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Editorial

La fi de l’estat d’alarma no ha suposat la fi de la crispació política, perquè aquesta no és anecdòtica o
circumstancial: és la seva estratègia política. Les dretes segueixen amb el seu to destructiu i el seu
discurs d’odi, tot i l’arxiu per part dels tribunals de la denúncia que culpabilitzava el 8M (i el govern, per
haver-ho permès) dels contagis de la pandèmia. Un discurs d’odi que s’ha escampat arreu amb copyright
de l’alt-right nord-americana lligada a Trump, que ja va encarar la crisi assenyalant el «virus estranger».
Allò que és evident és que les minories, començant pels negres, han estat molt més afectats en morts i
malalts que els blancs, com ho han estat més les dones que els homes, encarregades dels treballs de
cura tant en l’àmbit públic com en el privat. L’assassinat de George Floyd a mans de la policia va ser
l’espurna que va activar de bell nou la lluita antiracista, que s’ha estès a escala mundial i que ha deixat
clar que el racisme segueix ben actiu i renovat, de la mà dels esmentats discursos d’odi. També a
Mallorca hi va haver una important concentració contra el racisme que recull la portada d’aquest núm. 96
de l’Altra Mirada, i que tanta sort sigui el bessó d’un antiracisme i antifeixismes arrelats i forts també a
casa nostra, per contrast amb els únics que havien pres els carrers durant el confinament: l’extrema
dreta de VOX.
En el rerefons de tot, això no obstant, hi ha la tensió entre capitalisme i vida de cara a la reconstrucció
després del confinament. Des del punt de vista econòmic, tot apunta que la crisi que ens deixa el
coronavirus és la pitjor viscuda a occident en els darrers cinquanta anys. Especialment en el cas de les
Illes Balears, on l’híper-dependència del turisme ens fa especialment vulnerables, atès que és el sector
més afectat en l'àmbit mundial.
Tothom es posiciona pel que fa al tipus de receptes que calen per fer front a una crisi que a més
d’econòmica, és social i que es travessa amb la crisi ecològica i climàtica, que ja hi era. Per un costat, els
defensors de més del mateix, els mateixos que carregaren la «sortida» a l’anterior crisi sobre les
esquenes de la gent treballadora; per l’altre, aquells que des del sentit comú tenim clar que només amb
un clar lideratge públic i amb unes altres regles del joc ben diferents de les de la doctrina neoliberal ens
en sortirem.
L’únic que sabem és que a les nostres Illes, com l’altre dia apuntava el darrer informe d’Oxfam, serà on
més creixerà la pobresa en els mesos vinents, i que per tant la necessitat d’una Agenda Balear per
negociar davant l’Estat és avui una urgència, si no volem que ens passi el que ja ens està passant amb
un repartiment de fons de rescat que reproduirà les injustícies del sistema de finançament, o el greuge
amb la qüestió dels fixos discontinus entre Canàries i Balears.
Mai com ara havia estat tan unida la necessitat de sobirania amb la de polítiques vertaderament
progressistes.
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L'ull crític

2.1

Eleccions al País Basc

Maddalen Iriarte
Candidata a lehendakari de EHBildu

S'apropen les eleccions al Parlament Basc i segons passen els dies, reforço la idea que en totes les
eleccions sol haver-hi una gran pregunta que tots els partits, cadascun a la seva manera, intenten
respondre. El 12 juliol, la ciutadania d’Araba, Guipúscoa i Bizkaia haurà de donar resposta a com volem
sortir de la triple crisi (sanitària, econòmica i psicosocial) en la qual estem immersos.
En aquest sentit, si l'ensenyament que
alguns treuen d'aquestes crisis és que cal
continuar empitjorant les condicions de les
treballadores i els treballadors, que cal
exhaurir encara més el servei públic i seguir
amb l'externalització de l'economia... en les
següents crisis estarem sense xarxa i
encara més nus del que hem estat aquests
últims mesos. Des d’ EHBildu creiem que no
podem continuar actuant per inèrcia, a
rebuf dels esdeveniments i capejant el
temporal amb més propaganda que
recursos.

29-02-2020, San Sebastián. Presentació de les candidaturesde EH Bildu a eleccions

Han canviat les preguntes i les urgències, i per tant és necessari donar altres respostes i tenir una altra
actitud política. A EHBildu som conscients d'això, i per això, de manera constructiva, hem actuat amb
iniciativa i de manera propositiva, amb l'objectiu de trobar solucions per a la majoria. Des del nostre punt
de vista, aquestes solucions impliquen revisar la noció de salut pública i el servei que disposem en Araba,
Guipúscoa i Bizkaia, analitzar i reorganitzar el model econòmic, revalorar la cultura de la cura, repensar
el model educatiu per a emmotllar-se a les noves necessitats, escoltar i respondre a les peticions del
sector cultural i, amb especial gravetat, donar una solució als problemes de les residències.
La percepció de la salut, els costums, l'economia, la política i la psicologia social han canviat. Encara no
hem acceptat del tot el xoc violent que suposarà tot això per a les nostres vides. En conseqüència, estem
preocupades pel que està passant i el que pot venir. Mirem al present amb angoixa i al futur amb por.
Actuant des de l'empatia, creiem que a fi d’encertar una solució integral i sostenible, seran necessaris
acords amplis perquè aquesta fase de reconstrucció sigui justa i equilibrada, tenint en compte a totes i
tots.
Crec que s'obre un nou temps postcovid. Repeteixo: amb nous problemes, però també noves maneres
d'entendre la vida, el treball, la societat i per tant, també la política.
No podem seguir apegats a caducs estils de governança, ni a inèrcies del passat. Aquest nou temps
necessitarà nous lideratges, nous consensos, construïts entre tots i per a totes. Nous lideratges i
consensos per a escoltar, conversar, cuidar-nos, impulsar i transformar.

2
Jo i nosaltres en EHBildu estem preparades per a això.
En temps d'incertesa, el 12 de juliol oferirem
solucions.
En temps de por i preocupació, actuarem amb
empatia i proximitat.
Des de l'afecte i cordialitat mútua que ens
professem, espero que continuem alimentant la
nostra aliança perquè tant a Menorca com a
Euskal Herria, el nostre treball doni els seus
fruits.
Estic desitjant tornar a la vostra terra, en la qual tan bé em vau rebre.

Besarkada bat Euskal Herritik eta eskerrik asko zuen babesagatik *

Una abraçada del País Basc i gràcies pel vostre suport
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2.2

Fem-ho!

Rubén Cela Díaz
President de la Fundació Galiza Sempre , membre de l'Executiva Nacional del BNG i
Coordinador Nacional de la campanya electoral del Bloc a les eleccions gallegues del 12 de juliol
La crisi de la Covid19 va venir a demostrar, una
vegada més, dues coses essencials per al futur de
Galiza (i també per a Mallorca). En primer lloc, que
les receptes neoliberals que no van valer en el passat
tampoc valdran en el futur. En segon lloc, que una
Galiza sense capacitat de decidir, mai podrà protegirse a si mateixa com ha de ser ni desenvolupar les
seves potencialitats.
Els problemes que enfrontarà Galiza en els pròxims
mesos (i anys) no tenen el seu origen exclusivament
en la Covid19. El que farà la crisi del coronavirus és
accelerar i engrandir problemes d'arrels més velles i
profundes.
Vénen temps durs. No obstant això, el problema no serà (només) les dificultats objectives provocades
per la situació socioeconòmica postcovid, sinó la nostra actitud com a poble a l'hora d'encarar-la. En
aquest sentit, les eleccions al Parlament de Galiza del pròxim 12 de juliol cobren un paper crucial.
Ens intentaran convèncer per terra, mar i aire que el futur ja està escrit i que una majoria absoluta del PP
-i les polítiques que porta parelles- són inevitables. No és cert.
Galiza no es pot permetre quatre anys més d'invisibilitat i irrellevància política en el context estatal i
internacional, de desertificació industrial i desmantellament dels nostres sectors productius, de pèrdua de
parlants i escanyament del nostre teixit cultural, de retallades en els serveis públics i empitjorament de
les condicions materials de vida de molts gallecs i gallegues amb més atur, pitjors treballs, major
emigració i empobriment. No ens podem resignar a què el futur de Galiza sigui no tenir futur.
Hi ha alternativa a aquest país gris, sense rumb i amb el motor parat. Però, aquesta alternativa mai
vindrà de la mà de les polítiques de sempre, aplicades pels de sempre i, com sempre, pensades des de
Madrid.
És possible gestionar d'una altra manera. Fer-ho serà condició necessària, però no suficient. No basta
amb gestionar millor que el PP i fer-ho al servei de les majories socials. Molts dels nostres problemes són
conseqüència de la dependència política del nostre país.
Avui l'Estatut d'Autonomia no és un vestit que ens hagi vingut petit. És una camisa de força que oprimeix
les nostres possibilitats de desenvolupament econòmic, social i cultural. Una autonomia fonamentalment
administrativa, raquítica i de posar i treure, com va demostrar aquesta crisi sanitària, amb una
recentralització injustificada, que no va resoldre res i va ser ineficaç i ineficient en la lluita contra la
pandèmia.
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Galiza mai tindrà futur si les principals decisions sobre la seva economia, organització social o control del
seu territori es prenen a centenars o milers de quilòmetres en despatxos de Madrid o Brussel·les. Galiza
mai podrà protegir la seva gent sense poder decidir sobre una mateixa, perquè quan tu no decideixes
sobre tu, ho fan uns altres. I, normalment, no precisament pensant en les teves necessitats i interessos.
Ho vivim recentment amb la gestió de la covid19 i, lamentablement, tenim diversos segles d'experiència
acumulada sobre aquest tema.
Això només serà corregible mitjançant la superació de l'actual marc estatutari i aconseguint les
estructures d'estat concordes a la nostra condició nacional. Per a això, necessitem no d'un submís i
acomplexat “delegat del govern en províncies” al capdavant de la Xunta de Galiza, sinó d'una presidenta
per a un país digne. Una dona disposada a liderar les demandes de llibertat i justícia social del poble
gallec. Aquest treball només es farà si el Bloc Nacionalista Gallec governa d'aquest país.
Si bé és cert que som un país espoliat, empobrit i pèssimament gestionat, no és menys cert que som una
nació amb enormes riqueses, talent i potencial. Tan sols, ens ho hem de creure i actuar en conseqüència.
Si volem un futur diferent com a poble, necessàriament hem de començar per fer coses diferents. Si
totes les persones que estimem aquest país i aspirem a construir una societat lliure, més justa i
sustentable votarem el 12 de juliol, aquest canvi polític serà una realitat. Fem-ho!.
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2.3

La salut després de
la pandèmia de la COVID19
Val la pena mirar l'abans,
per a no perdre de vista el que s'ha de fer

Dr. Joan De Pedro Gómez
Universitat de les Illes Balears

Departament d'Infermeria i Fisioteràpia
Grup d’investigació en Cuidats, cronicitat i evidències en salut – CurES (IdISBa, IUNICS-UIB)
La pandèmia provocada per la COVID19 ha evidenciat molts dèficits del
nostre sistema de suport i el suport sociosanitari, però òbviament si una idea
ha canviat en l'Estat espanyol, ha estat la falsa creença que existia entre la
població, de tenir un sistema sanitari d'entre els millors del món.
Doncs bé, molts ja teníem clar tal com s'ha evidenciat en aquesta crisi, que
aquesta era una falsa idea, i aquesta crisi ens va enxampar ras i curt, patint
totes les insuficiències que molts anunciàvem, tant en l'àmbit
d'infraestructures com de recursos humans, en definitiva, amb una inversió,
molt per sota de la que seria un finançament sanitari òptim.
Però què és òptima i qui diu allò que resulta òptim? El nostre país sempre ha estat per sota de la inversió
en despesa sanitària tant en el context OCDE com de la UE, en el 2019 el nostre país tenia una despesa
per habitant de 2341 $ respecte als 3038 $ de mitjana als països de l'OCDE i de 1568 € enfront dels
2292 € de mitjana als països de la UE. Però no sols tenim una baixa inversió en el nostre sistema
sanitari, sinó que el percentatge dedicat al Sistema Sanitari Públic, del total d'aquesta inversió, és inferior
a l'esperat sent aquest d'un 70,5% enfront del 73,8% de l'OCDE i al 79,4 de la UE.
Però aquesta no és tota l'inequitat que provoca el nostre sistema de finançament respecte als territoris,
dins de l'Estat espanyol existeix importants diferències de finançament entre comunitats, existint una
diferència de 541 € entre la comunitat que més pressupost dedica a la sanitat que és el País Basc, i la
que menys que és Andalusia i que recentment ha desbancat en aquest vergonyós rànquing a Catalunya.
La sanitat pública pre-coronavirus destina 1.400 € de mitjana per persona (any 2018, últim publicat)
Balears 1407, País Basc 1753, Madrid 1274, Andalusia 1212, Canàries 1399.
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*Ref:https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/la-sanidad-publica-pre-coronavirusdestina-una-media-de-1-500-per-capita-5095
*Ref:https://www.mscbs.gob.es/estadestudios/estadisticas/docs/egsp2008/egspprincipalesresultados.pdf

A això cal afegir la disminució del pressupost que veia disminuir durant la dècada passada el mateix,
l'any 2018 va ser el primer any en què es va superar el pressupost de 70.000 milions del 2009, amb una
despesa de 71000 milions, mentre en aquest mateix període sempre hem vist augmentar la despesa
farmacèutica veient-se agreujada la disminució de pressupost en aquesta dècada en créixer la despesa
farmacèutica entre el 2009 i el 2018 del 12,6 al 18,6% de la despesa. El que venia a agreujar la
disminució pressupostària en veure's sempre compromès aquesta disminució per l'augment de despesa
en medicaments.
Una altra gran feblesa del nostre sistema, ha estat el deteriorament de l'Atenció Primària, baixant en els
últims anys el seu percentatge dins del pressupost del 14,8 al 13,5 el que ha vingut a provocar un
estancament en les polítiques de desenvolupament d'aquest important bastió del sistema sanitari,
provocant saturació de cartilles, en estar aquestes per sobre de les 1500 que s'estimen com a òptimes
per contingent, amb les consegüents demores de les cites i la consegüent derivació a urgències o bé al
sistema sanitari privat, veritable objectiu d'alguns gestors de la sanitat, en moltes de les nostres
comunitats.
Esment a part mereix la situació dels recursos humans, per als quals s'estima que, en aquesta passada
dècada, s'han vist disminuïts segons sigui la font consultada, entre 30.000 i 52.000 en tot el sistema
sanitari.

Esment especial mereix l'alarmant dèficit d'infermeres per habitant que situa al nostre país en un 5,7
d'infermeres per 1000 habitants molt lluny de la mitjana de la UE que és de 8,8 i llunyíssim del 15,4 de
Dinamarca. El que marca una clara orientació del nostre sistema sanitari, amb un clar dèficit de l'oferta
de cures, que estima en 131.000 el dèficit d'infermeres.

Dades de Balears. *Ref: https://www.epdata.es/datos/atencion-primaria-salud-comunidades-autonomasfadsp/372
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L'augment en la dècada passada, de la despesa del sistema sanitari públic en concerts amb
l'assegurament privat, mentre es veia minvada la inversió i la despesa en el sistema sanitari públic,
juntament amb l'augment de l'anomenada despesa de butxaca, que no és una altra que la despesa
mitjana per espanyol per a resoldre problemes de salut, que es paga directament i que s'ha vist
augmentat del 19,5 en el 2009 al 23,6% en 2018. Juntament amb l'augment de les llistes d'espera que
es veurà agreujat després de l'obligada aturada d'activitat dels centres d'AP i hospitals. Configuren
perfectament quins són els reptes davant els quals se situa el nostre sistema sanitari públic.
Esment a part mereix la situació de la Salut Pública en la qual cal ressaltar la precarietat actual, producte
d'una escassa inversió que a penes supera l'1% del pressupost en matèria sanitària, la qual cosa provoca
que els dispositius i personal de la salut pública no pugui fer tasques de contenció identificació i
seguiments de casos, d'aquesta o qualsevol situació de risc per a la salut al nostre país.
Així les coses i cal realitzar un pla estratègic que canviï l'enfocament del nostre sistema sanitari, posant
l'enfocament en l'equilibri entre la cronicitat, la dependència i les situacions d'emergència que,
conformessin els reptes per als pròxims anys, per a això hauríem d'establir uns reptes que configurin la
política sanitària com a pacte d'estat i que ens allunyin de les demagògiques i perilloses posicions en
defensar que no s'ha reduït el pressupost sanitari, quan l'estratègia era derivar recursos públics al sector
privat, que ens ha portat a aquesta situació. Així que hauríem d'elaborar un pla consensuat que garantís:

1r. Finançament suficient fins a arribar a la mitjana de finançament de la Unió Europea.
2n. Millorar la coordinació interautonòmica que permeti la cooperació i la millora de l'equitat entre els
ciutadans de les diferents comunitats.
3r. Reforçar l'estructura de Salut Pública, desenvolupant la Llei General de salut Pública, millorant el
finançament dela mateixa fins a arribar al 2,5 del pressupost.
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4t. Reforçar l'Atenció Primària, dirigint-la cap a una desmedicaliztació, establint ràtios màximes d'usuaris
per professional. Dedicar el 25% dels pressupostos a l'AP, de manera que l'AP pugui resoldre el 80-90%
dels problemes de salut de la població. Potenciant la infermeria i el seu paper en l'AP fins que la ràtio
infermera/metge se situïn en el 1,5/1 molt lluny de l'actual (0,6-09)/1
5è. Augmentar els llits hospitalaris entre 50.000 i 70.000 fonamentalment dedicades a mitjana i llarga
estada fins a igualar la mitjana europea.
6è. Realitzar un pla estratègic específic d'atenció per part de l'Atenció especialitzada (hospitals) a les
patologies cròniques i degeneratives. Amb especial èmfasi en els mecanismes de reducció de les llistes
d'espera, fins a límits estandarditzats en totes les nostres comunitats. Potenciant els recursos propis i
afavorint la dedicació exclusiva dels professionals.
7è. Establir un fons de reserva sanitari per a contingències i potenciar la indústria pròpia de proveïment
de material sanitari.
8è. Control de l'augment de la despesa farmacèutica fins que el mateix no superi el percentatge
d'augment del pressupost sanitari.
9è. Creació d'una indústria farmacèutica pública que garanteixi el subministrament d'aquells medicaments
considerats bàsics o de proveïment obligat.
10è. Potenciar la recerca sanitària pública, millorant la inversió i estabilitzant les plantilles dels grups de
recerca.
11è. Establir una xarxa pública de residències de majors que garanteixin una assistència aquells ciutadans
que no vulguin optar voluntàriament a l'assistència privada, establint per a totes elles uns estàndards de
funcionament i de qualitat assistencial.

El BNG i EHBildu com un
exemple de constància i idees sòlides
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2.4

Antoni Trobat
Corresponsable de Relacions polítiques i internacionals
de l'executiva de Més per Mallorca
12 de juliol. Eleccions a la Comunitat Autònoma Basca i a Galícia.
S’acosten uns comicis centrals per a dos països amb moviments nacionals
auto centrats i d’esquerra que han estat referencials durant molt de
temps pel sobiranisme mallorquí.
Les enquestes apunten que les
hegemonies del Partit Nacionalista Basc i del Partit Popular podrien
mantenir-se però el fet realment interessant, des d’una perspectiva
mallorquinista i d’esquerres, és, sens dubte, la bona perspectiva que
tenen EuskalHerriaBildu i el Bloque Nacionalista Galego.
La primera es consolida com a segona força sense cap competició, amb
un discurs fresc i renovat, combinant l’essència tradicional de l’esquerra
abertzale tradicional amb una praxi i relat discursiu homologable a alguns
partits verds i d’esquerra transformadora europeus amb vocació de
govern. Maddalen Iriarte, la seva candidata, una periodista d’ETB amb
molt prestigi professional – una mena de Mònica Terribas guipuscoana- és la imatge adequada per a un
partit que ja té molt lluny els “anys de plom” de la lluita armada contra l’Estat i que s’ha situat, malgrat
les campanyes de difamació de la dreta i els feixistes, dins l’imaginari de la gent progressista a Espanya
com una de les formacions més actives en defensa dels treballadors i dels drets per a totes les persones
– només cal veure la seva posició ferma en comparació a Podemos pel que fa a la derogació de la
Reforma Laboral del PP-.
Pel que fa al BNG , després d’uns anys de travessa del desert que va semblar que el fenomen En Marea
que catapultaren un ja gran i ressentit Xosé Manuel Beiras en aliança amb el primerenc Podemos se’ls
engolia, la remuntada és segura. L’antic espai dels Comuns gallecs, dividit ara en Galicia en Común (
Podemos, Esquerra Unida i una Anova molt debilitada) i Marea Galeguista (el que queda de les marees
municipalistes aliada amb un partit centrista i nacionalista com Compromiso por Galicia) quedarà
definitivament fora de combat. Només els primers trauran representació, cinc o sis escons. Creixerà,
idò,el BNG, lluny encara del “sorpasso” somniat per descavalcar el PSdeG-PSOE de la segona posició.
Però creixerà. Ho farà encapçalat també per una dona. Ana Pontón, un exemple de com amb un bon relat
pot transformar-se un lideratge. La cap de llista, diputada des de fa 16 anys, forjada com a “aparatera”
de la Unió del Poble Gallec –UPG-, la formació-bessó dins el BNG que des de 1982 controla el front de
partits que teòricament és el Bloque, dóna una imatge absolutament diferent. Amb una estèrica més
propera a una Alexandria Ocasio-Cortez que a altra cosa, ha aconseguit ser percebuda com una veu jove
i novella. I no era fàcil.
EHBildu i el BNG ens mostren una manera de fer que havia estat denostada per una certa “nova política”.
La força d’un camí pedregós. La resiliència – i els bons rèdits, també electorals- de ser un mateix i de no
“apuntar-se” al primer carro que passa. De fer-se fort en uns valors. Sabent evolucionar, mutar i
enriquir-se però sense renunciar a aquelles idees “sòlides” que fan que tingui sentit continuar. L’esquerra
sobiranista i ecologista mallorquina hi té molt a veure, amb aquesta manera de fer, però per fer un bot
més enllà per ventura ha de fer-se més forta, en aquests posicionaments. La resta pot acabar essent
fum. Com aquelles Marees gallegues que ho rebentaven tot fa cinc anys i que ara no tendran
representació.
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Cap a una nova normalitat?
O un retrocés en els drets de les dones?
El poble té la veu

3.1

Rosi Navarro, Paula Liñan, Sandra Serra
Helena Herrera i Lourdes Martín
Redacció compartida (membres de Feministes en Acció)
La situació de pandèmia mundial deguda a la COVID-19,
ha fet córrer rius de tinta en la realització d'anàlisis,
valoracions, dades, etc. Però hi ha una qüestió que ha
quedat esbiaixada i que des del feminisme ens hagués
agradat que no s'obviés. Ens estem referint a l'impacte de
gènere. Diem això perquè si alguna cosa s'ha fet palesa,
amb aquesta crisi, és que la pandèmia està afectant les
dones de manera rellevant en la majoria dels aspectes;
ens estem referint a dimensions com les cures, l’àmbit
laboral, la violència de gènere i els serveis públics.
Feministes en Acció coincideix amb altres col·lectius
en què aquesta pandèmia i les seves conseqüències com
la paralització de l’activitat laboral i econòmica, ha de ser
una oportunitat per canviar el model de desenvolupament,
diversificar l’economia i no dependre només del turisme. Necessitem actuacions respectuoses amb el
medi ambient, que es posi a les persones en el centre de tota l’activitat econòmica, social i política.
Perquè una de les coses que més s’ha evidenciat és que la sanitat, la neteja, el transport i l’agricultura
són essencials per a la cura, i els serveis públics són imprescindibles per a salvar vides. El confinament
ha tingut una part bona compartir-lo amb els membres de la família, tot i que ha estat una necessitat
imposada per l’emergència sanitària, hem pogut comprendre la importància de la convivència, de
comunicar-nos, d’aprendre uns dels altres i de cuidar-nos.
Quant a violència masclista, veiem que en contextos de conflicte/tensió familiar, el risc de violència de
gènere, en situacions de confinament, s'agreuja. Sobretot amb les víctimes de maltractaments,pel fet de
conviure amb el seu agressor les 24 hores, sense poder denunciar, sortir al carrer, sentint por i no poder
dir res. La delegada del Govern per a la Violència de Gènere, Victoria Rosell, va informar que les cridades
al 016, línia contra el maltractament, havien augmentat en un 41,4% durant l'estat d'alarma respecte al
mateix període de l'any anterior, amb un total de 20.732 consultes. Creiem que és molt necessari una
major implicació de les Administracions públiques, complint la Llei d’Igualtat de la CAIB i
desenvolupant polítiques que vagin encaminades a donar eines a les dones víctimes de
violències masclistes per trencar el seu entorn violent i que visquin les seves vides amb
autonomia i sense por. S’han d’incrementar les campanyes contra les violències masclistes, ja
que les considerem imprescindibles per conscienciar la ciutadania.
Respecte a l’àmbit laboral, un dels canvis més significatius que s'han donat durant la pandèmia ha estat
el teletreball, eina que s'ha girat en contra de les dones. Fins ara ha estat una modalitat laboral
minoritària utilitzada generalment per les companyies que necessitaven desconcentrar unitats de
producció i/o reduir costos. I de sobte el teletreball entra als nostres domicilis. On, una vegada més, s’ha
evidenciat que la corresponsabilitat en les tasques domèstiques, en general ha estat absent. Les dones, a
més de fer teletreball, s’han ocupat dels infants, de la casa, etc. Fet que constata, una vegada més, la
importància del repartiment de les tasques i de les cures entre els membres de la família.
Per al nostre col·lectiu, el teletreball no és una mesura de conciliació, si no va acompanyada d’un canvi
en la concepció de les relacions socials i familiars. Perquè perpetua i incrementa la bretxa salarial entre
dones i homes, i posa en risc els drets laborals ja aconseguits. A més comporta uns riscs per a la salut de
les persones treballadores (ergonòmics i psicosocials) que afecten en major mesura les dones, ja que
seran les que compatibilitzaran una doble jornada, absent de descans.
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Pensam que s’han de repensar les propostes per a una normativa que reguli el teletreball, amb
mesures de conciliació que entre d’altres, contempli la jornada de 4 dies, el repartiment de
l’ocupació, unes escoles infantils amb recursos i públiques, i que promogui també que l’home
conciliï, en cas contrari seguirà sent la dona la que sacrifiqui la seva formació i promoció
professional en termes de menor disponibilitat horària laboral, cedint en favor de la total
disponibilitat horària familiar.
A l'inici d'aquest escrit comentàvem que la nostra economia havia de diversificar-se i que no només podia
tenir el turisme com a font d'ingressos i creixement econòmic. Un dels aspectes que s'han evidenciat com
a més important, amb aquesta pandèmia, ha estat tot el relacionat amb l'economia de les cures, que s'ha
evidenciat com a una dimensió essencial per a abordar-la; ja que com és habitual la tasca de cures ha
recaigut sobre les dones. Que no només hem assumit la major part de les tasques domèstiques com la
cura de les persones del nucli familiar, sinó que també en la majoria dels casos, hem exercit el rol
d'educadores ajudant als infants a les tasques escolars, sense oblidar el tema de la responsabilitat en les
cures de les persones majors.
Per a les feministes no és cap novetat, és una reivindicació històrica, que es reconegui la importància de
les cures, ja que parlem de les persones, de la cura de les persones, una ocupació socialment
infravalorada i mal remunerada, i que fonamentalment recau en les dones, per aquest motiu parlem de
l'economia de les cures, un àmbit que darrerament dona ocupació a moltes persones, i per tant l’hem de
tenir en compte quan parlem d’economia.
Els serveis públics són essencials, la sanitat, l'educació, la neteja, les escoles infantils, les residències de
gent gran... La Llei de la dependència va ser una gran passa per a la cura de les persones, sobretot per a
la gent gran, però fa anys que l'atenció a la gent gran i a la dependència, s’ha situat en un marc de
despesa molt gran i que cal retallar i reduir, i s'ha convertit en un negoci que ha passat a mans de fons
d'inversió, de fons voltor.
Si una qüestió ens ha quedat clara en aquesta pandèmia, ha estat la importància que tenen els serveis
sanitaris, els educatius i els serveis socials. Per això, Feministes en Acció veu com a una necessitat
urgent, implantar un nou model, on les polítiques públiques en serveis essencials no estiguin en mans
privades o fons voltors i on la gestió sigui 100% pública.
D'altra banda, pensem que la implicació de les Administracions ha de ser el garant del desenvolupament
d'uns serveis públics de qualitat, ja que hem vist que són vitals per al desenvolupament d'una vida digna,
pensada en la cura de les persones i no en el benefici empresarial.
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3.2

Protecció social per
a l'hivern més cru

Ana Landero Recio
Secretària d'Acció Sindical i Comunicació d'UGT Illes Balears
Aquest hivern serà un dels més durs de la història de Balears. El
nostre model econòmic està muntat per a esprémer la
temporada turística al màxim, i aquesta campanya serà mínima
a causa de la Covid19 i les incerteses que vivim en aquesta nova
normalitat en la qual estem immersos.
Si tot va bé i no hi ha rebrots, és possible que la mini temporada
2020 es pugui prolongar més enllà d'octubre, alguna cosa que
l'any passat no va poder ser per les conseqüències directes i
indirectes de la caiguda de Thomas Cook. No obstant això, serà
difícil estendre-la més enllà de desembre.
Encara que al final tinguem una temporada acceptable per a les
circumstàncies, el nombre de persones treballadores actives
serà bastant inferior al d'altres anys. De mitjana Balears compte amb uns 500.000 cotitzadors, ara prop
de 170.000 estan afectats per un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació, ERTO.
A aquestes xifres cal sumar els milers de persones que cada any ocupen ocupacions temporals i que
aquesta campanya turística no treballaran. Vivim un drama en el qual la meitat de la força productiva de
l'arxipèlag es troba inactiva.
La dependència que Balears té del turisme fa encara més preocupant els efectes econòmics que ens
deixarà la Covid19. Les més de 200.000 famílies que viuen de la temporada no podran fer-se un matalàs
de l'estalvi enguany. Per això era tan important per a UGT que existís una renda mínima.
Encara que l'ingrés mínim vital aprovat necessita millores, que esperem que s'introdueixin en el tràmit
parlamentari, representa un escut social imprescindible per a afrontar el que ve. També necessitem el
salvavides de la prolongació de les condicions dels ERTO per força major fins a desembre.
A l'impacte sobre l'ocupació i les rendes, s'uneix que els nostres visitants necessiten també contenir la
despesa i poden tenir por al contagi. Balears embeni al turista festa, gaudi i relaxació. I aquest confort és
molt difícil combinar-lo amb mesures de distanciament social.
En l'imprescindible equilibri entre salut i economia, juga a favor nostre que Balears és un destí segur que
ha demostrat tenir un sistema sanitari més que eficaç. Si no volem que la crisi postcovid es converteixi
en una hecatombe, hem de fer tot el que sigui a les nostres mans per a compaginar de manera eficaç
l'activitat econòmica amb les mesures de protecció.
És històrica la reivindicació de canvis en el model productiu per a tenir un sistema econòmic menys fràgil.
Igual que la de millorar la qualitat de l'ocupació. Són qüestions que no es modifiquen d'un dia per a un
altre, però ara aquesta necessitat se'ns presenta més imperiosa que mai.
Com a societat no som capaces de trencar el ritme econòmic de Balears. Un ritme que al menor vaivé
esquerda el sistema. Els empleats temporals més afortunats, els fixos discontinus de nou mesos,
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comencen la campanya turística poc abans de Setmana Santa i la finalitzen cap a finals d'octubre.
Generen així prestacions contributives de desocupació que els permeten passar l'hivern.
El personal fix discontinu de menys de nou mesos té menor protecció social. Com cotitzen menys temps,
alternen any a any prestació contributiva i subsidi. I els més febles són els eterns treballadors eventuals
que van girant per les empreses cada temporada. Són uns 200.000 i van ocupant els 400.000 contractes
anuals que genera la nostra economia. Sobreviuen a l'hivern amb subsidis de 500 euros.
En l'altra cara de la moneda hi ha una xarxa empresarial, massa adaptada a aquesta economia cíclica,
composta bàsicament per un sector hostaler fortíssim, que té fa temps amortitzats els seus establiments.
Temporada rere temporada bat rècords de beneficis i el seu compte de resultats sempre és positiva: sis
mesos a l'any els costos de personal els cobreix l'Estat amb els nostres impostos.
Aquest és el pervers mirall d'un sistema econòmic que la pandèmia ha fet miques. Els fixos discontinus i
els treballadors temporals no podran accedir a prestacions perquè no generaran les cotitzacions
suficients. D'aquí la importància per a UGT de l'aprovació de l'ingrés mínim vital. En 2016 registrem una
Iniciativa Legislativa Popular, amb més de 700.000 signatures, per al nostre país tingués una ajuda
d'aquest tipus.
Balears necessita primer pal·liar l'estat de necessitat que existeix, rescatant a les persones, perquè ningú
es quedi enrere. I després, trencar d'una vegada amb el cercle productiu cruel i insostenible de
l'estacionalitat. No pot ser que una minoria viva com un rei i una majoria sobrevisqui de mala manera.
L'objectiu d'UGT és que al final les condicions dels ERTO per Covid19 es mantinguin fins al 30 de
desembre. Fruit del diàleg social, des de Balears s'ha elevat una proposta al Govern central perquè
existeixi una estratègia d'incentius que permetin a les empreses anar obrint els seus negocis mentre es
continua protegint a les persones que queden en ERTO.
A la vegada i a curt termini, el sindicat proposa per a l'hivern un pla similar al de l’Imserso, però obert a
joves i famílies, així com a residents, sempre que les autoritats no tornin a decretar limitacions de
mobilitat. Així es potenciaria un turisme allunyat de sol i platja, es diversificaria l'oferta, i l'arribada de
visitants s'esponjaria al llarg de tot l'any.
A mitjà i llarg termini, és imprescindible potenciar la recerca, desenvolupament i innovació, l'economia
verda i l'economia de les cures, posant especial atenció als serveis públics.
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Propostes de l’STEI
Intersindical per al curs que ve

El poble té la veu

3.3

Miquel Gelabert
Secretari general de l’STEI Intersindical

La primera premissa a considerar, per part de l’STEI
Intersindical, és que no s’ha de perjudicar l’alumnat amb
més dificultats d’aprenentatge, entre d’altres per motius
socioeconòmics i culturals, una situació que s’ha vist
agreujada amb la bretxa digital.
En aquest sentit, l’STEI Intersindical reclama que per al
pròxim curs hauríem de disposar de plans de reforç que
suposin la contractació de més professorat; uns plans que
han de servir per a repassar tot allò que no s’ha pogut
veure durant els mesos sense classes presencials.
Ara més que mai cal una reducció de les ràtios i una
millora de l’atenció individualitzada i de la funció tutorial, que és inherent a la tasca educativa i
també poder disposar de més personal de suport per a una millor atenció a la diversitat. L’objectiu de
totes aquestes mesures és evitar que la crisi sanitària es converteixi, una vegada superada l’alarma dels
contagis per la COVID19, en una crisi social i educativa.
Per aquest motiu, reclamam a l’Administració l’aplicació de mesures com les següents:
-

Formació en TIC per al personal docent, que li permeti conèixer i emprar de manera adequada les
diferents aplicacions en línia per a la docència.

-

Dotació d’un major nombre d’hores per a aquella persona docent que s’encarrega en el centre de
les tasques relacionades amb les TIC.

-

Reducció del contingut dels currículums de les distintes etapes educatives, amb l’objectiu de
racionalitzar allò que l’alumnat ha d’aprendre.

-

Mesures efectives i ràpides perquè la bretxa digital i social no impedeixi al nostre alumnat el
seguiment del curs amb normalitat.

-

Contractació de més professorat per a reduir les ràtios dels centres i per a cobrir de manera
immediata les baixes que es produeixin durant el curs escolar.

-

Que l’atenció a la situació personal i la gestió emocional de l’alumnat sigui tan important
com als seus progressos en l’adquisició de coneixements.

-

Un pla de xoc per a executar sense cap tipus de demora totes aquelles infraestructures
educatives que són necessàries.
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-

Pla de mesures de conciliació familiar i laboral, si es dóna el cas d’un nou confinament o
d’una alternança entre l’ensenyament presencial i en línia. L’escola no pot assumir tota sola la
tasca de conjugar el dret a la cura dels familiars i la prestació i el manteniment del lloc de feina,
ja que aquesta ha de ser una responsabilitat compartida entre l’Administració i les empreses, que
han de facilitar mesures com la reducció de jornada (de fet, hi ha països del nostre entorn
europeu que fan jornades de sis hores diàries o de quatre dies per setmana); la flexibilització dels
horaris i l’opció del teletreball quan sigui possible, entre d’altres.

Com combatre la bretxa digital?
Una de les alternatives per a combatre-la seria la constitució i/o el reforç de l’existència d’eines TIC de
caràcter públic. Altres possibles iniciatives podrien ser aquestes:
-

La creació d’una plataforma pública per a gestionar l’activitat acadèmica, amb recursos didàctics i
metodològics.

-

La posada en marxa d’un ajut assistencial per a aquells estudiants d’entorns familiars més
vulnerables.

-

Que tot el contingut de les editorials i els fons de les universitats i altres entitats públiques es
posi a disposició de l’alumnat de franc.

-

Cursos de formació per a les famílies i l’alumnat, relacionats amb les tecnologies de la informació.

-

Personal de reforç tècnic per a les famílies, que pugui atendre les seves consultes en els domicilis
particulars.

-

L’obertura dels centres escolars fora del seu horari lectiu, perquè aquell alumnat que no disposa
dels equips tècnics pugui accedir al seu ús, assistit per personal de suport, contractat de manera
específica per a aquesta funció.

-

Com a consideració general, un esforç pressupostari que valori el paper de l’escola en la seva
tasca com a compensadora de les desigualtats i de foment de la integració social.
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3.4

Feminisme i COVID19

Francisca Mas Busquets
Encara fa poc temps que s’ha acabat aquesta primavera
confinada i seguesc dins una nebulosa mental dominada
per la dispersió i la lentitud que em fa difícil tractar el tema
de «Feminisme i Covid» en una pàgina. Admir tantes
persones que han pogut trametre de manera clara anàlisis i
propostes.
Com que en aquest temps ha quedat més clar que mai que
el que és personal és polític, tan sols vull compartir algunes
sensacions contradictòries i com les interpret en clau
feminista.
La primera és entre enfadada (ja sé que no és saludable i que provoca rebuig, sobretot si ets dona) i
trista.
Entre altres motius, ser conscient dels teus privilegis. Quan massa persones pateixen un daltabaix
destructiu materialment i anímicament, et sents incòmoda i costa conservar l’alegria interior.
També que sembli que s’ha descobert el que el feminisme fa segles que anuncia: l’existència del món
invisible i injust de les cures, que es reparteixen en evidents condicions de desigualtat i majoritàriament
a càrrec de dones. I tot seguit comprovar que, en la conducta personal en relació a aquest tema, estam
encara com fa dues generacions.
I la darrera, sentir clarament que ara hi ha una excusa per augmentar el control social i que sigui més
fàcilment acceptat, emparat per la por, la pobresa i l’aïllament. D’aquesta manera les estructures i
llibertats democràtiques es veuen molt afectades dins un panorama a on l’extrema dreta pitja amb força
cap a l’hegemonia. En aquesta situació ja hem vist que el feminisme ha respost.
A la vegada, em sent i m’he sentit, moltes estones, contenta. Primer per l’aturada general. Amb paraules
de l’economista Alfons Barceló, tant d’especular amb el capitalisme i al final resulta que una clau
essencial la té un virus estrany. La natura, com si s’hagués desfermat de cop i donés el millor, el silenci i
la bellesa de les ciutats redescobertes.
També perquè a la fi s’ha vist què és essencial (per poc temps, però. Es va congelar l’economia
monetària, però de cap manera la no remunerada. I han estat les dones les que han omplert els àmbits
imprescindibles perquè la vida continués dia a dia en les millors condicions. Moltes d’elles amb jornades
llargues i difícils, amb la por afegida al contagi d’ella i dels seus. Em deman si ens quedarà qualque
rastre de què hem après amb aquest sedàs. Tantes coses i ocupacions supèrflues, tantes opcions de
racionalitzar el consum i la manera de viure, la potència del que és senzill, seran flor d’un dia?
I per damunt de tot he sentit el consol del “nosaltres”, malgrat la distància i les pantalles amb la imatge i
la veu entretallades. Aquí, els grups i les paraules de les dones han estat determinants per no caure en la
insània, perquè també hi ha hagut un relat alienador i ple d’estupidesa de com encarar el confinament
des de la desmemòria (cuina, exercicis, vídeos, proclames pseudo-optimistes...). Aquest temps hem
entès encara més el valor del contacte vertader de les veus i les mirades confidents, el valor les
abraçades i moixonies sense traves.
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Ha estat un cop a la inèrcia que ha estat també un mirall. I
en relació al feminisme, veim dues línies paral·leles: una
és la formada pels grans dèficits de justícia que provoquen
el patriarcat i el capitalisme, i l’altra, la que inclou les
propostes
feministes,
que
figuren
amb
brillant
protagonisme
en
totes
les
propostes
de
futur
transformadores, en coincidència amb les que provenen
del món de l’ecologia, perquè és ja una evidència que són
els hàbits i el comportament de l’espècie, destruint la
natura i la seva diversitat, el que hi ha darrere aquesta
pandèmia. El diàleg entre aquests dos moviments de
crítica radical al sistema és ineludible.
I mirant més a prop, m’agrada la idea de “procés” que hi ha darrere el manifest “La vida al centre”,
amb propostes per una transició ecosocial, presentat el passat 8 de maig. L’expressió és filla del
feminisme, de l’economia feminista que fa temps que defensa una idea de la cura que desborda amb
escreix l’atenció a la infància i a les situacions de dependència.
Gràcies als estudis d’aquestes dones sabem que aquestes tasques no remunerades equivalen a entre un
15% i 25% de tot el que produeix la societat i la part grossa la feim les dones. Amb paraules de
l’economista Amaya Pérez Orozco, és la cara B del sistema. Per això aquestes teòriques diuen que és
urgent a mitjà termini avançar cap a un sistema estatal de cures, que estiguin arrelades al territori i que
siguin com una xarxa institucional.
I mentrestant, pens que tan important és l’objectiu com el camí. És l’única manera d’anar segures i que
els canvis profunds a poc a poc es produeixin. En aquest procés necessitam ser moltes i ser diverses. En
especial necessitam la presència de les dones que des de sempre han gestionat i gestionen la
quotidianitat, les que tenen la capacitat de fer comunitat perquè no poden confiar en xarxes públiques;
és de les veus de col·lectius empobrits, precaris, que estan al marge... de qui hem d’aprendre, i molt.
La poeta Joana Abrines ho diu ben clar
“Som un tot que no va enlloc sense la primera persona del plural”
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Una veu política pròpia
per a la població negra a Espanya

El poble té la veu

3.5

Guillem Balboa
CNAAE Mallorca
El passat diumenge 7 de juny va tenir lloc un fet singular aquí a
Mallorca, més de 1.500 persones es van concentrar a la plaça
del Mercat de l'Olivar de Palma en un acte contra el racisme en
el qual la població negra i afrodescendent era no sols
l'organitzadora sinó clarament la protagonista.
L'acció a Palma va ser només una de les mobilitzacions que es
van replicar aquest mateix dia en més de 14 localitats de l'Estat
espanyol dissenyades i coordinades per la plataforma
Comunitat Negra, Africana i Afrodescendent d'Espanya, CNAAE,
una plataforma d'activistes de la població negra i
afrodescendent, majoritàriament dones, constituïda arran de
l'onada de protestes mundials per la mort del ciutadà negre
George Floyd sota el genoll d'un policia supremacista blanc.
La plataforma naixia com a resposta a la indignació general
davant l'enèsim cas de brutalitat policial contra la població
negra als EUA (poc es parla de les conseqüències psicològiques
de l'exposició històrica dels pobles negres a una llarga cadena
de violències físiques, simbòliques i estructurals) naixia per
reivindicar la memòria de totes les vides negres arrabassades
pel racisme institucional i social constitutiu de la història dels
EUA; però naixia també, i sobretot, per assenyalar que el
racisme és global, que el racisme és estructural, que el racisme
provoca morts també aquí a Espanya, que el racisme és
conseqüència d'una construcció ideològica i que el racisme està profundament arrelat en un projecte
civilitzador desenvolupat al llarg de més de 400 anys, que genera una sèrie d'inèrcies històriques de les
quals s'alimenta tant el capitalisme com la modernitat occidental. Estam parlant de la possessió i
explotació dels cossos, les cultures, els ecosistemes i els recursos de sud global.
Si això no s'entén, la qual cosa des del nostre punt de vista és fonamental, no es pot entendre bé què és
el racisme i com opera. I sense aquesta explicació, no s'entén tampoc per què l'antiracisme mai ha estat
una prioritat real en les agendes de cap formació política en aquest país.
CNAAE representa una passa més (tant de bo sigui la definitiva) en la construcció d'un subjecte polític
negre a Espanya que garanteixi la defensa dels drets col·lectius de la nostra població: el dret a
l'habitatge, a la sanitat, a l'ocupació, a l'educació, en definitiva, a una vida digna també per a les
persones negres, africanes i afrodescendents que vivim a Espanya. Perquè les nostres vides negres
ens importen. Si guany medalles en el teu nom, si recull la fruita per tu, si guard per tu els teus fills i la
teva gent gran, si buit de fems els teus carrers i si el teu benestar se sosté en part per l'explotació que
les teves corporacions fan dels meus pobles i els meus ecosistemes, exigesc que la societat a la qual jo
també estic contribuint em representi (també a l’espai simbòlic) i vetlli pels meus interessos i per la meva
seguretat.
En aquest sentit, un dels objectius principals de la plataforma és donar poder i donar protagonisme a la
població negra, africana i afrodescendent: la nostra veu, les nostres experiències, la nostra perspectiva i
la nostra agenda. Perquè, emulant el títol de Najat El Hachmi, fins ara "Sempre han parlat per nosaltres".
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La idea de donar poder i reclamar el protagonisme per a la població negra però no va començar amb la
concentració del diumenge 7 de juny. Al cap i a la fi, la nostra és una història de resistència i de
resiliència davant més de 400 anys d'enfrontar-nos a un sistema-món que s'ha construït sobre la base de
la nostra exclusió.
Som hereus d'una llarga lluita per la dignitat i la supervivència. Des de la dècada dels anys 70 a Espanya
persones i organitzacions negres han treballat, any rere any, per denunciar el racisme existent i incidir
políticament amb l'objectiu d'introduir les nostres reivindicacions en les agendes de les organitzacions
civils i polítiques d'aquest país. Un bon exemple d'això va ser l'informe sobre el racisme a Espanya
redactat per la Societat Civil Africana i Afrodescendent, de la qual en formaven part 11 organitzacions
negres espanyoles, que es va remetre al Comitè de Nacions Unides per a l'Eliminació de la Discriminació
Racial per a la seva discussió en la sessió de 26 d’abril de 2016 a Nova York.
Sabem que no és un camí fàcil. La reversió de la complexa trama que sosté el racisme implica
descolonitzar el pensament i descolonitzar la història. En definitiva, implica desmuntar els privilegis sobre
els quals s'ha edificat el supremacisme de la "blanquitud". I això ofèn. Ningú reconeix els seus privilegis,
ja que és una manera de conservar-los. Perquè en el fons, ningú vol abandonar els seus privilegis. Però
ni l'eurocentrisme ni la blanquitud viuen el seu millor moment. La blanquitud se sent assetjada. D'aquí
els múltiples exemples a escala global del que la investigadora nord-americana Robin diAngelo denomina
com a "Fragilitat blanca".
Segons diAngelo la blanquitud, com a posició social i política, atorga una situació privilegiada i equilibrada
en termes de raça. Sense amenaces, sense tensió, una còmoda i inconscient zona de comfort. Però tot
aquest equilibri salta pels aires quan és confrontat sobre racisme per persones racialitzades, generant
reaccions irades i fins i tot violentes.
He dit en altres ocasions que ni Mallorca, ni Espanya ni cap altre lloc del món són ja només blancs. I
nosaltres som aquí per garantir que això sigui efectiu. Hem vingut a problematitzar la qüestió racial, a
generar incomoditat. Perquè Black Lives Matter, les Armilles Negres de França o ara la CNAAE, fem part
d'una tradició d'emancipació que beu de les fonts del panafricanisme, del postcolonialisme, de la lluita
pels drets civils, dels postulats dels Black Panthers, de la decolonialidad o de l'afrofeminisme.
Tal com apuntava la germana Tania Adam en un excel·lent article a la revista Crític el passat 12 de juny,
reconectam les diàspores afro i el continent africà "a través de nous imaginaris culturals, amb la
tecnologia i la lluita antiracista ben presents".
Som una resposta global davant una opressió global

1

Per una sortida sostenible,
justa i progressista a la crisi de la covid19
Què està passant? 4.1

Propostes del Col·lectiu Alternatives
David Abril Hervàs
Membre del Col.lectiu Alternatives

El passat mes de juny es va presentar per part del Col·lectiu
Alternatives el document «Per una sortida sostenible, justa i
progressista a la crisi de la COVID-9». El Col·lectiu Alternatives
és un grup de debat i reflexió (think-tank) conformat per
persones de l’àmbit progressista, amb trajectòries diverses en
l’àmbit polític, sindical i acadèmic, que actuen de forma
independent i comparteixen el denominador comú de voler
transitar cap a un nou model de desenvolupament. A
diferència
d’altres
think-tanks
sobre
economia
i
desenvolupament, no depenem de cap lobby econòmic.
Des de fa molts anys es parla de canviar el model econòmic de les Illes, justament per una monodependència del turisme que amb la crisi de la COVID19 ha caigut com una espasa de
Dàmocles sobre l’economia però sobretot la societat de les Illes Balears, que ja eren prou
vulnerables com a fruit del model vigent, que fa anys que no reparteix la riquesa, concretament des de
l’any 1985, com recordam al document. Amb aquesta crisi ja no val parlar de canvi de model i no fer
res al respecte, seria una tremenda irresponsabilitat.
El document presentat es basa en tres premisses: en primer lloc, que les receptes neoliberals no
serveixen per encarar aquesta crisi, i que per tant l’única sortida possible és en clau progressista.
Segona, que la sostenibilitat no sols no pot ser un concepte buit i retòric, sinó que pot ser la clau
de la sortida de la crisi. Tercera, que es fa necessari parlar d’una Agenda Balear que faci viables a
partir del finançament tant de l’Estat com de la UE un pla de transició, atès que l’actual model de
finançament autonòmic juntament amb la davallada d’ingressos a la CAIB per la crisi fan que les Illes no
siguin autònomes a l’hora de poder duu a terme aquesta agenda de canvi real.
Una altra qüestió important en el document de propostes presentat és la importància de l’aposta per
la diversificació econòmica, que passa per un decreixement clar de places turístiques. Un
decreixement que no és cap idea utòpica, sinó que s’ha de basar en experiències prèvies, com els canvis
d’usos, i la transformació de places obsoletes amb una reducció global i efectiva del nombre de places. El
paper de les administracions ha de ser actiu en aquest aspecte, contemplant fins i tot l’adquisició
d’edificis i places, sense deixar-ho tot en mans dels actors privats, que no estan interessats en el canvi
de model necessari.
Finalment, i en línia amb anteriors documents presentats pel Col·lectiu, consideram que la planificació a
mitjà i llarg termini és fonamental, perquè un dels riscos d’aquesta crisi és que les actuacions a curt
termini, justificades per la urgència del delicat moment econòmic i social que es viu, a més de basar-se
en les receptes neoliberals de sempre, no tenguin en compte el mig i llarg termini, i un horitzó 2030
que ja ha estat traçat, per exemple, pel mateix Consell Econòmic i Social. Només en aquesta perspectiva,
que és la d’un canvi de mode com a marc en el qual s’han d’inserir les diferents accions del Govern i la

2
resta d’administracions, sortirem d’aquesta crisi sense que torni a ser a costa del benestar de la majoria
de treballadors i treballadores.
En aquest sentit, dels tres eixos estratègics contemplats a la memòria del CES (transformació de
l’activitat turística en clau de competitivitat i sostenibilitat; atracció de talent i noves activitats
econòmiques sostenibles; i fer de les Illes Balears un model de cohesió social), tot i que cal
una reconversió del model turístic, aquest no serà el que generi noves ocupacions, sinó que
justament són els sectors de l’economia del coneixement i l’economia verda i el de la cohesió
social que poden generar el 66 i el 33% de nous llocs de treball, respectivament.
Finalment, des del Col·lectiu Alternatives feim una crida a altres col·lectius i iniciatives amb qui
compartim d’entrada l’objectiu de canviar el model a enfortir aquesta aposta, a acumular forces i
contribuir a concretar-lo i fer-lo possible.
En els pròxims dies i setmanes des del Col·lectiu Alternatives faran arribar aquestes propostes a les
diferents institucions, grups polítics i organitzacions socials. Podeu accedir al document complet a la web
del Col·lectiu: www.collectiualternatives.cat
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VOX i el turisme
Molt més del mateix

Què està passant? 4.2

Josep Valero Gonzàlez

VOX no és tan sols una proposta que justifica ideològicament al franquisme.
Que aposta per la polarització social i per l’enfrontament entre les mateixes
capes populars. Que vol combatre frontalment els valors dels moviments
socials progressistes amb la difamació i les mentides. Vol ser també, com fan
totes les dictadures feixistes, els fidels guardians dels interessos dels
monopolis i de les grans empreses.
El que no hem de perdre mai de vista, és que la pretensió final del feixisme és
destruir els mecanismes de resistència de la classe obrera i aconseguir la seva
total submissió. La violència, la repressió, els genocidis, són el mitjà, però no
la principal finalitat. El feixisme va néixer per esclafar els impulsos
revolucionaris de la classe obrera després de la revolució russa d’octubre i de
les fallides revolucions o revoltes a altres àmbits europeus. Amb el suport dels grans monopolis
empresarials que els finançaren, els donaren suport, s’enriquiren amb la seva repressió i que
«transmutaren» miraculosament amb els seus beneficis a la democràcia liberal, després de perdre la
segona guerra mundial. A Portugal i a Espanya varen poder aguantar més temps.
El neoliberalisme sorgeix als anys vuitanta del segle XX, per tal d’acabar amb el bloc soviètic i també
amb l’estat del benestar. S'havia de recuperar de l’interregne de la postguerra i de les obligades cessions
que va suposar per als aliats, compartir la victòria amb els soviètics. Que s’impulsés l’estat del benestar
per tal de frenar la influència comunista a l’Europa capitalista. Una vegada obtinguda la derrota del bloc
soviètic i guanyada ideològicament la croada contra l’estat del benestar, no és casualitat que la «nova»
extrema dreta, sigui ara la ideologia que es vulgui presentar com la més coherent per a defensar el
neoliberalisme.
Un feixisme presentat amb una nova retòrica de «aggiornamento» del pensament «liberal», i que fa
apologia de la ideologia individualista, nacionalista-supremacista, repressora del dissident, de la cultura
d’altres pobles sense estat, que fa befa del feminisme, dels drets sexuals, de l’ecologia, del sindicalisme,
de «la dictadura progre». Així són les seves formes i els seus discursos. Però els interessos de fons als
quals serveixen són els mateixos a qui servien en temps del nazisme. Ells són els dòbermans de la finca
que anomenen «pàtria». Aspiren a ser els seus capatassos. Òbviament a les ordres dels grans propietaris
i de la dinastia, que l’han considerada des de sempre com a seva.

No és gens banal la proposició no de llei que presentà VOX al Parlament Balear el 13 d’abril de 2020, per
tal de reactivar el turisme. Baixar l’IVA turístic del 10% al 4%. Eliminar l’Impost de Turisme Sostenible.
Baixar les taxes aèries a les aerolínies un 50% fins a l’1 de mars de 2021 i el 75% l’1 de mars de 2021
fins al 31 d’octubre de 2021, i tornar al 50% fins febrer de 2022, sempre que mantenguin els preus.
Reduir la pressió fiscal a les empreses turístiques que en lloc de repartir beneficis, ho destinin a la
renovació de la planta hotelera. Promoció del turisme de tota mena. Reclamar més presència del turisme
de creuers...
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Sembla escoltar la carta als Reis Mags que faria el propietari de qualsevol cadena hotelera, abans del
COVID-19, durant la pandèmia i per a després de la pandèmia. Baixar imposts i taxes, lliure mercat a
rompre, promoció turística pagada amb fons públics, tornar al turisme que teníem just abans de la
pandèmia, deixar construir a balquena, minimitzar les situacions laborals i els abusos als treballadors i
treballadores, considerar els impactes ambientals com a danys col·laterals inevitables...
El més perillós d’aquest discurs és la seva simplicitat i la facilitat en què pot connectar amb el sentit
comú de la gent que vol sortir com sigui d’aquesta situació de crisi. «Facem el que sempre hem fet, i que
sabem fer tan bé» Malgrat sia una fal·làcia i una carrera desorientada cap al precipici. Per això té més
sentit que mai, que tota l’estratègia de reconstrucció per a sortir de la crisi, estigui basada en una
planificació estratègica per tal d’iniciar una transició cap a models econòmics i socials veritablement
sostenibles. Les absències de polítiques clares i les improvisacions que no vagin en aquesta direcció,
juguen a favor de les propostes simplistes de VOX.
Com encarem aquesta crisi serà crucial pel futur polític de la nostra comunitat. VOX posarà els altaveus
amb el seu missatge simplista i jugarà amb la desesperació de molta gent. No menyspreem la seva
capacitat d’incidència. Encertar amb els ritmes de la transició, en la cobertura més gran possible dels
col·lectius més vulnerables, en explicar pedagògicament les propostes ben assenyades i ben
argumentades, en la cogovernança amb les més amples capes de la societat, confiar amb la participació
ciutadana, són les úniques vacunes eficaces, contra la pandèmia del neofeixisme que ja s’ha manifestat i
que té un perill molt gran d’estendre’s. Un perill a mitjà i llarg termini socialment molt més letal que el
COVID-19.
Mai oblidem que els que més cridaven contra el confinament obligat en aquesta pandèmia, són als qui els
agradaria confinar obligatòriament a la gent d’esquerra i als sobiranistes. A les bones fent-mos callar o
il·legalitzar-mos; a les males...
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L'entrevista E

MARIA RAMON SALAS
Biel Pérez i Pep Valero
Arribam a un poble tranquil, assolellat, amb el passeig ple de paperines que
anuncien la propera festa de Sant Pere i encara afegeixen un aire més jovenívol a la nostra arribada.
Molt a to amb la jove batlessa que ens esperava a la Casa de la Vila d’Esportes; espontània i
extravertida.
Després que en Pep fa les presentacions protocol·làries, per qualque cosa és el personatge més conegut,
anam per feina.

Tenc 32 anys, som mestra d’Educació Infantil. Militant del PSM des dels setze o desset anys, ja no me’n
record, tenc el carnet a ca nostra. Sempre he estat ficada en les mogudes del meu poble, intentant
col·laborar. En temes esportius, vaig formar part del club de basquet durant molts d’anys, jugadora i
entrenadora. També, des de petita, al club d’Esplai, Sa Cadernera. I a mesura que he tornat gran en les
distintes activitats del poble.
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I la militància política?
Me’n record que de la Trobada de Músics per la Llengua, que es feia a la plaça de Toros. Jo i na Maria
Romero, que anàvem amb els amics i ens vàrem aturar allà. I una cosa va dur l’altra i ens vàrem fer
militants. He estat ficada en els moviments socials d’aquí, i la inquietud per anar fent coses... Així va ser
com va començar tot.

Què sents quan et diuen batlessa d’Esporles?
Ara ja, després de cinc anys, crec que ho he assumit, però els primers anys de batlessa, a vegades me
n’anava a reunions i em sobtava, perquè veia tots els batles i deia: jo som aquí...! Quan era jove i em
demanaven: tu què vols ser de gran? Gairebé mai una pensa que vol ser batlessa, però esser la batlessa
del teu poble és una de les coses que et satisfan, ja ho crec. El que sí és cert és que els primers anys ho
vius amb el respecte que el lloc es mereix. El dia després de la investidura record que em vaig seure a la
cadira i, durant deu o quinze minuts, em deia: Ostres, això és el despatx d’en Miquel! No, no... això és el
meu despatx! La cosa bona és que jo som batlessa després de quatre anys d’haver estat regidora
d’Educació, Cultura, Festes, i de Joventut. Ja tens assimilat el que és el funcionament de l’Ajuntament; ja
no et ve tan de nou el que és l’organització interna, coneixes el personal i hi tens una relació... Al final, jo
ja sabia on anava.
El fet de ser dona hi afegeix qualque cosa?
Jo som la primera batlessa del municipi d’Esporles, amb molt d’orgull, i, en aquell moment, tenia 27
anys! Per tant, dona i jove. I, clar, la gent: I tu, tan jove...! Al final crec que no és una qüestió de
joventut, sinó de les qualitats que tens, de la teva capacitat de fer feina... Hi ha moltes coses que van
lligades al càrrec i no la joventut.
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D’alguna manera vas haver de passar la prova de jove i de dona
D’alguna manera sí. Tot d’una la gent ja m’identificava com que era “la batlessa”. Potser si hagués estat
un home, s’hauria accentuat manco. Però, la veritat és que des del començament m’he sentit molt
acceptada i, que jo sàpiga, mai m’han qüestionat el fet de ser dona i batlessa quant a la gestió del dia a
dia de l’Ajuntament. I també és molt d’agrair perquè et dóna força. El dia de la investidura i les setmanes
següents gent de totes les edats venien i em manifestaven la seva alegria perquè, per primera vegada,
una dona fos batlessa. Les dones també han de ser presents a la política per tant, n’estic molt contenta.

Tanta por fas a la dreta perquè no hi hagi cap candidatura que se’t vulgui enfrontar a les eleccions?
Bé...(rialles)...jo crec que allò va ser... No sabria dir molt bé per què no hi va haver una candidatura de la
dreta, crec que va ser una circumstància... No ho sé explicar gaire, però som conscient que la dreta hi és.
Els resultats de les autonòmiques i de les estatals ens diuen que hi ha gent que vota dreta. Per això
nosaltres, quan preparàvem les eleccions i sabérem que la dreta no es presentava, teníem ben present
que, si jo som batlessa, des d’aquest mateix moment jo som la batlessa de tots els esporlerins i les
esporlerines, independent de si t’han votat o no t’han votat. I volíem obrir espais perquè la gent es senti
representada encara que no sigui del mateix partit.
Podríem dir que Esporles és “la milla d’or” de la progressia palmesana?
És cert que el poble, llevat d’un interval de vuit anys de PP, sempre ha tengut una tradició socialista
progressista. Ara fa quinze anys que estam governant i s’ha demostrat el canvi que ha fet el municipi, la
feina que hem fet com a poble, i ens sentim recolzats. Al final, també és important fer sentir a la gent
que el projecte que nosaltres volem dur a terme és el projecte que ells també s’han de fer seu.
Hi ha hagut un “efecte cridada”?
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Ha vingut a viure molta gent. Aquí tenim molts de serveis: Escoleta, Escola de Música, Biblioteca, Servei
de Joventut... Com Ajuntament som conscient de la importància de donar aquests serveis: potenciar la
cultura, l’educació, els serveis socials, l’esport...
Teniu pobres?
Tenim...?
Pobres
Ara, més que tenir pobres, el que sí vos puc dir és que amb la Covid19 les demandes en serveis socials
han pujat, però jo no ho titllaria de pobres.
És un luxe ser pobre a Esporles...
És un luxe viure a Esporles! És un luxe ser d’Esporles!
Mem, jo dic que Esporles és el poble més guapo, però un
altre dirà que és el seu. Tenim muntanya, tenim la platja a
prop, tenim molts de serveis, tenim un teixit associatiu
increïble, també tenim un teixit empresarial molt bo. Jo, fa
tres mesos que no baix a Palma i fa un mes que ja podria
haver-hi baixat, però he fet totes les compres aquí...
Quines febleses té aquest poble?
També té febleses. Una d’elles és que el preu de l’habitatge
és car i els joves no poden quedar aquí, perquè no poden
pagar un lloguer o comprar una casa. Nosaltres, com
Ajuntament, hem d’intentar posar-hi remei. Intentar que la
gent quedi aquí; aquest és el problema més gran que
tenim com a municipi: la vida és cara.
Un dels valors del que vos enorgulliu com a municipi és la
participació; i tu hi has estat ben implicada en això. És bo
de fer gestionar la participació?
Ja sabem que la participació no consisteix a fer que la gent
vagi cada quatre anys a votar, sinó que la gent es faci seu el projecte. Quan la gent veu que participant
es duen a terme aquelles coses que s’han proposat, és quan la gent creu en la participació. Perquè
podem fer moltes reunions, però si no materialitzes, si tu no respons a les coses que la gent et demana...
no serveix per res. Al final els processos de participació també caduquen, si sempre repeteixes el
mateix... Necessites un canvi. Aquí es va fer un pla d’accions, el que eren els foros ciutadans, que es
feien per àrees, durant la legislatura passada ho vàrem concretar més i durant tres anys fèiem reunions
per barriades. Dividírem el municipi en tretze parts i venien els veïnats a presentar el que més els
preocupava de la seva zona, temes concrets i temes generals. ( L’any 2019 Esporles compta amb 5.062h
censats.)
I ara, en aquesta legislatura, també volem cercar una altra manera amb què la gent pugui participar. Avui
en dia hi ha moltes altres maneres de poder participar. Abans, gairebé, sols existia la manera presencial,
darrerament el desenvolupament tecnològic fa que ens haguem de reinventar noves maneres de
participació.
A vegades la participació es veu dificultada pels poders fàctics: senyors, famílies, lobbys, església...
Ummm... Ja vos he dit que hi ha un teixit associatiu molt gran. Hi ha entre vint i trenta entitats, són
moltes. Sí que intentam treballar amb elles, estar al seu costat, perquè al final és un valor afegit al
municipi. Clubs esportius, entitats culturals, associacions educatives... I també les feim partícips
d’aquests processos. I, al final, si la gent veu que serveix per a qualque cosa participar, és quan la gent
vol seguir participant. Clar, ara, en aquest nou temps en què les coses van canviant ens hem de
reinventar noves formes. Això, sí, sempre ho deim, l’important és que les portes de l’Ajuntament sempre
estiguin obertes a qualsevol inquietud, queixa (constructiva, si pot ser). A la gent que ve a veure’m li ho
dic: “si vosaltres no m’ho deis, no ho sabré. I m’estim més que m’ho digueu a mi perquè intentem cercar
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la solució. Si es pot, sí; i, si no es pot, no”. Però, al manco, que nosaltres ho sapiguem... però, si ningú
ens ho diu... a vegades és complicat.
El PSOE és l’única candidatura que es presentà diferent a PAS-MÉS per Esporles. És un aliat o és una
oposició al govern municipal?
Tenim molt bona relació amb el PSOE. De fet ahir vàrem aprovar els Pressuposts i els vàrem aprovar per
unanimitat. Són un pressuposts molt socials, tenint en compte la situació que vivim. Intentam
consensuar tot el que duim als plenaris; qualsevol cosa que surti del normal, del dia a dia, perquè, al
final, va en bé del poble.
Tu també formes part de l’Executiva de MÉS per Mallorca. Tens algun tipus de responsabilitat?
Sí, estic a la Comissió Territorial. Duc la zona de Tramuntana.
Com creus que es pot consolidar millor el projecte polític
de MÉS per Mallorca? Quines fortaleses i quines febleses
hi veus?
Pens que el més important és eixamplar molt el projecte.
Arribar a molta gent a través de la participació, amb
l’associacionisme, en el dia a dia en el carrer, ser molt en
el carrer... Ser present a la vida, que és com ho hem fet
nosaltres aquí. Hem estat molt amb les entitats en el
carrer, i crec que això és la base. MÉS per Mallorca som
un partit municipalista i a tots els municipis hi estam en
aquesta sintonia: estar ficats en el teixit associatiu...
estar molt en el carrer és la base.
Quins problemes veus en aquests moments, quines
amenaces pot tenir el projecte de MÉS?
Crec que estam molt arrelats en tots els municipis. També
a la Comunitat Autònoma i al Consell de Mallorca, ens
coneixen. Però la gent no ens veu com per poder arribar
al Congrés de Diputats o al Senat. I ara tenim senador i
que es veu que fa feina i que la feina que fa un senador a
Madrid és molt important. La veu de les Illes ara hi és
present. Fins ara no hi havia estat, perquè els diputats i
senadors que ens representen no ho havien fet ( Excepte
excepcions com les de Pere Sampol). És important que ens vegin com a candidats a poder tenir algun dia
un diputat al Congrés.
Hi ha una “corrent esporlerina” dins MÉS?
No! Hi ha gent d’Esporles dins MÉS, i hi ha gent que ha fet molta feina pel municipi. Hi ha gent
d’Esporles, com n’hi ha de molts altres municipis, i n’hi ha que estan a llocs estratègics. Crec que és fruit
de la feina que s’ha fet aquí, en el municipi, han fet molta feina. Els quinze anys que fa que governam és
gràcies a la feina que ells han fet i de la que nosaltres en volem ser continuadors. Nosaltres, com equip
de govern, volem seguir duent endavant aquest projecte polític, ells el començaren i nosaltres el volem
seguir.
Creus que pot haver-hi un cert desencís entre els votants progressistes, especialment entre els de MÉS a
causa de les seves actuacions o no actuacions en els distints equips de govern on participen?
Mirau, xerr per experiència pròpia, vos parl com a Maria. Quan arribes a l’Ajuntament et vols menjar el
món; però no et pots menjar el món sencer de cop. Primer de tot has d’estar alerta que el món no et
mengi a tu i, després, acceptar que l'Administració té el seu ritme. És important anar a poc a poc, sobre
tot duent a terme aquelles coses per les quals la ciutadania ha volgut que siguis en el lloc on ets. No
sempre pots fer el que t’havies plantejat. A vegades val més dir: “això no es podrà fer, per això i per
això!” que anar “por les cerros de Úbeda”.
Ens has parlat molt de portes obertes. A vegades costa obrir les portes de dedins...

6
Quan parlam de portes obertes és perquè nosaltres
ho consideram important. Durant la campanya
dèiem: hem d’intentar arribar al màxim de gent;
perquè hi ha gent que no se sent representada.
Nosaltres, d'ençà que som aquí, hem intentat
escoltar sempre tothom independentment de si és de
dretes, si és d'esquerres, si no és de cap partit, si és
de centre... Jo som la batlessa de tots els
esporlerins. Segur que m’he equivocat moltes
vegades, segur, perquè no som perfectes i només
s’equivoca qui fa coses, però sempre mantenint el
compromís de fer-les en una línia clara i de recordar
per què som aquí; amb sentit comú i amb
coherència.
Davant la crisi de la Covid 19 com heu treballat
l’Executiva de MÉS?
Com ho ha duit a terme tothom: les persones primer. També aquí, com Ajuntament, que ningú es pugui
considerar ferit a tots els nivells. L’experiència que he viscut aquí aquests dos mesos ha estat una
situació que ningú s’imaginava viure. Si la primera setmana de març ens diuen “estareu dos mesos
tancats”, ningú s’ho creu. I, també, haver de prendre decisions ja, aviat, haver d’interpretar normatives...
Nosaltres hem intentat donar informació a la ciutadania perquè les persones se sentissin segures sobre
el que podia fer o no. Això dona més tranquil·litat a l’hora d’estar confinat. A partir d’aquí et marques què
vols prioritzar. Nosaltres, aquí, les persones per damunt de tot. De fet, de bon començament vàrem
reforçar els Serveis Socials perquè hi havia més demanda. Ajudar el teixit empresarial i econòmic del
municipi. I, després, també ahir vàrem aprovar els Pressuposts; els havíem d’aprovar la setmana en què
ens varen confinar. Del que teníem previst al que vàrem aprovar ahir hi ha hagut canvis. Tenint en
compte els Serveis Socials, el teixit empresarial i mantenir els serveis que fins ara donàvem: Escoleta,
Escola de Música, tot el tema cultural, esportiu, associatiu. Tenint present la crisi econòmica que vindrà,
però, com que tenim l’experiència de la crisi anterior, intentar que els serveis no es vegin trastocats.
De què viuen els esporlerins i les esporlerines?
Del sector serveis.
Serveis de fora o d’aquí?
Més de fora. Però aquí hi ha molts d’autònoms, empreses de construcció, hi ha moltes botigues, ho pots
trobar gairebé tot aquí... També té molt a veure amb la proximitat amb Palma, aquí hi ha molta
restauració, petit allotjament turístic. Tenim un parell d’agroturismes. Tenim turisme alternatiu:
muntanya, senderisme, hem arreglat un parell de camins... Ho volem potenciar molt. Tenim l’IMEDEA i la
Universitat a prop.
Des del punt de vista d’una força sobiranista, com valores la centralització que ha dut l’estat d’alarma.
Correm el risc de quedar invisibilitzats?
Jo crec que MÉS ha estat bastant visible. Sempre s’ha intentat donar un missatge positiu, propositiu.
Naturalment, durant la crisi s’ha dictat una normativa des de dalt, però MÉS hi ha estat, essent
propositius amb moltes propostes. A les conselleries on MÉS hi és s’ha fet molta feina.
Què és el que et fa més por del futur?
No sé si és por, és respecte pel que ve, la crisi que vindrà. Però també encoratjada perquè l’Administració
ara entra en la primera línia i hem d’estar a l'altura de les circumstàncies. És un repte per a tots. Sabem
que vindrà una crisi molt forta i que l’Administració ha d’estar al costat de les persones i ajudar perquè
ningú quedi enrere.
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Els Ajuntaments podeu manejar els pressuposts; el romanent?
No. Endemés, com a batles ho hem reclamat molt: Llei Montoro, superàvits... Durant tota aquesta crisi
ens han anat afegint competències als Ajuntaments, però no ens han alliberat el superàvit ni tenim
recursos humans, tenim els mateixos que abans, no tenim recursos materials. Som bons per a assumir
competències, però no som bons per gastar els nostres doblers! Els doblers no són de ningú més, són
dels ciutadans, de cada municipi. Som conscients que l’Ajuntament és el primer portal on la gent ve a
tocar a la porta. I nosaltres hem d’estar preparats per a donar sempre una resposta.
Dius que hi ha hagut una bona connexió de vosaltres cap a la base, i de vosaltres per amunt?
Sí. I es veu que ara mateix s’estan movent respecte a subvencions... Però nosaltres, ja abans de la crisi,
el que demanàvem era gestionar els nostres doblers. No demanàvem res més: gestionar els nostres
doblers!
Quin muntant de doblers gestionau en els pressuposts?
Quatre milions tres-cents, més o manco.
I inversions directes?
Enguany, per primera vegada després de molt de temps, els
primers pressuposts que vàrem fer podíem fer inversions amb
fons propis. Què vàrem fer? Per no tocar serveis, hem
prescindit d’aquelles inversions que no són imprescindibles i
les hem destinat a Serveis Socials, provisió econòmica,
mesures de conciliació (vàrem obrir, fa dues setmanes, un
espai perquè les famílies poguessin conciliar amb la vida
laboral). I així ens ha permès que aquelles coses que havíem
de fer com inversió es decidissin de forma relativament fàcil.
Teniu romanent?
Sí que en tenim, però tampoc no tenim milionades.
En què et sents personalment més forta i què milloraries?
Jo tota sola no faria moltes coses. Estic totalment recolzada en el meu equip. Tenir vuit persones, vuit
regidors, es nota, són moltes mans. A més, he de lloar el meu equip, perquè no hi ha ningú que tingui
dedicació exclusiva llevat de jo. Tota la feina la fan durant el seu temps lliure, lleven temps de la seva
família, dels seus moments d’oci... Vénen a l’Ajuntament per encapçalar el projecte en què tots creiem i,
evidentment, sense ells no seria el mateix. Sí, em sent forta, quan sent el suport de la majoria, i amb
ganes de continuar quan veus que tots (Ajuntament, entitats) remam per a millorar el municipi.
Autocrítica? Buff, en podria fer molta!
Què t’han de fer o t’han de dir perquè peguis un bot de la cadira?
Me l’han de fer molt grossa, perquè m’enfad molt poc. Crec que tenc bon caràcter, ho duc més per
dedins. Quan m’enfad ho sap tothom! Em dura un parell de dies, però no som rancorosa. Potser m’hauria
d’enfadar més, tal vegada sigui una de les coses negatives que em poden atribuir. M’agrada més
asseure’ns i parlar-ne; conversant la gent s’entén... Potser com que som mestra...
M’agrada que valorin que escolt la gent. Vàrem fer molta pedagogia en aquest sentit: si una persona
tenia una queixa, no l’havia d’amollar en el Facebook personal, sempre l’havia de fer arribar pels canals
oficials: tenim un correu electrònic, tenim un registre d’entrada, qui més que manco pot tenir el telèfon
d’un regidor o de la batlessa... Si vénen per canals oficials, nosaltres respondrem. Ara, nosaltres no
podem estar mirant els Facebook de la gent. Quan arriba qualque cosa pels canals oficials tot d’una ho
destap. Ho destap i responc: ara mateix ho farem, o em sap greu, ara no podem i en poder ho farem.
Que la gent senti que hi ha un feedback, que hi ha qualcú darrere; que envies un missatge i no queda en
un no res. Jo crec que la gent ho valora a això. Hi ha coses que no es poden fer tot d’una i que,
segurament, se’ns ha escapat (el dia a dia du aquestes coses), però la gent valora molt la proximitat.
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Quan et volen ferir, què et diuen?
A mi em fa molta ràbia la frase típica: “Tots els polítics sou iguals; a mi no m’interessa la política”. Estan
en un municipi; jo no et deman que t’interessi la política, et deman què vols, o vols groc o ho vols
vermell? La vida política és seva! M’agrada la crítica constructiva, però em fa ràbia que la gent critiqui
sense saber per què ho fa. Els dónes una explicació i et responen: ah, jo no ho sabia! Nosaltres no ens
aixecam un dia, miram enlaire i decidim fer... No! Tot té un procés. També procuram informar bastant per
evitar aquestes situacions.
Teniu “fake news” a Esporles?
Síii, com pertot! Si tothom fos del Barça o del Madrid seria molt avorrit. També l’experiència és un grau.
Els primers anys, quan veia qualque crítica ho passava molt malament, mal de panxa... Després t’hi
acostumes, de totes maneres no és agradable que et critiquin, no és agradable que la gent estigui
enfadada, per descomptat que no. Però, quan estàs en aquest lloc passa això, no tothom està content,
és inevitable. Però procures que la gent estigui el més còmode possible, que estigui contenta.
M’agrada el que faig. Ser Batlessa d’Esportes és molt gratificant, perquè fas feina pel teu poble. I, quan
ja no estigui asseguda aquí, seré una esporlerina que voldré tenir el millor poble, tant de bo sigui dirigit
per un altre membre del nostre grup. I, si fem un poble millor, també farem una Mallorca millor i un món
millor.
Gràcies, Maria. La veritat és que veure gent tan jove amb aquesta empenta convida a mirar el futur amb
il·lusió i esperança malgrat tots els ennigulats que amenacen l’horitzó.
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TERRANOSTRA
Hem vengut a cooperar

Construint alternatives

5.1

Teresa Bestard Conti
A cooperar amb la terra i el medi ambient, amb l’alimentació de proximitat sostenible i saludable, amb
l’economia local i solidària, amb aquest propòsit, el passat 27 de maig celebràrem l’Assemblea
Constitutiva de TerraNostra, el primer supermercat cooperatiu de Mallorca que obrirà les portes a la
tardor. Aquesta formalització ens permetrà fer realitat el Supermercat que volem i que hem ideat entre
totes i tots els que en els darrers dos anys, hem col·laborat
en aquest projecte, participant en les assemblees o en els
diferents grups de treball.
La pedra angular d’aquest projecte de transformació és la
urgent necessitat de crear canals i construir nous espais on
la nostra compra encaixi amb els valors compartits entre els
socis. No volem contribuir als impactes que provoca
l’estructura de poder del sistema agroalimentari dominant
que desarticula economies locals, exhaureix recursos, causa
desforestació i pèrdua de biodiversitat i no garanteix els
drets dels treballadors.
Amb aquesta presa de consciència, reprendrem el control i
decidirem els criteris dels productes que vendrem, la política
d’envasos, com gestionarem el supermercat i com ens
relacionarem amb els nostres pagesos i productors, reconeixent-los el valor del seu treball i pagant-ne el
preu just garant de la seva continuïtat, tan necessària per al nostre entorn i per a la comunitat.
En aquesta darrera etapa ens han acompanyat Som Alimentació i Labore compartint l’experiència de l’èxit
d’acollida de supermercats cooperatius oberts en altres territoris i encoratjant-nos amb dades que
mostren la viabilitat del nostre futur supermercat.
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Ben aviat tots els que vulguin formar part de TerraNostra podran fer-se socis de la cooperativa aportant
una quota de 100 euros i el compromís de dedicació de tres hores de treball mensuals en tasques en el
supermercat, el retorn d’aquesta inversió serà l’accés a productes ecològics a bon preu i la satisfacció de
participar activament en un model de negoci transformador.

De forma paral·lela obrirem, també, la campanya de captació de fons per a finançar la inversió necessària
en instal·lacions i equipament, confiam aconseguir bona part d’aquest finançament mitjançant petits
préstecs dels socis de la cooperativa.

En els pròxims mesos ens hi haurem de posar de valent, adequant el local, distribuint espais, etiquetant i
col·locant els productes en les prestatgeries, ho farem amb la il·lusió i el convenciment de saber-nos una
de les petites peces necessàries de la suma cap al canvi que ens demana la TerraNostra.
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Fundacions Darder Mascaró
tanquen un altre curs

Construint alternatives

5.2

Miquel Rosselló.
Consell de Fundacions Darder Mascaró
El 16 de juliol Fundacions Darder Mascaró celebrarà la cloenda del seu
curs. Un acte atípic, marcat per les precaucions que el moment obliguen,
a on donarà comptes de les feines fetes durant un curs no menys atípic.
Així mateix exposarà les línies generals del seu pla d’activitats pel pròxim
curs que hauré d’aprovar el mes de setembre el Consell de les
Fundacions.
Aquest curs 2019-2020 està marcat per la pandèmia i el llarg
confinament que ens ha obligat a reinventar-nos i recorre a les
videoconferències. El primer trimestre del curs ens va permetre iniciar
moltes tasques que després algunes s’hagueren de suspendre i altres de
reconvertir.
La publicació i difusió del document “Aportacions per a una Mallorca Sobirana i Alternativa”, fruit del
debat mantingut el curs anterior. La participació activa a la V Fira del Mercat Social, la jornada de
formació per quadres de l’STEI, la impartició del curs sobre Economia Social i Solidària amb col·laboració
amb la UIB o la presència activa als actes d’homenatge als represaliats republicans entorn del 24 de
febrer són exemples de les activitats previstes que es pogueren desenvolupar normalment. Així com la
supressió de les III Jornades d’Història del Moviment Obrer a Mallorca sobre “Dones, treball i acció
col·lectiva (1868-1930)” una mostra d’allò que se va haver de suspendre.
Altres feines s’han hagut de transformar sobre la marxa i fins i tot n’hi ha que s’ha pogut dedicar-hi més
temps a falta d’altres coses a fer, com per exemple la confecció del portal «Arrels Democràtiques» que
estarà aviat disponible per anar acumulant informació i documentació de la lluita antifranquista.
I altres no han agafat el vol de creuer fins ben entrada la des-escalada. Com la posada en marxa d’un
projecte de recerca entorn del mallorquinisme polític, per donar continuïtat al llibre “El mallorquinisme
polític” de Gori Mir publicat a l’exili el 1974. Es tracta de recuperar i ordenar documentació i entrevistes
orals des del 1940 al 2000.
També hem començat un debat sobre les conseqüències polítiques, socials i medi ambientals del Covid 19
que pretén acabar amb la publicació del document: “Capitalisme o vida”.
S’ha col·laborat amb Publicacions de l’Abadia de Montserrat en la publicació del llibre de David Ginard
Ateu Marti (1889-1936). Anticlericalisme i compromís republicà” que presentaren a la Petrolera del
Molinar el 29 de juliol.
Pel cicle de conferències “Diàlegs des de la perifèria” han passat dirigents d’ERC, d’EHBildu, del BNG,
Compromís, Adelante Andalucia, Anticapitalistes i ex-comuns, dos presencials i ela altres a través del
canal Youtube Illaglobal.com.
L’Escola Oberta Ciutadana ha seguit fent els cursos de formació de polítiques locals que tenia previst des
de videoconferències i els nostres mitjans de comunicació www.illaglobal.com, l’altra mirada.cat i el canal
youtube han seguit funcionant i fins i tot han incrementat les seves entrades i lectors durant l’etapa de
l’estat d’alarma.
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I com cada any la tasca amb col·laboració amb altres entitats ha ocupat bona part de la nostra activitat.
La posada en marxa d'un grup de persones i entitats per commemorar l’any proper els 500 anys de les
Germanies, es va veure interromput per la declaració de l’estat d’alarma, però ja ha reprès el seu ritme
de feina.
El mateix podem dir amb l’Associació Mercat Social, que ha hagut de suspendre la IV Fira, però ja està
treballant per fer una “fira virtual” per final d’any amb una forta campanya per promoure els productes
locals i les iniciatives de l’Economia Social i Solidària.
El Col·lectiu Alternatives ha reprès la feina en força a partir del des-confinament i ha elaborat i publicat el
manifest “Per una sortida sostenible, justa i progressista a La crisi de la Covid 19” i està treballant amb
altres entitats amb la construcció d’un espai de reflexió i elaboració de propostes pel post-covid de la
societat civil, amb capacitat d’influir i negociar amb les Administracions públiques.
I per últim hem format part activa en les tasques del Foro Sobiranista, que enguany ha aconseguit la
majoria d’edat fent amb un èxit important la Primera Escola Sobiranista a Donosti amb l’assistència d’uns
150 alumnes de 21 entitats sobiranistes d’arreu de l’Estat.
Trobareu més informació a la web https://fundacionsdardermascaro.cat, https://illaglobal.com,
https://laltramirada.cat. I si voleu contacte amb nosaltres o proposar-nos qualsevol classe de
col·laboració: fundacionsdardermascaro@gmail.com
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El Casal Solidari de Marratxí
durant la Covid19
Més necessari que mai

Construint alternatives

5.3

Junta Directiva del Casal Solidari de Marratxí
Tenir una estructura creada com el Casal Solidari en uns moments com els que estam vivint és un regal, i
té més sentit que mai. Aquesta és la sensació unànime que compartim la directiva i el grup de voluntaris
que gestionam el Casal.
El Casal Solidari Gent del Món és l’única ONG registrada al municipi
de Marratxí. Es va crear el 2014, en plena crisi immobiliària, amb
la intenció de pal·liar un poc les dificultats que passaven
nombroses famílies a qui ni l’Ajuntament ni la resta
d’Administracions, en aquells moments, estaven donant cap
resposta.
Molt aviat, amb el canvi de color polític de l’Ajuntament, va
començar una època de coordinació i bona entesa amb els Serveis
Socials i la resta d’entitats socials del municipi que ens va dur, per
una banda, a ampliar a dos els punts d’atenció del Casal, l’inicial, a
Pòrtol i el nou, al Casal d’Entitats que l’Ajuntament va crear a Sa
Cabana, més proper al 70% de les nostres famílies usuàries.
Per l’altra, vàrem passar a atendre fins a unes 150 famílies derivades dels Serveis Socials que suposaven
entre 400 i 500 persones en total. Aquestes quantitats s’han mantingut, amb certes baixades a l’estiu,
durant els 6 anys de funcionament del Casal Solidari.
Però amb l’arribada de la Covid19, s’ha disparat la demanda d’ajuda fins a doblar, en 2 mesos, la
quantitat de famílies ateses i situar-nos ara mateix en 300 famílies i unes 900 persones en total.
En començar l’estat d’alarma i aturar-se gairebé tota l'activitat econòmica, ben aviat ens adonàrem que
la situació seria molt seriosa i que el Casal jugaria un paper molt rellevant com a complement a la tasca
dels serveis socials de l’Ajuntament.
La primera mesura que vàrem prendre va ser preparar capses d'urgència d’aliments i productes de neteja
per entregar a les famílies que arribaven a Serveis Socials en situació desesperada, que, creis-me, han
estat moltes.
Durant el confinament, i sempre amb la col·laboració de Serveis Socials i de la Brigada de l’Ajuntament,
hem organitzat diverses entregues a domicili per a totes les famílies i hem gestionat nombroses
donacions d’aliments i productes varis d’empreses i entitats de Marratxí, com escoles, restaurants..., que
ens han cedit els productes dels seus rebosts abans que no es fessin malbé.
Cal dir que durant aquest temps hem hagut de prescindir d’un 70 per cent dels nostres voluntaris
habituals perquè molts d’ells tenen edat de risc, però a poc a poc n’hem anat incorporant alguns de nous,
que ara mateix disposen de temps.
Ara, que ja hem pogut tornar a obrir les portes dels Casals i fer les entregues presencials ens hem hagut
d’adaptar als protocols i canviar moltes de les dinàmiques que ja teníem com a habituals. Hem d’obrir els
casals cinc vegades cada quinzena, en lloc de tres, per poder atendre les 300 famílies.
Els usuaris són convocats en franges horàries per evitar les aglomeracions. No poden entrar dins el local,
i els hem de fer entrega de les bosses, ja preparades, defora, fent efectives les tres M: metres de
distància, mascaretes i mans netes amb gel abans de signar.
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Això ens ha obligat a prescindir de la part d’economat que teníem, on els usuaris podien accedir a triar
una sèrie de productes segons les seves necessitats. Ara els productes de les bosses són els mateixos per
a tothom, només en varien les quantitats.
Hi ha alguns programes que hem hagut de reestructurar durant aquest confinament, com la realització
d’actes i campanyes per aconseguir ingressos, perquè no podem fer recollides als comerços ni a les
escoles; no podem organitzar concerts ni exposicions, i hem hagut d’optar per una rifa solidària en línia,
que, per cert, ha tengut molt bona resposta.
De cap manera podríem mantenir l’atenció a aquesta quantitat tan gran de famílies si no comptàssim
amb el suport econòmic i logístic de l’Ajuntament de Marratxí que ens ha garantit el pressupost necessari
per poder omplir el nostre rebost i mantenir la qualitat i quantitat de les caixes que entregam als usuaris.
També ha ajudat molt rebre els productes de fruita, verdura i làctics que ens arriben setmanalment de la
direcció general de Sobirania Alimentària del Govern Balear, que ara està comprant els excedents de
producció. Esperam poder mantenir aquesta ajuda durant molt de temps.
Els voluntaris del Casal som conscients que no podem atendre totes les demandes i necessitats de les
nostres famílies i que arribam allà on podem, però en el contacte directe amb els usuaris hem notat molt
d’agraïment i ens hem sentit molt útils, i això compensa tot l’esforç que hi estam abocant.
Continuarem treballant per a la gent necessitada amb la il·lusió de què aquesta crisi aviat
acabarà i que qualque dia el Casal no serà necessari.
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Trinxera municipal

T1

Rescatar persones

Catalina Trobat Sbert
Coordinadora de Benestar Social de l'Ajuntament de Palma
La crisi de la COVID19 va agafar la nostra societat a les portes
d’una nova temporada turística i en uns moments en què el debat
polític i social estava centrat en els efectes mediambientals i
socials d’aquesta activitat sobre el nostre país. També ens va
agafar en una conjuntura en què l’economia de Balears començava
a frenar després d’uns anys de creixement econòmic extraordinari.
Un creixement que, a causa de les reformes laborals impulsades
pel PSOE i el PP els darrers anys, no havia suposat prou millores
en el salari de les treballadores i els treballadors. Si a això hi
afegim la gran pujada del preu de l’habitatge dels darrers anys,
també vinculada al turisme, ens trobam que la situació anterior a
la COVID19 no era paradisíaca.
L’esclat de la pandèmia ha posat en evidència, més que mai, la
feblesa d'un model econòmic basat en el monocultiu turístic. Un
model que deu molt a la manca de sobirania que tenim com a país sobre els nostres recursos econòmics.
Les nostres institucions d’autogovern no poden destinar els recursos necessaris a diversificar la nostra
economia, i qui sí que n’hi podria destinar -l’Estat- ni hi és ni se l’espera. Sense sobirania fiscal i sense un
Règim Especial per a les Illes Balears -REIB, que permeti a les empreses d’aquí funcionar en igualtat de
condicions amb les de la resta del món no hi ha diversificació possible, cal que en siguem conscients.
Les conseqüències d’aquesta situació són ben conegudes i les hem vist a l’Ajuntament de Palma. D’un dia
per l’altre la nostra -fràgil- economia s’ha volatilitzat. Persones que estaven a l’atur i havien acabat la
prestació no s’han pogut incorporar a la feina; d’altres l’han perduda o s’han hagut d’acollir a un ERTO expedient de regulació temporal d’ocupació, (no tots l’han cobrat encara). Han sortit els efectes de
l’economia submergida i precària. Una catàstrofe social sense precedents. I, com sempre, els serveis
socials han d’acudir al rescat.
Perquè la gran diferència entre aquesta crisi i la de 2008 és que aquesta vegada sí que hi ha hagut
governs que han sortit al rescat de les persones. Des de l’Ajuntament de Palma hem posat les persones
al centre i obert de bat a bat les portes de l’Administració a qui més ho necessita, a les situacions més
vulnerables. Per això, hem impulsat diferents paquets d’ajudes socials i econòmiques. S’ha fet un gran
esforç per oferir suport a persones i famílies amb infants amb necessitat d’ajuda per pagar el lloguer, la
llum, l'aigua, el menjar o les medicines. El gruix d'aquesta tasca ha recaigut en l’àrea de Benestar Social.
L’esforç econòmic de l’àrea, gràcies també a les aportacions extraordinàries de l’Estat, la CAIB i del
Consell i a l’alliberament de recursos procedents del fons contingència municipal, ha estat extraordinari.
Només en ajudes econòmiques, en aquests mesos i fins al 17 de juny s’han donat 13.647 ajudes a 6.123
famílies per un valor de 3.458.258,52 euros. Això implica un augment del 206% respecte al mateix
període de l’any passat, que en data de 17 de juny de 2019 havíem ajudat a 2.009 famílies per un total
de 1.130.187.59 €.
Per fer front a l’augment de la demanda s’han incorporat 13 nous professionals al departament. A més,
des dels serveis socials de l’Ajuntament s’han tramitat unes 1500 sol·licituds de la Renda Social Garantida
Extraordinària que ha posat en marxa la Conselleria de Serveis Socials.
Durant aquest període també s’ha reforçat el repartiment de menjar a domicili, que ara també inclou
famílies, i a finals de maig s’havia arribat a 813 llars, 113 més des que començà el confinament. El servei
ha arribat des de principis d’abril a 31 llars amb menors. Per altra banda, el dispositiu per comprar i dur
medicaments i aliments a les cases que ho necessitaven ha donat servei a 30 llars.
Durant el confinament tots els centres municipals de serveis socials han funcionat amb els equips de
guàrdia per atendre les situacions d’urgència i redirigint les necessitats d’acompanyament. El Servei
d’Ajuda a Domicili ha tengut 1.044 casos en seguiment a diari, amb 147 usuaris que han demanat
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suspendre’l temporalment i als quals s'ha continuat fent un seguiment telefònic mentre els familiars en
tenien cura.
Els casals d’autonomia i centres de dia han estat tancats i s'ha fet un seguiment personalitzat, cada dia,
als 205 usuaris. Se'ls han oferit els serveis complementaris de menjar a domicili. En aquesta fase de la
desescalada ja funcionen al 50% i el 50% restant continua rebent assistència a domicili.
D’altra banda, els educadors socials han estat en permanent contacte amb les famílies amb infants i
joves per fer-ne un seguiment i acompanyar-los en el confinament. Ara van reprenent les tasques per a
les activitats d’estiu, cal compensar les desigualtats que ha provocat el confinament en el seguiment
educatiu dels infants, per barreres digitals o idiomàtiques, i mancances en la conciliació o habilitats
parentals.
Finalment, una de les experiències més positives d'aquesta etapa ha estat el servei d’emergència per a
50 persones sense sostre al Poliesportiu de Son Moix. La seva estada en aquest espai ha permès que una
part d'ells hagi iniciat processos d'inserció social que els permetran accedir a ajudes socials (Renda
Social, Ingrés Mínim Vital) i a l'habitatge. Ha estat una oportunitat de generar canvis i rescatar persones
del carrer.
Tota aquesta tasca ha estat possible, i no em cansaré de dir-ho i d'agrair-ho, gràcies a la implicació de
totes les treballadores i tots els treballadors dels Serveis socials, que són un gran equip humà. I també
malgrat la precarietat econòmica en què viuen els Ajuntaments, sotmesos encara a unes regles de
despesa -la famosa Llei Montoro- que ens limiten l'endeutament i l'ús dels superàvits municipals, que
haurien d'anar destinats íntegrament a finalitats socials i de reactivació econòmica. Una normativa que en
aquest moment sembla de fa un segle i que, ara més que mai, cal derogar per garantir que tots els
recursos públics estiguin destinats a rescatar persones. Perquè des de MÉS-Estimam Palma volem que
aquesta crisi no la paguem els de sempre.
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6.1

Els progres
Una radiografia

Joan Pau Jordà

La societat espanyola, segons les enquestes, és una de les més progressistes d’Europa.
D'acord amb un estudi de la Fundació GADESO, a Balears, un 94% de la població considera
que existien massa diferències entre classes socials, el 53% creu que viurem pitjor després de
la crisi i el 73% assumeix que s'està creant una societat descohesionada i dual. Només l’11%
dóna suport a les polítiques d'austeritat a Balears! A més, l'estudi continua: a excepció de la
classe mitjana-alta i alta, la majoria dels illencs se situa
ideològicament en el pol de centreesquerra.
Però alerta a mitificar al votant d’esquerres. La nostra és una
societat poruga, atemorida davant el necessari fenomen
migratori i preocupada amb el desballestament de l’Estat del
Benestar. Una societat que vol conservar els seus pocs drets
i el seu nivell de vida. I en aquest context el votant
progressista mostra actituds contradictòries que evidencien
la falta de solidesa de certs valors com la solidaritat o la
lluita per la igualtat. Així, s’arriben a paradoxes on un
ciutadà pot definir-se com ecologista però considerar que ell
no és responsable del Canvi Climàtic o que diu que està a
favor de la immigració però no la vol devora de casa seva. Al
cap i a la fi, els illencs pertanyem al 20% de la població
mundial que acumula el 84% de la riquesa. Com diria Gramsci, “les idees de la classe
dominant són les idees dominants a cada època”, i això es reflecteix en un comportament
dual. D'una banda, la gent vol mantenir uns bons serveis públics (dels quals la majoria són
usuaris assidus). De l'altra, voten majoritàriament opcions que apuntalen el sistema,
ideologies a part, perquè són el braç polític d'un sistema econòmic que funciona per a molts o
almenys ells així ho creuen.
A les Balears l’espai progressista condensat entre el PSOE, Podem, MÉS, EU i altres formacions
menors, representaria d’entre el 42% (eleccions generals del 2000) al 52% (eleccions
autonòmiques del 2015), el que suposa una massa crítica d’entre 190.000 a 230.000 electors.
S’ha de tenir en compte, a més, que part de les idees força i valors progressistes –com la
defensa de l’Estat del Benestar o dels drets dels col·lectius minoritaris- transcendeixen aquest
espai, arribant a molta més gent que d’entrada no es defineix d’esquerres.
D’aquesta forma, i segons el CIS, podem dir que els votants progressistes se situarien, de
mitjana, a l’eix d’esquerres ideològicament. En una escala sobre 10, sent 0 extrema-esquerra i
10 extrema-dreta, els electors situarien a EUIB en 3,1, Podem en 3,36, PSOE 3,52 i MÉS en
3,6. En canvi, el conjunt de la societat balear s’aproparia al centre ideològic, situant-se en
4,76. Així mateix, el votant de Podem i MÉS seria jove, enfront del votant del PSOE, que
estaria més envellit. El votant de MÉS seria majoritari de la Part Forana, i el de Podem, de
l’àrea de la badia de Palma. Emperò, tots aquests votants tenen, entre si en els darrers anys,
preocupacions similars: l’economia, el model turístic, l’accés a l’habitatge i la millora dels
serveis públics.
El perfil professional, formatiu i el sentiment de pertinença dels votants progressistes serien
realment els elements diferencials entre tots ells. A tall d’exemple, EUIB i MÉS, tindrien els
votants més nacionalistes i rebrien molts vots de tècnics i professionals liberals, científics i
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intel·lectuals (33% i 27% respectivament) que representarien el 10% del conjunt dels votants
Balears.
A més EUIB rebria suports dels treballadors de l’hostaleria (50%) mentre que MÉS comptaria
amb major nombre de vots entre els tècnics professionals de suport i els administratius i
empleats d’oficina. En canvi, Podem i PSOE – a grans trets- tindria un electorat molt
representatiu del conjunt de la societat per ram professional. Ara bé, al partit morat no hi
hauria entre els seus votants un gran nombre de directors i gerents, i entre els votants del
PSOE un 32% serien treballadors de l’hostaleria i un 23% treballadors de la indústria i
l’artesania.
Emperò, aquestes diferències socials es desdibuixen entre partits a l'hora de formar govern,
perquè al cap i a la fi, a les Illes Balears, han format un bloc elecció rere elecció. Per exemple,
després de les eleccions municipals i autonòmiques del 2015, PSIB, Podem i MÉS, arribaren a
un acord de governabilitat denominat: “Acords pel Canvi: un govern al servei de la gent”. A
aquest text de 19 pàgines es reconeixien una sèrie de mesures concretes que un govern,
format per PSIB i MÉS, duria a terme amb el suport extern de Podem. Aquest nou executiu es
fitava, entre altres coses, la posada en marxa d’una Renda Bàsica progressiva; la lluita contra
la pobresa energètica (Rescat Energètic); l’impuls d’una llei de consultes; la realització d’una
auditoria del deute; la negociació d’un nou REB; l’increment de forma progressiva del tram
autonòmic de l’IRPF; l’impuls de la política lingüística en favor del català; l’aposta per la
qualitat al turisme; la regulació del totinclòs i l’impuls d’iniciatives per un turisme sinèrgic amb
altres sectors econòmics; la creació d’un pla d’indústria i d’un pla director d’economia social i
solidària. Així mateix s’assegurava que “cap persona malalta es quedi sense la medicació més
adient per raons econòmiques”. Als acords no es feia cap referència explícita a l’aturada a les
privatitzacions, però sí a la reducció dels concerts sanitaris.
D’aquesta forma, les grans línies mestres que definiren la política illenca, amb matisos, són
compartits per totes les forces polítiques de l’arc parlamentari de centreesquerra, si bé
cadascun d’ells posa l’accent en una fita o l'altra: defensa dels serveis públics, regulació de
l’activitat turística, promoció de la diversitat econòmica, preocupació per la llengua i cultura
pròpies i impuls del transport públic i l’habitatge social.
Paral·lelament, també hi ha a les Illes un teixit social més o menys proper als postulats
progressistes, que ha ajudat a donar-li àmplia presència social. Els sindicats, les associacions
de veïns, l’Obra Cultural Balear (OCB) i el Grup d’Ornitologia i Defensa de la Natura (GOB) han
mostrat àmplies complicitats amb l’arc parlamentari de centreesquerra.
Aquestes complicitats entre partit i teixit associatiu -aquest bloc històric, de fet- no ha sabut
guanyar. Així, aquestes aliances han estat més fortes quan s’estava a l’oposició. Així, per un
costat, el pragmatisme inherent a la gestió del sistema autonòmic ha fet que, algunes
vegades, la defensa de certs postulats entre aquells que estan a l’Administració i els
moviments socials hagi estat contraposada, i fins tot, enfrontada, malgrat haver estat antics
companys de lluites. Per altre costat, a vegades al teixit associatiu li han faltat dosis de
pragmatisme i capacitat d’adaptació, enfront d’uns partits progressistes incapaços de complir
amb les expectatives generades quan estava a l’oposició.
Aquest és, el complex mapa de l’espai progressista.
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6.2

Vivència en temps
pandèmic

Pere Mascaró Munar
Resident a les Germanetes dels Pobres
Sens dubte el fet del Coronavirus ha suposat una
forta sacsejada en la vida de tots, cada un a la
seva manera i en la seva pròpia intensitat, potser
amb un comú denominador des de la Residència
on visc, i és l’intens sentit de fragilitat que ens ha
creat la situació, fragilitat traduïda en sentiment
d’indefensió que es respirava malgrat que hàgim
tengut la sort de no tenir cap cas positiu, la tensió
i sentiment d'angoixa ha estat el sentiment
generalitzat. Actualment la tensió es viu enfront de
la demanda de poder sortir al carrer, perquè quasi
tres mesos de confinament fa acabar la paciència
de molts.
Personalment he viscut el confinament aïllat totalment a la cambra dos mesos, i certament ha estat una
densa experiència. Personalment pens que no hi ha res casual en els esdeveniments que ens ofereix la
vida i que de tots ells en podem treure alliçonament per madurar. Tenc la convicció que així ha estat per
mi aquesta experiència que encara no hem acabat, però que sí m'atreviria a apuntar alguns aspectes que
pens que m'han ajudat a reforçar conviccions personals que potser havia oblidat i que simplement
apuntaré breument.



La necessitat de reforçar les conviccions i criteris personals. Al llarg del temps de
confinament han plogut immensitat d’opinions que m’envaïen. Els actuals instruments de
comunicació actual ho faciliten, però, a la vegada, constat la gratuïtat de les opinions,
moltes d’elles sense cap mena de rigorositat informativa, i això em feia pensar en la
necessitat d’exercitar el criteri propi per tal de no esdevenir titella en mans dels interessos
partidistes. El confinament ha estat una possibilitat d’aprenentatge a conviure amb mi
mateix i amb la meva realitat i escoltar no sols el que em diuen, sinó el que me dic jo, la
meva pròpia veu i no la veu llogada.



M’ha ajudat a reforçar el valor de la congruència en enfront de moltes imatges i fets que
la situació pandèmica m’ha posat constantment davant. Escoltava la ferotge crítica a la
manca de mitjans de la Sanitat Pública de part d’aquells mateixos que oblidaven que
foren els mateixos que la privatitzaren, o feixistes declarats clamant de manca de
democràcia, o la Banca preocupada pel poder adquisitiu dels afectats pels ERTOs…



M’ha posat davant la realitat de la feblesa, ja no sols personal, sinó del mateix sistema. El
capitalisme arrasant, potent, intocable, poderós… col·lapsat per la realitat d’un simple
virus, mostrant la feblesa del sistema de producció desmesurat, sense fronteres, i que
encara així í i tot nega la realitat del canvi climàtic i de la necessitat de respectar
l’ecosistema. Que tremola en enfront de la crisi econòmica, calculant pèrdues i enviant a
la misèria els que li han produït el seu capital.



M’ha refrescat molts d’elements humanitzadors que em semblaven perduts i han emergit,
ajudant-me no sols a pensar, sinó a ressituar el seu valor en la meva vida. La necessitat
de la relació humana, del tu a tu, de l’abraçada, de la paraula propera, de la mirada, del
contacte humà… i el dolor que causa l’aïllament. El clam escoltat per la necessitat del
contacte dels llunyans. No ens estarà aportant la situació pandèmica aquest clam de la
necessitat humana de la relació propera, personal, afectiva? No ens estarà mostrant
aquesta cara que comença a preocupar al final pandèmic de les disfuncions corporals que
ens ha anat causant el confinament i no ens n’adonàvem?
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Un clam generalitzat i que acull amb fermesa és que aquesta situació ens ha mostrat la
necessitat de canviar moltes formes de viure i que donàvem per intocables i incanviables.
És cert que la situació socioeconòmica que ens ve condemnarà molta gent, no sols a
viure diferent sinó a sobreviure, però, de fet, ens oferirà a tots la possibilitat de viure
d’una manera diferent del que hem fet ara, a humanitzar més la vida, a valorar més la
persona que l’economia, a situar més la persona en el centre, a dur endavant, i a la vida,
aquells aplaudiments de les 8 del vespre pels solidaris, i que acaben les fases
pandèmiques, però segueix la vida i ens demana: què n’hem après de tot això?

Aquests són simplement alguns punts del que espontàniament em sorgeixen. Són molts i molt variats,
però en el fons acab com començava: voldria saber treure una lliçó d’aquesta situació, si no és així, ho
hauré perdut tot.
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Amenaces davant una explotació
immobiliària de l'allotjament turístic

Altres veus

6.3

Els temps ens porten nous actors econòmics al món del turisme i no sols per l'era d'internet o per la crisi
de la COVID19. El flux de fons financers altament especulatius és constant i la demanda de compra
d'edificis hotelers cada dia més intensa a les Illes Balears i, especialment a Mallorca. El repte que ens
planteja la situació actual és saber si es tracta de mers nous accionistes que aporten capital o, per
contra, porten amb si la definició d'un nou model d'explotació de les instal·lacions hoteleres, així com si
aquesta modalitat de capital inversor afectarà el sistema de relacions laborals i, en conseqüència, a tot
l'entorn turístic.
A Mallorca durant els anys 60 i 70 van ser els majoristes i operadors turístics els que van aportar en
molts casos, bona part del finançament dels hotels que es van construir. A més eren els que garantien
l'arribada dels clients a bastament. Per tant, van imposar el seu model d'hotel, amb espais comuns
reduïts, de poca qualitat i confort, amb habitacions petites, la qual cosa forçava a la sortida de l'hotel dels
visitants per a així captar una part de la seva despesa extra hotelera.
Tal vegada vivim el final d'aquesta etapa que ha durat 60 anys i d'aquest model en el qual el majorista
turístic marca el ritme, la temporada, el preu, el volum d'activitat i fins a la grandària dels espais a
utilitzar per als turistes, entre altres coses perquè els operadors turístics actuals tenen dificultat per a
aportar nous recursos financers. Com a exemples recents veiem que el gegant TUI ha necessitat un
rescat del Govern Federal d'Alemanya per a poder seguir en actiu després de la crisi de la COVID19 o la
desaparició de Thomas Cook al costat d'altres majoristes de menor entitat.
La impressió que hem tingut en moltes ocasions és que els recursos per a inversions en la renovació
d'hotels, mai van ser un problema per al sector hoteler a les Illes Balears. El capital sempre apareix atret
per l'estabilitat en els seus rendiments i la seguretat en la inversió que dóna el turisme, que, amb rares
excepcions, sempre ha estat una aposta segura o almenys de les més segures.
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És curiós que quan el Govern ha ofert línies de crèdits avantatjosos al sector hoteler, sempre es produeix
un cert desdeny en el sector i una baixa estima de les línies de crèdit oficials, bàsicament perquè tenien
recursos propis o podien captar-los als operadors turístics o d'inversors implicats en l'explotació turística.
O tal vegada perquè hi ha cert rebuig als controls o al lliurament de documentació, balanços i dades a
l'Administració.
En els últims anys s'ha produït una notable remodelació de la planta hotelera, motivada en part, pels
avantatges i absència de control que els va concedir la mal anomenada “Llei Delgado” de trista memòria.
Alguns xifren que un 50% la planta d'allotjament s'ha remodelat, per a gaudir de la cessió pública sense
contrapartida ni control, d'un 20% d'edificabilitat addicional i a l'augment de les seves places, la qual
cosa va suposar un increment significatiu d'oferta en establiments de 4 estrelles i, en menor mesura, de
5 estrelles o falsos 5 estrelles perquè així s'estalviaven el cost d'amortitzar places obsoletes.
Queden per tant molts edificis sense transformar que poden arribar a les 250.000 places que arrosseguen
l'estructura bàsica dels anys 60 i 70 del segle passat o a les quals solament s'ha incorporat algun element
estètic o superficial. En molts casos són edificis obsolets, amb una propietat compartida entre familiars o
grup de titulars no vinculats professionalment a l'explotació hotelera i sense capacitat per a enfrontar-se
a una inversió significativa que faci renéixer el negoci amb un funcionament modern i eficient per als
pròxims 20 anys.
Aquests edificis serien per tant, un objectiu propici per als nous inversors, que no tenen vinculació ni
inclinació a cap activitat productiva concreta, però que se centren en el món de l'especulació i,
especialment, al de l'especulació immobiliària. Pot ser la mostra del nou capitalisme del rendisme o la
versió turística de l'abús del totxo com a negoci fàcil.
Al capdavant d'aquesta modalitat estan els Fons d'Inversió amb potents maquinàries de disseny
d'estratègies i control a distància del lloc on aterrin les seves aportacions de capital i allunyats també
geogràficament, dels paradisos fiscals en els quals dipositen els seus guanys i així eviten les seves
obligacions tributàries en els territoris en els quals obtenen els seus guanys.
Per a aproximar-nos al problema de l'arribada dels nous colonitzadors del turisme vacacional, podem
veure algunes dades recollides per la revista Hosteltur d'abril de 2019, en la qual es mostren la presència
majoritària dels Fons d'Inversió i de les Societats d'Inversió de tot el món, que han posat a la costa
espanyola en el centre dels seus objectius.
Per exemple els anys 2017 i 2018 es va invertir 8.760 milions d’€, dels quals 5.087,9 milions (un 58%)
van ser de Fons, Socimis o Signatures d'Inversió immobiliàries o de captadors de rendes. En aquest grup
d’“inversors” rendistes destaca el Fons dels Estats Units d'Amèrica del Nord The Blackstone Group que
controlava en aquesta data més de 16.000 llits a Espanya i que recentment han aparegut notícies que
disposaven d'una xifra significativa per a 2020 i així ampliar la seva cartera d'hotels vacacionals
controlats.
No és res nou en aquests temps. És un procés que s'ha viscut en la sanitat, en les residències de majors,
en els habitatges (fins i tot en les quals tenien la condició d'habitatges socials), el taxi o en altres sectors
productius.
Per a aconseguir el seu èxit especulatiu, aquests fons necessiten rendibilitats segures, el més estable
possible i que perduri un temps sense massa complicacions que facin perillar el cobrament de la “renda”
o, si fos el cas en el moment oportú, s'executi fàcilment la desinversió sense cost d'imatge o polític,
independentment de la destrossa que deixin en l’àmbit empresarial, laboral, en el social o mediambiental.
És el pur rendisme salvatge sense pàtria ni frontera.
Alguns podran pensar que si vénen inversors i ens ajuden a “modernitzar” la planta hotelera això pogués
ser positiu. Però és mera aparença. El nostre model turístic, la planta hotelera i els serveis
complementaris, necessiten evolucionar i modernitzar-se, però haurà de ser lluny del model especulatiu
immobiliari si l'objectiu és orientar-nos cap a un futur equilibrat, amb estabilitat econòmica que sigui
rendible en el social i en mediambiental.
El problema es forja quan darrere d'aquests Fons d'Inversió es troben maquinàries potents de disseny de
sistemes d'extracció de les màximes rendibilitats, a costa de tot i de tots, la qual cosa pot comportar la
substitució del model preexistent, com són els actuals hotels consolidats, que funcionen amb els serveis
complets dins de la unitat d'empresa, amb plantilles estables i amb drets, que s'ajusten a un nivell de la
qualitat-preu en les prestacions de l'allotjament vacacional.
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En canvi podem trobar a Magalluf, Calvià, a Mallorca, exemples recents d'aquestes modalitats d'inversors
immobiliaris, que es presenta una inversió hotelera en edificis amb l'aparença d'un hotel remodelat i
modern, però que en realitat acull un centre comercial i unes habitacions que manquen dels serveis
propis d'un hotel de qualitat, com poden ser el menjador, cafeteria, salons, spas, gimnàs, jardins,
piscines climatitzades, sala de jocs, etc.

Si aquest model d’hotel pot ser la base d'un negoci immobiliari i però no del turístic, ja que es poden
deteriorar les empreses de l'entorn que ofereixen els serveis complementaris a l'allotjament o es
promouen l'atomització de microempreses de serveis adossats a l'allotjament, la qual cosa trenca la
unitat d'empresa i expandeix la competència deslleial i la inestabilitat del teixit empresarial actual.
Amb aquest model d'explotació immobiliària dels hotels, es posa en risc el treball amb contracte decent i
regulat, que estarà amenaçat de major precarietat pel món de l'especulació, que quan pot el substitueix
per treball de l'emprenedor autònom, la microempresa o el miniservei, instal·lat en un espai reduït
vinculat a un hotel remodelat, la qual cosa representaria la consolidació del model especulatiu immobiliari
en el si del turisme vacacional. La implantació d'aquests escenaris suposaria una mutació empresarial,
laboral i social de greus i imprevistes conseqüències.
Evidentment una majoria de treballadors assalariats rebutjaria el canvi d'estatus, tampoc acceptaria de
bon grat el canvi d'un treball remunerat amb drets, per un altre en el qual se sobreexplota i en el qual
assumeixes tots els riscos amb molt pocs avantatges. Però desgraciadament ens arriben temps durs de
desocupació i de vulnerabilitat per a desenes de milers de treballadors i treballadores del turisme, que
tindran menors possibilitats d'ocupació.
També pensem, en la dura “oportunitat” que representa una microempresa o un servei professional per a
moltes persones immigrants, que per extrema necessitat o per a superar les dificultats de legalització de
la seva residència, es vegin forçats a l'acceptació de les condicions lleonines d'acceptar una
microempresa, amb la qual aconseguir la regularització laboral i de pas establir als seus familiars.
L'estratègia de trossejar els edificis i recintes, la de fracturar la unitat d'empresa, la de fer més fràgils les
plantilles crearan en realitat una massa de treballadors lligats a un taulell o a un servei sense horari
raonable, sense descansos o sense cobertura social, per a poder atendre el pagament de l'alta “renda”
del miniespai cedit pel titular de l'hotel que l'acull o per l'empresa que gestiona els interessos del Fons
d'Inversió que el controla.
Per totes aquestes raons, aquest sistema de sobreexplotació immobiliària el veiem contrari a un projecte
d'inversió hotelera que modernitzi i adapti les instal·lacions a les exigències dels nous temps, que suposin
la millora de la qualitat integral dels serveis que presta, que sigui socialment just i respectuós en el
consum i ús de recursos.
En el moment actual hi ha factors que poden accelerar aquest procés de traspàs de titularitat dels edificis
hotelers actuals als Fons d'inversió. Sens dubte la pandèmia de la COVID19 provocarà una important
caiguda de rendibilitat i molts titulars actuals hauran de desprendre's d'aquests hotels. Gran oportunitat
per a la inversió especulativa.
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D'altra banda està la nova legislació del Govern de lEs Illes Balears, que dóna un termini fins a finals de
2021 per a modernitzar la planta hotelera no remodelada. Nova oportunitat d'inversió immediata.
El nou Decret llei de mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de l'activitat econòmica i la
simplificació administrativa en l'àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears, torna a
plantejar dos “estímuls” de modernització de la planta hotelera que poden ser atractives per als Fons
d'Inversió especulatius: l'augment del 15% d'edificabilitat del recinte hoteler i el canvi d'ús en els edificis
obsolets.
Independentment de la valoració política i tècnica que puguem fer d'aquestes mesures, cal considerar
que aquestes cessions del patrimoni comú cap als propietaris dels hotels, haurien de tenir algunes
contraprestacions que apuntin cap a la millora de la qualitat i del bon ús de l'avantatge que se'ls dóna,
que serveixi a la configuració d'un model turístic en sintonia amb el segle XXI.
Per tant, és lícit reclamar que les institucions i la normativa, assegurin els controls i les inspeccions
tinguin la suficient eficàcia, que evitin incentius a l'especulació immobiliària o a la mutació empresarial
negativa.
En aquesta línia se'ns ocorre plantejar algunes mesures per a les institucions estatals, autonòmiques o
municipals que ajudarien a consolidar hotels remodelats com a empreses turístiques menys dependentS
de l'especulació rendista:
• Avaluar les polítiques de modernització realitzades fins ara amb transparència i participació tècnica i
representativa, la qual cosa permetria avançar superant errors i que ajustin o assegurin el bon ús de les
mesures adoptades
• Assegurar que la llicència hotelera consolida la unitat d'empresa per a totes les activitats pròpies de
l'hotel beneficiat per 15% d'augment de l'edificabilitat per la cessió del patrimoni comú
• Impedir que els increments del 15% d'edificabilitat en els recintes de l'hotel en cap cas podran tenir
accés directe al carrer amb la finalitat d'evitar la seva conversió en mercats ambulants de mini locals o
galeries comercials
• L'increment del 15% d'edificabilitat en cap cas s'aplicarà a edificis que s'hagin vist beneficiats per uns
altres plans de millores o que estiguin fora del planejament
• Que el planejament urbanístic municipal es reguli la grandària mínima del local per tipologies per a la
instal·lació de noves activitats econòmiques o professionals, que eviti la creació de micro espais
comercials o de serveis
• Promoure els canvis legislatius necessaris per al compliment efectiu de les obligacions fiscals dels grups
inversors, així com promoure una fiscalitat que vinculi els beneficis dels titulars de les instal·lacions al lloc
del qual extreuen els rendiments
Molts actors econòmics i socials coincideixen en l'esgotament del model existent i la imperiosa necessitat
d'establir pautes de transformació i canvi, però que responguin als reptes de l'emergència climàtica, ara a
la pandèmia i la crisi sanitària, però també a la digitalització de l'economia, la millora dels serveis i les
relacions personals, però entenem que en cap cas, hauríem de cedir el disseny del model les empreses
turístiques i hoteleres de les Illes Balears de l'època actual, als gabinets d'estratègia dels Fons d'Inversió.
Les institucions de l'Estat, Govern, Consells i Ajuntaments tenen la responsabilitat de la defensa del bé
comú, la qual cosa els fa protagonistes, juntament amb els actors socials i econòmics locals, en la
definició i regulació del model turístic del segle XXI s'allunyi de l'especulació immobiliària hotelera i centri
els seus esforços en un model de rendibilitat justa, equilibrada i sostenible.
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Ventres de lloguer:
entre el possible i l’acceptable

Altres veus

6.4

Maria Garcies
Una de les imatges més impactants que ens deixa la crisi de la Covid-19 és la de prop
de mig centenar de nadons nascuts a Ucraïna durant el confinament a través de la
pràctica dels ventres de lloguer. Nadons que són, de moment, apàtrides
i que “s’acumulen” dins l’habitació d’un hotel de Kiev mentre esperen
l’arribada dels seus “pares d’intenció” estrangers.
Durant els mesos d’abril i maig, encara amb limitacions de moviment
vigents, alguns espanyols pogueren fer el trajecte Madrid-Kiev-Madrid
per anar a recollir el seu desitjat encàrrec: un fill genètic propi gestat
per una altra dona. Aquests pares denuncien, ara, haver-se sentit
completament desemparats per les autoritats espanyoles que no els
facilitaren l’encontre amb els seus fills – una inacció que, segons ells,
vulnera els drets fonamentals dels menors. Mentre alguns mitjans
aposten per donar la mà a aquests testimonis que es queixen d’haver
hagut d’actuar pel seu compte i sense suport institucional, no hauríem
d’oblidar algunes qüestions rellevants en aquest debat.
Què són els ventres de lloguer?
Primer de tot, caldrà que ens detinguem a aclarir què són els ventres de lloguer. Encara que n’existeixen
moltes tipologies, es poden definir com la pràctica per la qual una dona accepta gestar un nadó i,
posteriorment, entregar-lo a una altra persona o parella que l’ha encarregat i que n'assumirà la
maternitat o paternitat.
En la majoria de casos actuals, s’opta per la “subrogació gestacional”, és a dir, la gestant no mantindrà
cap vincle genètic amb la criatura, cosa que obliga a la implantació d’un òvul extern, que pot ser de la
mare d’intenció o d’una donant. En la gran majoria de casos aquesta pràctica implica algun tipus de
transacció econòmica, ja sigui directament en forma de preu pel servei –la denominada subrogació
comercial– com en concepte d’una (eufemística) compensació o indemnització de milers d’euros –és el
cas de la (mal) denominada subrogació altruista.
Els ventres de lloguer són l’últim recurs a l’abast de dones amb patologies uterines i impossibilitat de
gestar, de parelles homosexuals formades per dos homes o de famílies monoparentals formades per un
sol home per tal de satisfer el desig de tenir un fill genètic propi.
En cap cas no es podrà equiparar aquesta pràctica a la fórmula de l’adopció. La principal diferencia
resideix en el fet que l’adopció no suposa un intercanvi programat; el menor no ha nascut amb la intenció
de ser transferit. L’adopció està dirigida a satisfer l’interès del menor orfe o abandonat i serà pronunciada
per un tribunal. En canvi, els ventres de lloguer, allà on es permeten, deriven d’un acord de voluntats, un
acte jurídic privat destinat a satisfer un desig.
El dilema ètic i jurídic
Encara que no es tracta d’un fenomen nou, el recurs als ventres de lloguer encén intensos debats
jurídics, ètics i polítics en els temps que corren. Els qui els defensen al·leguen arguments d’autonomia,
llibertat individual, lliure disposició dels cossos i, fins i tot, el dret (fictici) a tenir fills genètics. Els qui els
rebaten, els consideren una pràctica contrària a la dignitat humana, facilitadora de situacions d’explotació
i vulnerabilitat per a les dones i directament lligada a la mercantilització i el tràfic d’éssers humans.
Des de l’òptica dels menors, resulta més que evident l’afectació de la seva dignitat. Les persones són res
extra commercium i no hi ha discussió possible sobre el fet que la dignitat de la persona humana
impedeix que siguin objecte d’un contracte.
Des del punt de vista de la dona gestant, l’argument de la llibertat es desfà amb tres senzilles reflexions.
En primer lloc, la llibertat de la gestant per signar el contracte acaba tan bon punt aquest comença a
desplegar efectes jurídics. Els contractes poden –i solen– incloure clàusules sobre estil de vida,
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tractaments hormonals, restriccions de moviment i, fins i tot, cesàries obligatòries per evitar
complicacions durant el part.
En segon lloc, cal desmitificar la suposada situació de millora paretiana amb la qual es pretén vendre la
subrogació: “totes les parts involucrades augmenten el seu benestar i no es generen externalitats
negatives per a cap tercer”. La primera externalitat negativa és, ja ho hem dit, l’afectació de la dignitat
del menor. Només per citar-ne una altra, pensem en l’estatus que les dones adquireixen en el conjunt
social quan apareixen noves formes d’explotació o fórmules de cosificació.
Finalment, els ventres de lloguer –altruistes o no– mouen grans quantitats de diners. No ignorem que la
capacitat d’elecció dins el mercat ve determinada per la posició que cada persona hi ocupa. Fins a quin
punt el consentiment de la gestant no s’ha vist mediatitzat per la necessitat?
El mite de la “falta de regulació”
Els ventres de lloguer estan prohibits a Espanya a través de l’article 10 de la Llei de tècniques de
reproducció humana assistida que estableix la nul·litat d’aquests contractes, existeixi o no remuneració.
El mateix article estableix, a més, que la determinació de la filiació es farà segons el criteri del part i, per
tant, seguint la clàssica màxima mater semper certa est , heretada del dret romà.
No acceptem el discurs maliciosament promogut per alguns partits polítics segons el qual els ventres de
lloguer no estan regulats a Espanya: és una pràctica prohibida i té vinculada una sanció de caràcter civil,
la nul·litat dels seus efectes jurídics i, fins i tot, una potencial sanció de caràcter penal quan reuneixi els
elements del tipus de l’article 221 del Codi Penal 1.
La trampa dels fets consumats
Encara que la majoria de països del nostre entorn prohibeixen o no toleren els ventres de lloguer, n’hi ha
uns pocs que sí, com és el cas d’Ucraïna. Aquesta disparitat legislativa és la que motiva el fenomen del
turisme reproductiu de circumval·lació: el desplaçament a un altre país per accedir a tecnologies i serveis
reproductius eludint les prohibicions internes.
Precisament, és per aquesta via que una xifra no quantificada de ciutadans espanyols han aconseguit un
fill per subrogació. La principal problemàtica d’aquesta nova realitat transfronterera arriba a l’hora de
determinar la filiació dels menors que no han nascut del ventre de qui diu ser la seva mare o pare.
Alguns tribunals –no tots–, com per exemple el Tribunal Europeu de Drets Humans, han acabat obrint
una porta a la filiació d’aquests menors a favor dels seus pares d’intenció al·legant l’interès superior del
menor.
En termes vulgars, les sentències en aquest sentit apliquen la doctrina dels fets consumats: què feim si
ja ha nascut un nadó, tot i haver ignorat que no es podria reconèixer la seva filiació a Espanya?
Ara bé, i això és el més important, cap sentència –ni del Tribunal Europeu de Drets Humans– s’ha
pronunciat sobre la pràctica de la subrogació, únicament ho han fet sobre la problemàtica de la filiació. I
és aquí on hi ha la trampa, on cal ser vigilant davant el discurs dels grups favorables a aquesta pràctica:
declarar la necessitat de protegir l’interès superior del menor per tal d’evitar el seu desemparament un
cop “feta la trampa” no equival a un posicionament a favor de la pràctica per part dels tribunals.
De fet, en diverses ocasions i a través de la fórmula de les “opinions concurrents” els magistrats del
Tribunal Europeu han declarat que els ventres de lloguer, remunerats o no, són “incompatibles amb la
dignitat humana. Constitueixen un tracte degradant no només per al menor sinó també per a la pròpia
gestant”2.
La política dels fets consumats i l’apel·lació a l’interès superior del menor són recursos d’última instància
que, per desgràcia, no fan més que incentivar la continuïtat d’una pràctica prohibida que posa en risc la
dignitat de les persones. Als qui reclamen ara protecció després d’haver ignorat la legislació del seu país,
reflexionin: qui ha posat en perill i ha vulnerat els drets dels seus fills?

1

2

L’article 221 del Codi Penal disposa que: “Los que, mediando compensación económica, entreguen a otra persona
un hijo, descendiente o cualquier menor aunque no concurra relación de filiación o parentesco, eludiendo los
procedimientos legales de la guarda, acogimiento o adopción, con la finalidad de establecer una relación análoga
a la de filiación, serán castigados con las penas de prisión de uno a cinco años y de inhabilitación especial para el
ejercicio del derecho de la patria potestad, tutela, curatela o guarda por tiempo de cuatro a diez años.”
Opinió concurrent conjunta dels magistrats De Gaetano, Pinto de Albuquerque, Wojtyczek and Dedov, Paradiso &
Campanelli vs. Italia, no. 25358/12, TEDH 2017, paràgraf 7.
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Gonzal Artur López Nadal
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<<A Gales hi ha llocs on no vaig mai:
fugint de l’olor
embassaments que són el subconscient
putrefacció d’una nació
d’un poble, turmentats als fons de tot
durant una hora
per tombes, capelles, fins i tot vilatges;
els anglesos
la serenitat de la seva expressió
despulles
em repugna, és una posa
la sorra
de cara als estrangers, una crida d’aquarel.la
grolleria
a la massa, en lloc de les condicions
nostra llengua
més rudes del poema. Hi ha els turons
nosaltres l’hem cavat.>>
també; jardins coberts per l’escòria
dels boscos, i els rostres esberlats
dels masos amb l’escorrim de pedra
de les seves llàgrimes turons avall

<Embassaments>
R.S. Thomas

¿On puc anar, doncs,
de decadència, de la
morta? He caminat
per la costa i he vist
carronyaires entre les
de la nostra cultura, cobrint
com la marea, i, amb la
de la marea, empentant la
cap el fossar que

El cel i la finestra.19952

Tenia motius per estar empipat aquest clergue i poeta gal·lès qui, malgrat la seva
filípica vers la destrossa del seu país, seria nomenat ecònom a l’església, anglicana,
d’Aberdaron. Anys després, el 1995, un octogenari R.S. Thomas, es passejava de la
mà de la seva dona, aleshores encara amant, a una Barcelona festívola. M’ho contava
el seu compatriota Gareth Alban Davies3.
1

2
3

Aquestes impressions sobre el país de Gal·les daten de la meva estada a la regió nord durant la segona quinzena
d’agost del 2005. Una primera versió es va publicar a la revista Cala Millor 7 ( Cròniques del món. 229/2005 p. 34 i
230/2005, 27) .). Agraesc Albert Llemossí la lectura i revisió del text
Ronald Stuart Thomas (Cardiff, 1993-Pentrefelin, 2000), Collected poems. 1995. La traducció catalana és de
Francesc Parcerisas.
Els primers dies de setembre de 1995, organitzat pel British Council, va tenir lloc a Barcelona el simposium
Gal·les a Catalunya, al qual participaren, els poetes R.S. Thomas i G.A. Davies. Aquest, en lletra del 12 de
novembre de 1995 m’escrivia ( original en castellà; no en debades, Gareth era professor emèrit d’espanyol a la
Universitat de Leeds): “No creo que conozcas ya la obra de R.S.T, así que te voy a explicar algunas cosas. Era -y
supongo que sigue siendo- sacerdote de la Iglesia Anglicana en Gales y hasta hace cinco años más o menos tenía a
cargo la iglesia de Aberdaron… En aquella época vivía con su mujer en una casita pequeña en Rhiw, una aldea
que está a cinco kilómetros de Aberdaron. Sus poemas recientes rezuman, por ende, aquel paisaje marino -el mar,
las rocas, la gente sencilla, etc- y aunque en general los temas son religiosos o no religiosos (según tu punto de
vista), algunas veces hacen eco del paisaje (por ejemplo, una de sus mejores poesías Guaitant el mar hace pensar

L'autor amb Gareth Alban Davies

Amb ell i na Caryl, la seva esposa, visitàrem no fa gaire la parròquia d’aquest port de
la península de Llynn on una malhumorada vicària guaitava més pels pence dels
visitants que per la preservació de la pau que envolta les tombes, fosques, del seu
cementiri marí. Aberdaron, nogensmenys, ha esdevingut un indret d’esbarjo on
acudeixen anglesos de tota casta per absorbir el sol, nítid, d’agost i muntar les seves
tendes de coloraines a una platja on la mar, sempre freda, va i torna. D’això fa l’agost
John Hugues qui, de les seves terres gens fèrtils per la salabror de l’Atlàntic, ha fet
un aparcament que li ret més de cinc-centes lliures diàries durant els curts temps
d’estiu.
CYMRU. Gal·les. Un país de complicada comunicació atesa la preservació, tenaç,
d’una llengua que permet la combinació seguida de les consonants més
en su casa sobre el mar y en su gran interés en la observación de las aves; otra L’Altre evoca precisamente la
playa de Prth Neigwl (Hells Mouth) que recibe directamente las violentas embestidas del Atlántico. Para algunos entre ellos figuramos Caryl y yo- es superior como poeta religioso, metafísico, de profundo escepticismo, pero en
general se conoce exclusivamente como poeta que ha cantado en tono elegíaco la decadencia social y lingüística
de las tierras altas de Gales, poesía sombría y sin ambages. Ha sido igualmente el iracundo profeta que denuncia
las debilidades y la falta de coraje del pueblo galés -véase, por ejemplo, Paisatge de Gal·les, uno de sus poemas
más famosos”. Gareth A. Davies (1926-2009), fou un apassionat defensor de la causa gal·lesa. Els poemes
esmentats corresponen al volum El cel i la finestra - Columna, Barcelona, 1995- que, amb la signatura de l’autor,
em va fer arribar des de la seva residència “Blaen Panty” a Aberystwyth.

CYMRU. Gal·les. Un país de complicada comunicació atesa la preservació, tenaç,
d’una llengua que permet la combinació seguida de les consonants més
inversemblants, sense l’emergència d’una vocal redemptora. Quanta raó tenen els
patriotes gal·lesos en no condescendir davant el totpoderós anglès per fer més
entenedores les claus de la seva resistència. Tal volta en la inintel·ligibilitat del seu
vocabulari rau la seva força que li permet, a hores d’ara, ser qualcú en un món on
encara no s’han esvaït els antics imperis.
Vegeu l’itinerari del cronista al llarg de la darrera setmana d’agost quan decidí
canviar d’espai i clima i optar per altres geografies, no gaire llunyanes, però del tot
dispars de la trepitjada Mediterrània. Des de Haulfryn, el petit cottage on vivíem,
s’albirava un volcà extint des d’èpoques pre-diluvianes, deixant a mà esquerra Carn
Fradryn, un turó un pèl presumptuós que els romans traduirien com la deessa mare.
Estàvem a la carretera que enllaça Aberdaron amb Pwllheli, on travessen, ràpides
però amb cautela, les grans roulottes dels invasors.
Els pelegrinatges eren cada dia; ja bé fèiem pícnic a Cefnamwlch, al costat de
Gromlech, amb un dolmen com a únic testimoni; ja bé trèiem la menjua al
promontori de Uwchmynydd, amb l’illa de Bardsey (Yns Enlly) davant els nostres ulls.
Difícilment evitàvem les esglésies, ben atractives per la comunió del verd i el negre,
sempre envoltades de làpides no forçosament orientades cap a un lloc concret com
passa als cementiris islàmics.
Em captivà la de Gwyn Hoedl (el sant de l’alè sagrat), a Llangwnnadl, un temple
cèltic d’antiquíssima fundació, probablement del segle VI, reconstruït posteriorment
als segles XIV i XVI. És, sense cap dubte, un lloc ideal per a casar-se. A l’interior, una
inscripció delata que allà reposa un sant: << S. GWYNHOYDYL IACET HIC>>.
Encara que ja retirat del sermó diari, deu passar gust el canonge Thomas Prichard,
un gal·lès que, per mor de les escasses vocacions, imparteix els oficis pels turistes,
majorment britànics, de la seva pàtria natal. Precisament, la seva filla Hawys té casa
a Mallorca entre els ports de Manacor i Felanitx. El reverend pare, amb la seva
muller, Lyn, tots dos d’exquisida presència, ens conviden a un te de mig matí a la
seva acollidora llar, plena de llibres i de porcellana fina.
A Llangbedrog vam trobar ceràmica a balquena; concretament, a Glyn y Veddw (la
casa de la vídua), un elegant casal transformat en galeria d’art. Segons relata en
Gareth, la vídua vivia a Plas Madryn i acostumava a visitar aquest indret un pic per
setmana, tot i que no pernoctava al palau. Dita senyora fou seduïda per un tal
Salomon Andrews, un empresari de Cardiff, de bon segur jueu, qui feu ingents
esforços per transformar Pwllheli sense gaire èxit.
Amb aquesta intenció, Mr. Andrews va arribar a construir una via ferroviària des de
Pwllheli fins Glyn y Veddw. Ara no hi ha cap resta d’aquell camí de ferro però si de
belles peces de porcellana procedent de Swansea i de Nantgaraw. Moltes dades per
fer feliç a un historiador de l’economia, màxim si els deliris del magnat es lliguen
amb la sort, sempre aleatòria, de les migracions. Efectivament, un dels residents al
palau fou Love-Jones Parry, qui seria un dels fundadors de la colònia gal·lesa a
Chubut, a la Patagònia argentina: Puerto Madryn, deu el seu nom a Plas Madryn, lloc
de nissaga de la vídua.

II

La història econòmica de la història emergeix cap a Bangor, on havia de prendre el
tren de tornada. Els meus guies trobaren oportú fer una aturada a Llanfair Hall, a
prop de l’església de Llanfair Isgaer. Allà, a la seva casa Ty’r Two, a prop de
Caenarfon, Gwynneth Hemmings, vídua del biòleg Bill Hemmings va celebrar la
nostra inesperada visita. Fou extremadament amable en deleitar-nos amb un te i
pastissets abans que la seva filla la recollís per dur-la a l’hospital per mirar-se els
ulls. El Dr. Hemmings, company de Gareth a Oxford, fou un notable investigador qui
va patir una dolorosa malaltia sobrevivint els darrers anys de manera prou penosa.
Diu la tradició que fou a Llangfair on els romans decidiren atacar els druides per
treure’ls de l’illa de Mona (Angelsey), segons descriu Tàcit a L’Agricultura.
La història, emperò, em reserva una darrera lliçó. Amb no gaire temps per agafar el
tren de retorn a Birmingham, en Gareth ens va portar a Penrhyn Gastell, una
fortalesa immensa i escassament virtuosa, amb un sediment que put d’explotació
inhumana.
Com apunta sempre entre somriures benèvols i una ironia indefugible aquest
homenot, fill i gendre de vicaris anglicans que era Gareth, aqueix castell esdevé el
punt d’arribada d’un llarg procés vinculat al comerç triangular. Al llarg del primer
XIX, el mercader Penhryn acumulà una riquesa inabastable a conseqüència del tràfic
de negres i de sucre els rèdits dels quals s’invertiren en l’explotació de la pedrera de
pissarra que la família Pennant posseïa a Penryhn des del segle XVIII. Aquesta
indústria va conèixer un creixement espectacular. Gràcies a ella, Lord Penrhyn
donava feina a dues mil cinc-centes persones de la regió de Bethesda, on havia
predicat el pare d’en Gareth. A principis del segle XX, els obrers varen fer vaga.

La pedrera -una de les més grans del món per a la producció de pissarra- va
romandre aturada durant tres llargs anys amb greus conseqüències pel que fa
l’empobriment de la regió. Com era previsible, la vaga va acabar amb una derrota
total dels treballadors. La fortalesa havia estat erigida entre el 1827 i el 1837. Els
mobles són els propis d’un parvenu que frisa de ser ric i dilapida grollerament els
doblers. L’origen de la fortuna és la causa per la qual Caryl, sensible al patiment
inhumà de milers i milers d’esclaus, es negà a travessar els seus llindars. Abundor i
“noblesa” es mesclen en aquest casalot, gran i lleig, a les rodalies de Bangor.

Cymru. Quin país aquest, pletòric de passat, amb futur ja no pas incert, ja que, com
va preveure R. S. Thomas, recull avui les empentes de la seva pròpia immolació. Com
ens recorda al que hem fet els mallorquins amb el nostre patrimoni!!!. Possessions
lliurades a les inclemències de ventades, al gotejar interminable de la pluja; vaques
nipones que pasturen ignorants de llur estranya procedència, mens ben farcits
sempre d’herba sana, botigues tancades per mor de clients que no hi tornen, cases
modestes que es lloguen davant la demanda, voraç, dels veïns de l’interior oriental;

preveia i el temps s’ha encarregat de donar-li la raó. No tot, però, son desolacions i
laments. Hi regna així mateix la fredor del qui es sap aïllat sense cap remei. Al
poema <En un tren>, Menna Elfynn, una poetessa de la segona meitat del XX,
conclou: <... i la nit és tota sola defora >4.

A Caryl & Gareth A Davies
Sobren motius!!!
< Son Comparet>, Son Servera, 1 juny 2020

Dos pobles lligats pels camins de ferro

4

<En un tren> A Poesia gal·lesa actual. Edicions Alfons el Magnànim, València, 1992, p. 125. (traducció Carme
Manuel i Josep V. García)
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Enfocar la realitat,
tornar al referèndum

David Jordi Llobet
Després de les eleccions al Parlament de Catalunya de l’any
2015, plantejades com a plebiscitàries, i perquè no varen
assolir el 50% del vot popular a les urnes, el moviment
independentista català va caure en una certa desorientació
estratègica que va fer que el procés d’autodeterminació
semblàs encallat.
En aquell moment el politòleg valencià Jordi Muñoz, en
l’article «Tornar al referèndum» (Ara, 04/12/205), va llançar
una idea que va galvanitzar el sobiranisme al voltant de
l’objectiu que en aquell moment alguns (o molts?)
consideraven una «pantalla passada», després de la consulta
de novembre de 2014: (tornar a) organitzar un referèndum
d’autodeterminació, acordat amb l’estat o no. O, com diria
uns mesos més tard el president Puigdemont al Parlament,
«o referèndum, o referèndum».
Ara Muñoz torna a intervenir en el debat públic de
l’independentisme català, amb la publicació del llibre Principi de realitat. Una proposta per a l’endemà del
Procés (L’Avenç). De nou, en un moment de desorientació estratègica de l’independentisme –aquesta
vegada, després de l’experiència dels fets d’octubre del 2017, de la repressió desfermada per l’Estat
espanyol i de la sentència condemnatòria del Tribunal Suprem contra els líders independentistes.
Aquest no és un escrit acadèmic, sinó un assaig «de part», presentat explícitament des de la posició de
l’autor com a independentista d’esquerres. A més, hi empra un llenguatge directe, planer i precís, sense
artificis ni tecnicismes obscurs, amb el qual tanmateix aconsegueix exposar de manera comprensible i
amb una argumentació quasi sempre impecable les seves tesis sobre una qüestió d’una certa
complexitat.
Muñoz hi fa un repàs del «Procés» en quatre parts. En la primera analitza els factors que expliquen el
sorgiment del procés independentista dels anys 2010-2017, i en fa una radiografia sociopolítica. En la
segona, exposa la reacció que ha suscitat tant en el si de la societat catalana com, sobretot, per part de
l’Estat espanyol.
La tercera part revisa el moment àlgid del mes d’octubre del 2017 i les implicacions que se n’han derivat.
I, finalment, la quarta analitza les opcions de futur del moviment republicà català. El nucli és el balanç
(auto)crític del procés, que se centra, especialment, en el que considera que n’ha estat el gran error: la
proclamació d’independència del 27 d’octubre del 2017. La idea força és que aquesta declaració no
comptava amb la legitimitat democràtica suficient per dur-la a terme i aplicar-la, per la qual cosa no
s’hauria d’haver produït mai.
La manca de legitimitat de què ha patit el projecte independentista fins ara i la viabilitat d’aconseguir-la
en el futur és, per tant, el que articula l’argumentació central del llibre. D’una banda, Muñoz assenyala
l’evidència incòmoda (obviada en els moments de màxima efervescència sobiranista) que encara no «s’ha
expressat una majoria incontestable de la societat catalana a favor de la independència». Així, remarca
que en les conteses electorals «l’independentisme, a Catalunya, mai no ha superat el 50% dels vots
emesos»; i que, quan ha aconseguit posar les urnes de manera unilateral, «la participació sempre ha
quedat clarament per sota del 50%.
A més, el referèndum del primer d’octubre va mancar d’acord intern sobre el procediment de decisió
(consens previ necessari perquè es produeixi el «consentiment del perdedor») i, consegüentment, no va
aconseguir mobilitzar la meitat unionista de la societat, que no en va acceptar el resultat. També afegeix
que el fet que la violència de la policia espanyola rebentàs la consulta va dur els observadors

internacionals a concloure que no s’hi havien donat les garanties suficients per validar-la. A causa
d’aquesta manca de legitimitat, i tenint en compte que el monopoli de la coerció encara era (és) en mans
de l’Estat espanyol, la declaració del 27-O esdevenia, segons Muñoz, inviable.
D’altra banda, l’autor també assenyala que el règim constitucional del 78 pateix una manca de legitimitat
encara més profunda a Catalunya, agreujada per la resposta «autoritària» de l’«Estat espanyol» (que no
de la «democràcia espanyola») davant el referèndum del primer d’octubre, cosa que planteja la
necessitat de continuar cercant la solució al conflicte polític de fons.
I aquí arriba la proposta del subtítol. Segons Muñoz, des del punt de vista de l’independentisme, la
solució requereix tres condicions. La primera, «superar de manera clara i sostinguda el 50% dels vots
emesos». La segona, assolir un acord intern ampli i transversal al voltant del referèndum, capaç de
representar el 70% de la societat que, segons els estudis d’opinió, hi és favorable.
Finalment, acció exterior per aprofundir «les escletxes de la reputació democràtica de l’Estat espanyol»
per la resposta autoritària al conflicte polític amb Catalunya. Tot plegat, amb l’objectiu d’acumular forces
davant l’Estat i, o bé forçar-ne un canvi de posició i «arrencar-li» un referèndum acordat (escenari molt
improbable, i només viable amb un Govern espanyol de coalició d’esquerres amb una mínima disposició
al diàleg, com podria –només podria– ser l’actual), o bé afrontar un procés de polarització amb alguna
probabilitat de precipitar «possibles escenaris d’obertura de possibilitats» (amb un eventual Govern
estatal en mans del PP, amb C’s/Vox o sense).
Davant d’aquest panorama, l’autor assenyala que el risc de divisió interna de l’independentisme, entre els
hiperventilats unilateralistes i els traïdors pragmàtics, pot suposar una amenaça que podria entrebancar
l’avanç del moviment. Muñoz sembla veure amb bons ulls la síntesi cuixartista, que combina la
reivindicació de la desobediència autodeterminista del Primer d’octubre amb l’esforç d’empatia amb la
resta del país.
Tot i això, es reconeix com un «traïdor avant la lettre» i se situa clarament en la visió pragmàtica: rebutja
la concepció de la «desconnexió» que pretenia un trànsit automàtic i indolor «de la llei a la llei», i
considera pràcticament inviable l’escenari insurreccional sense la capacitat de coerció (que continua sent
monopoli de l’Estat espanyol).
A més, agafant perspectiva i pensant en el que seria més convenient i desitjable per al conjunt de la
societat catalana (i no només per a l’independentisme), l’autor insisteix que la millor opció és un
referèndum amb el suport d’una supermajoria de la població, en el qual tothom pugui defensar les seves
posicions i la decisió de la majoria sigui respectada. La defensa d’aquesta proposta hauria de recolzar en
l’aposta pel diàleg amb el Govern espanyol i en la reivindicació de l’amnistia per als presos polítics i
exiliats.
Les reflexions de Jordi Muñoz reflecteixen una voluntat sincera de trobar una interlocució honesta amb la
democràcia espanyola, que afronti d’arrel la qüestió política més rellevant de la darrera dècada a l’Estat.
Una voluntat de diàleg entre dues parts, dos projectes, que s’haurien de reconèixer mútuament com a
legítims i que aspiren a resoldre els conflictes polítics amb política i mitjançant instruments democràtics.
Qui sap, com apunta l’autor, si amb un referèndum en el qual es consulti al conjunt de la ciutadania
espanyola, o amb més de dues opcions (no només entre la independència i l’statuquo actual). Per què
no? Al cap i a la fi, davant l’empat tècnic a Catalunya entre partidaris i contraris d’un estat independent,
potser el més sensat seria posar damunt la taula una opció de tipus confederal (escenari que, d’altra
banda i si se’m permet la digressió, probablement seria el més interessant de tots per a les Illes Balears i
el País Valencià...).
El drama és que aquesta presumpta democràcia que espera Muñoz, i esperam tantes persones que ens
consideram simplement demòcrates, encara no hi ha donat cap resposta. Encara no hi ha trobat els
incentius, es veu. Actituds civilitzades i madures com la del Regne Unit amb Escòcia, o la del Canadà amb
el Quebec, encara semblen a anys llum del que pot oferir el Regne d’aquests Borbons tan exemplars. El
paisatge intel·lectual, mediàtic i polític de l’entorn de les esquerres espanyoles (especialment del PSOE)
continua sent un erm que davant la qüestió catalana només ofereix cinisme, nacionalisme de biga (del
que només veu la busca dins l’ull dels altres, vull dir) i indiferència davant la repressió, a parts iguals.
(Del camp ultranacionalista de les dretes i de l’anomenat estat profund, dels de l’aporellos, millor ni
parlar-ne...) Tanmateix, l’Estat perd un llençol a cada bugada, i potser arribarà un moment en què no
perdre’n més serà un incentiu prou poderós.

Per això, enmig de la desorientació, llibres com aquest són necessaris. Perquè el debat ha de servir per
refer les estratègies, ampliar els horitzons i avançar en la direcció adequada. La batalla per guanyar la
democràcia encara no ha acabat, i la realitat la construïm entre tots cada dia: tornem al referèndum,
doncs.

Títol: Principi de realitat. Una proposta per a l’endemà del Procés
Autor: Jordi Muñoz Mendoza
Editorial: L’Avenç (Barcelona)
Any: 2020

Giulia Enders
La digestió és la qüestió

Cultura

7.3

Maties Garcias
“Puix parla en català, Déu li’n don glòria”, resava un vell sonet del XVII que destacats prohoms de la
Renaixença varen escampar amb entusiasme. Ja en el segle XX, més sagaç, Joan Fuster va transformar
la proclama i la va fer més mesurada i intel·ligent: “Puix parla en català... vejam què diu”.
Aquest «vegem què diu» pot ser l’esperó per a un trescador de llibreries quan topa una obra inesperada
editada en català com és aquesta de l’alemanya
Giulia Enders, investigadora especialitzada en
Microbiologia. És clar que també pot ser que el
tafaner de llibres ja estigui prèviament informat
sobre l’autora i la matèria de què tracta aquesta
obra, inicialment editada en alemany i traduïda
al català per Núria Ventosa Barba, i que mogut
per un interès fort per aclarir què li passa a una
panxa molesta o una digestió feixuga, s’aboqui a
fullejar el llibre de Giulia Enders i al final se
n’emporti un exemplar, atret també pels variats
recursos tipogràfics i pels dibuixos de Jill Enders.
I de què tracta l’obra de la jove investigadora
alemanya? Dels secrets de l’intestí, “l’òrgan més
infravalorat del cos humà”, “aquell gran
desconegut, l’ovella negra entre els òrgans, que
potser
fins
ara
semblava
més
aviat
desagradable”.
Basant-se
en
múltiples
investigacions mèdiques i biològiques molt
recents, Giulia Enders fa un repàs exhaustiu del
funcionament del tracte digestiu i en remarca la
importància per a la salut i el benestar físic i
mental de les persones.
Fer accessible el coneixement científic i divulgar els avenços mèdics que poden resoldre problemes i
malestar de la gent és la preocupació central d’Enders: “No puc vendre remeis miraculosos (...) puc
explicar, en un to distès, com funciona l’intestí, quins avenços ens ofereix la investigació científica i com
podem millorar la nostra vida quotidiana”. I ho fa meravellada pel que estudia i explica: “l’intestí té molt
d’encant”. D’aquí que matisi el tòpic de la supremacia del cervell: “amb prudència es comença a posar en
dubte el lideratge absolut del cervell. (...) El nostre Jo està format pel cap i l’estómac”. Al cap i a la fi, és
l’intestí qui “explica al cervell coses sobre nosaltres que, en cas contrari, mai no arribaria a saber”. Per
això avui dia ja es parla del “cervell intestinal”.
Llegint La digestió és la qüestió, assistim a la descripció i l’anàlisi de tot el sistema digestiu,
preferentment dels humans, des de la ingestió d’aliments a la cavitat bucal fins a la defecació després de
passar per l’estómac i els budells –amb l’intestí prim i el gruixat– i tota casta d’òrgans i processos
complementaris. Res no escapa a l’ull divulgatiu de l’autora: l’alimentació, els bacteris, les infeccions, la
microbiota o flora intestinal, el vòmit, l’intestí irritat i la seva connexió amb el cervell, el resultat dels
antidepressius també sobre els intestins, el sistema immunitari, la relació dels bacteris intestinals (la
gran majoria dels que posseïm) i, fins i tot, “Una breu consideració sobre les femtes”, a manera de guia
útil per a vigilar la salut a través del que expulsam.
Ja ho sabem: “Un intestí sa i ben alimentat millora discretament el nostre estat d’ànim”. I és que la
digestió és la qüestió.
Giulia Enders.
La digestió és la qüestió. Barcelona: 2015. Ediciones Urano. Entramat. Col·lecció Creixement i Salut.
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Retorn a l’Oest

J. M. Traverso
Aquest títol està copiat. Copiat d’un llibre, Retour à l’Ouest,
Agone, 2010, on es recullen les cròniques que Victor Serge va
escriure per al diari sindical belga La Vallonie de Liège entre
1936 i 1940. Procedent de l’URSS, Serge havia arribat a
Brussel·les l’abril de 1936, els seus darrers anys a la república
dels soviets els havia viscut deportat a Orenburg. Opositor
d’esquerres al règim de Stalin, va salvar la vida gràcies a una
campanya internacional amb intercessió inclosa davant el Màxim
dirigent i segurament també a què no era rus de naixement; se
li va permetre marxar però segrestant-li tots els seus escrits.
A l’Oest eren temps complicats per dir la veritat del que estava
passant a l’URSS, una realitat que ell coneixia de primera mà,
sovint parlava de les dificultats de lluitar contra el feixisme tenint
a les esquenes les deportacions en massa, els camps de
concentració o l’assassinat d’una part dels dirigents bolxevics.
Des de Brussel·les va marxar cap a París els primers mesos de
1937 on va continuar la seva frenètica activitat de denúncia
escrivint sense aturar per a les poques publicacions que li obrien
les portes. L’any 41 va aconseguir embarcar-se a Marsella rumb
a Mèxic on va morir pocs anys més tard. Revolucionari amb
molts anys de presó i deportació viscuts, anarquista, bolxevic a
partir de 1919, opositor d’esquerres, testimoni indispensable per entendre aquell món d’entreguerres des
d’una perspectiva revolucionaria que reivindicava a la vegada la veritat i la lluita pel socialisme.
Aquells anys per París també es movia Walter Benjamin. L’any 36 a la revista Orient und Okzident havia
publicat un dels seus texts importants, El Narrador (Der Erzähler). El tema de fons era la desaparició de
la comunicabilitat de l’experiència humana, desaparició entesa com un procés històric de llarga durada
que portava com a conseqüència la desaparició de tot un “gènere” literari, la narració. Benjamin marcava
les diferències entre la figura del narrador i la del novel·lista, aquell es troba immers en una cadena de
transmissió d’experiències, el novel·lista, en canvi, viu aïllat de la societat. La narració bevia d’unes fonts
que ja han desaparegut, el viatger que torna a casa després d’un llarg periple, els moments d’avorriment
que apareixen en el transcurs de les tasques dels camperols o dels artesans de les ciutats.
Benjamin destaca l’escriptor rus Nikolai Leskov (1831-1895) com un dels darrers grans narradors.
Edicions de 1984 acaba de publicar un llibre d’aquest autor, es tracta de L’Artista del tupè i altres relats
amb traducció excel·lent i premiada de Xènia Dyakonova. El lector que s’endinsi en qualsevol d’aquests
relats veurà clarament com hi són presents les notes amb què Benjamin caracteritzava aquest gènere.
Agafem, per exemple, La Guerrera, aquí, Domna Platónovna va explicant a un seu jove amic allò que ha
estat la seva vida, les seves aventures i desventures com a venedora de randes i com a matrimoniera a
la ciutat de Petersburg; no hi ha massa ordre en la narració, una aventura porta a una altra i aquesta a
una altra. A la vegada se’ns descriu l’ambient de la ciutat, la vida de les joves camperoles provinents de
llunyanes regions decidides a obrir-se pas a qualsevol preu. Domna Platónova, el seu amic, del qual
sabem molt poques coses i el lector conformen una unitat, una cadena de transmissió:
“Sigueu qui sigueu, benèvol lector, no us hauria de molestar que digués que [Ella] és la nostra amiga
comuna. Suposant que tots els lectors coneixen Shakespeare, encara que només sigui una mica, us
demano que recordeu aquesta frase de Hamlet: “Si tots els homes fossin tractats segons els seus mèrits,
n’hi hauria ben pocs que no serien mereixedors d’una bona bufetada”. Que difícil és arribar a la fondària
més íntima d’una persona.” (159)
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No, aquí no hi ha lliçons morals, no es jutja la vida de la
Platónovna; hi pot haver consells però per sobre de tot hi
ha oralitat, un relat que es manté viu a través dels anys
gràcies a la figura del narrador; aquí es capta allò que
Benjamin anomenava la gran amplitud de vibració del
relat.
“No esperis, amable lector, que aquest relat de la Domna
Platónovna tingui cara i ulls. És difícil que ajudi ningú a
entendre el procés de desenvolupament intel·lectual
d’aquesta personalitat vinculada a Petersburg. Et
relataré aquesta història de la Domna Platónovna per
divertir-te una mica i, potser, també per oferir-te una
oportunitat per pensar, un cop més, en la força estúpida
i alhora terrible de “l’ambient de Petersburg”…” (161)
En aquells mateixos anys també podríem trobar a París,
malvivint entre l’alcohol i la pobresa, el gran escriptor
austriac Joseph Roth (1897-1939). Ell no és que no
estigui preocupat per la catàstrofe que ja pica a la porta
però li guanya la seva passió per l’escriptura, de fet
escriu als bars i a les cafeteries. També és com Victor
Serge, com Benjamin i com molts més un exiliat, un
fugitiu, els seus llibres han estat cremats pels nazis
encara que no és ni molt menys un comunista, ni un
marxista, ans al contrari fuig d’aquests projectes de
transformació radical de la societat: “Qui es deleix per la justicia absoluta -ens diu-, cau en la venjança.”
Pagès Editors (2019) ha publicat les seves Històries d’exili en traducció i pròleg de Pilar Estelrich i
Montserrat Franquesa. Es tracta d’un recull de quatre novel·les curtes: El cap d’estació Fallmerayer, El
bust de l’emperador, Triomf de la bellesa i Confessió d’un assassí, explicada en una nit. Totes elles
escrites durant aquets anys que estem transitant, entre 1933 i 1936 concretament, i amb una temàtica
comuna, l’acabament de la Gran Guerra, la desintegració de l’imperi austrohongarès i la consciència de
què el món que neixia era molt pitjor que el que acabava de morir.
Com a periodista, Joseph Roth va col·laborar amb diaris de dretes i d’esquerres, va viatjar molt i va
acabar les seus dies a París on va morir alcoholitzat. Diuen, ho he llegit a un parell de llocs, que el seu
enterrament va replegar gent de tot tipus. Al pròleg d’aquest volum se’ns parla que s’hi van apropar al
cementeri jueus per efectuar la cerimònia del kaddish, catòlics i també comunistes per entonar La
Internacional.
No es tracta d’un fet anecdòtic, cal tenir en compte aquesta diversitat a l’hora de llegir aquest relats,
però més enllà del seu conservadurisme, del seu enyor per l’imperi destrossat, de la seva misogínia,
l’escriptura de Roth val molt la pena, és un gran escriptor, escriu amb passió i amb enorme capacitat per
arribar al fons de l’ànima humana. Què més es pot demanar?Però quedem-nos a París. Fem una mirada
enrere perquè el vent del futur ens porta la barbàrie. Mirem al passat per rescatar un gran llibre, La
Taverna d’Émile Zola que Adesiara va publicar l’any passat amb traducció de Carles LlorachFreixes.Alguns capítols de La Taverna (L’Assommoir) van aparèixer al 1876 als diaris Le Bien Public i a La
Republique des Lettres, un any més tard, en forma de llibre, editat per Georges Charpentier. Forma part
de l’extensa saga de Les Rougon-Macquart: “Le premier roman sur peuple, qui ne mente pas et qui ait
l’odeur du peuple.”
En paraules del mateix autor, “vaig voler pintar l’ensorrament fatal d’una família obrera dins del medi
corromput dels nostres barris pobres.” Efectivament, l’acció es situa al París de 1850/1860, dins
l’anomenat Segon Imperi i a un barri de gent treballadora i molt pobre. “L’odeur du peuple” és l’olor que
emana dels carrers, de les cases, dels tallers on es fa feina, de les tavernes on es beu i s’obliden les
penes; és increïble el puntillisme, l’exactitud amb la qual Zola descriu la vida que es mou al voltant de
Gervaise, Lantier, Coupeau, els Lorellieux, els Boche, en Bijard i la Nana que ja creix en total llibertat
donant mostres del seu caràcter.
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El lector assisteix astorat a la descripció minuciosa de les feines de la farga, del treball de les
planxadores, de la bugada de les dones al safareig, de la preparació del sopar d’anniversari del
personatge principal, la Gervaise. No n’hi ha grans herois, ni grans lliçons morals, cap personatge és
extraordinari. Zola afirma que per a molts d’ells “amb l’ebrietat i la ganduleria arriben el relaxament dels
lligams familiars, la brutícia de la promiscuïtat, l’oblit progressiu dels sentiments d’honestedat i,
finalment, com a desenllaç, la vergonya i la mort. Simplement, és la moral en acció.” Paraules massa
fortes, al nostre entendre, com si els personatges no tinguessin res a veure amb les condicions socials en
què viuen.
La gent, diu Zola al pròleg del llibre que ja hem citat en un
parell d’ocasions, la gent, quan va aparèixer La Taverna es va
escandalitzar pel llenguatge empleat, “es van enfadar amb les
paraules. El meu crim és haver tingut la curiositat literària de
recollir i abocar en un motlle treballat amb molt d’esforç la
llengua del poble. Ah, la forma, vet aquí el gran crim!!” En
relació a la forma s’ha de destacar la gran traducció feta per
Carles Llorach-Freixes qui ha creat un català popular per
expressar en la nostra llengua allò que Zola va escriure en
francès. Un treball extraordinari de traducció-creació.
Amb motiu del centenari del naixement d’Émile Zola, en 1940,
el filòsof hongarès György Lukács va escriure un text de
commemoració que es pot llegir a Saggi sul realismo a la Piccola
Biblioteca Einaudi. Al meu parer es tracta d’un assaig molt
important per entendre l’obra de Zola, les seves grandeses i els
seus límits, el seu projecte literari i de vida; també el seu lloc
dins la història de la literatura francesa o les relacions amb
altres grans com Balzac, Stendhal o Flaubert. És impossible aquí
ni tan sols entrar en l’enunciat dels temes plantejats pel filòsof
de Budapest, així que ens limitarem, per acabar aquest article,
a una cita potser massa genèrica però aclaridora:
“Émile Zola, come romanziere, è lo storiografo della vita privata
dell’epoca del secondo impero francese, come Balzac lo è stato
della Restaurazione e della monarchia di luglio. […] Zola peraltro non è diventato mai un apologeta
dell’ordine sociale borghese. Al contrario, egli combatte coraggiosamente, in principio nel campo della
letteratura, più tardi apertamente anche in quello della politica, contro l’evoluzione reazionaria del
capitalismo francese.” (115-116)

P.S: He acudit puntual a la cita amb L’Altra Mirada durant els darrers tres o quatre anys, que ara no ho
recordo. Sempre he estat ben tractat per la redacció de la revista, els hi ho agraeixo. Quan vaig
començar, el país vivia atzucacs polítics importants -i quan és que no? Jo no tenia ni tinc presència
pública política alguna i em va ser fàcil -i potser covard- no intervenir en debats i trifulques que de tot hi
havia -vaja, com ara!! Em va venir al cap que allò que modestament podia fer era eixamplar horitzons.
Jo mateix no sabia ben bé què volia dir aquesta expressió però això malgrat ho he intentat, convençut
que diferents literatures, diferents autors podrien ajudar-nos almenys a obrir l’angle d’observació del
present. Eixamplar horitzons en la interpretació del món que ens envolta i en allò que ens conforma per
dins, que ben mirat és la mateixa mirada amb perdó per les redundàncies. He intentat fer-ho el millor
possible, però la tasca és infinita i l’infinit com és ben sabut necessita límits. Bon estiu a tots!!!!
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El vertigen dels dies
de Gustau Muñoz

Damià Pons
Com diu el mateix Gustau Muñoz, en el pròleg que
encapçala El vertigen dels dies. Notes per a un dietari
(L’Avenç, 2019), “vivim el present com a història
sense esquemes preconcebuts i sense models
assentats, després de grans fracassos. [...] Amb una
certa perplexitat i orfenesa de referents”. A més a
més, segons se’n pot deduir de la lectura dels textos
del llibre, es tracta d’un present farcit de mals
presagis i d’amenaces inquietants: el creixement del
nacional-populisme, la pèrdua de qualitat de la
democràcia liberal, l’afebliment del projecte de la
unitat europea, la revifalla de les pulsions autoritàries
i uniformitzadores del nacionalisme espanyol de
sempre, els efectes perversos de la globalització
descontrolada, l’arronsament de la socialdemocràcia
davant els grans poders financers i tecnològics,
l’acostament accelerat del nostre planeta a una
situació de catàstrofe climàtica, l’aparició de noves
hegemonies
geopolítiques
que
no
són
gens
tranquil·litzadores... En aquest context, el ciutadà
Gustau Muñoz, ben igual que tots aquells que puguin
identificar-se amb ell, experimenta una permanent
sensació de vertigen. I això és així perquè Muñoz viu
amb implicació intel·lectual i també emocional, a la
vegada, el dia a dia de la societat, la política i la
cultura; perquè està compromès amb un projecte
ideològic que per a ell no és un vestit extern sinó una
opció personal que té interioritzada vivencialment des
de fa cinc dècades; i perquè encara no ha renunciat a mantenir-se ben informat sobre la realitat que
l’envolta (la valenciana, l’espanyola, la mundial) amb l’objectiu de tenir la capacitat de ser útil en la
interpretació, i en la rectificació consegüent, si cal, del curs de la història. Vertigen i perplexitat, però
també implicació activa i compromesa. El mateix Muñoz ens explica la seva actitud: “Jo mire d’entendreho tot, i de participar a la meua manera en el ritme del temps”.
Per a saber quina és la naturalesa d’El vertigen dels dies hi ha un camí molt fàcil. Es tracta de llegir el
primer paràgraf del pròleg: “Aquestes notes han sorgit vertaderament com un dietari, com anotacions
preses dia a dia entre el darrer tram del 2018 i els primers mesos del 2019, per bé que adesiara hi he
afegit, reelaborats i actualitzats, textos anteriors que m’han semblat adients, en la mesura que
mantenien la validesa o la capacitat de suggestió. O d’interrogació. Perquè el sentit de fons d’aquests
textos –d’aquestes notes per a un dietari- és la interrogació. La indagació sobre el present en clau
històrica i sobre el passat en clau de present. Tenen un abast d’indagació col·lectiva, en el terreny polític i
social, però també tenen un sentit d’indagació personal. Un component introspectiu o autobiogràfic
marcat, que el lector copsarà de seguida”. És impossible explicar d’una manera més sintètica i més
exacta el contingut del llibre.

El volum arreplega cinquanta-quatre textos, a més del pròleg i una nota molt breu en la qual l’autor
proclama els efectes de la seva nova condició de jubilat: “soc amo del meu temps”. Els textos, d’extensió
desigual però que en cap cas no són gaire llargs, no apareixen organitzats en diferents apartats, encara
que per la seva diversitat temàtica podrien haver estat agrupats en seccions. Tanmateix, les “notes” que
formen El vertigen dels dies poden ser agrupades en diferents blocs temàtics, encara que el fet de fer-ho
pugui implicar una certa distorsió d’un trajecte vital i d’un discurs literari que en realitat s’ha desplegat
mitjançant l’encadenament de materials heterogenis. Per afrontar l’anàlisi del llibre, la seva segmentació
temàtica ens podrà ser útil.

Comencem per assenyalar aquells textos que tenen un contingut memorístic, sigui familiar, generacional
o personal. En el darrer cas es tractaria d’“un cert terreny personal però no íntim (terreny confessional en
el qual no vull entrar)”. Amb tan sols la lectura dels títols ja podem assabentar-nos de la matèria que
tracten: “Una vida familiar” –una nissaga il·lustrada de la València del segle XX-, “Aquell primer curs
d’Econòmiques, el 1968” i “Un any a Barcelona”. A més, en alguns altres articles també hi podem trobar
informacions que remeten a la biografia de l’autor, sobretot en referència al seu període d’activisme
polític en el PCPV, amb responsabilitats orgàniques, i a la seva dedicació professional com a traductor –
uns seixanta títols, al castellà o al català- i com a editor, a les Publicacions de la Universitat de València.
A El vertigen dels dies també hi trobam una llarga desfilada de personatges interessants, o molt
interessants. Muñoz en fa la semblança, generalment a partir del pretext de la lectura d’algun llibre seu o
d’una exposició o de la seva mort. Quasi sense excepcions, en parla des d’un coneixement de primera
mà, a partir d’una relació que de vegades ha estat personal,
de major o menor intensitat, i altres més aviat de caràcter
bibliogràfic. En aquest apartat hi compareixen Josep Pla i
Joan Fuster, Doro Balaguer i Artur Heras, Carme Alborg i
Mònica Oltra, Ernest Lluch i Jorge Semprun, Andreu Nin i
Wolfgang F. Haug, Núria Cadenes i Simona Skrabec, Ignacio
Carrión i Jordi Borja... A l’article que dedica a Semprún hi
trobam la reconstrucció amb un cert detall de la batalla de
desqualificacions que hi va haver entre dos membres del
govern de Felipe González: el mateix ministre de Cultura
Semprún i el vicepresident Alfonso Guerra. Es menyspreaven
visceralment. Els personatges recreats per Muñoz en cap cas no són de cartró pedra, tenen vida i
potència, són capaços de seduir la curiositat del lector i d’animar-lo a fer una passa més per a conèixerlos més a fons.
Un personatge que va començar la seva militància antifranquista quan tan sols tenia desset anys i que
com a intel·lectual sobretot ha estat interessat per les qüestions ideològiques, inevitablement havia de
tenir en els temes polítics una de les principals pedreres dels seus escrits. Muñoz sobretot analitza amb
preocupació el creixement electoral del populisme de dretes, tant internacionalment com a l’Estat
espanyol, i les conseqüències que se’n poden derivar d’aquest nou autoritarisme que en realitat remet als
feixismes d’entreguerres. Ara com ara, ja ha aconseguit introduir en l’escena política tota una sèrie
d’actituds i de discursos que es caracteritzen per l’anticientifisme –la negació del canvi climàtic, per
exemple-, pel foment de la psicosi de la inseguretat, pel rearmament d’aquell nacionalisme d’Estat que
amb l’excusa de la salvaguarda de la pàtria nega la multilateralitat i la diversitat, sigui del tipus que sigui,
i amaga sota la retòrica de les banderes les desigualtats socials i els conflictes d’interessos, per
l’aprofitament electoral barroer de les incerteses de la gent que se sent amenaçada a causa de les
deslocalitzacions, o de les escasses possibilitats que tendrà de participar en la revolució tecnològica que
de cada vegada més condicionarà l’economia del futur o del perill que hi pot haver d’acabar caient en el
pou de l’atur estructural.
També dedica notes molt interessants a la política espanyola, fonamentada sobre una transició que va
originar una “democràcia més o menys homologada, però amb rèmores”. Unes rèmores que aquests
darrers anys s’han manifestat envalentides i que ja han mostrat la seva pitjor cara amb l’ascens electoral
de l’extrema dreta, amb el comportament recentralitzador i mancat de neutralitat dels poders de l’Estat,
i amb el tractament repressiu que tot el sistema polític i mediàtic espanyol que se sent propietari del
règim del 78 ha fet de les reivindicacions sobiranistes de Catalunya. Muñoz en un dels articles rescata

l’exemple de tres intel·lectuals que varen mostrar-se lúcidament crítics davant la transició política
espanyola: Joan Fuster, Manuel Sacristán i José Martínez, “l’editor de Ruedo Ibérico”. Igualment Muñoz
planta cara als polítics, els intel·lectuals i els mitjans de comunicació que des de la tribuna del
“nacionalisme banal” del seu Estat-nació es dediquen a criminalitzar les reivindicacions que es produeixen
a les nacions no-castellanes que hi ha encabides dins l’Estat. Muñoz els recorda una distinció bàsica,
avalada pel sentit comú i per la història: “hi ha nacionalismes opressors i dominadors i nacionalismes
defensius i d’alliberament”. Aquesta ressenya encara s’hauria d’allargar molt més si volguéssim fer
esment dels múltiples aspectes polítics que són objecte d’un tipus o un altre de tractament, de part de
Muñoz.
El vertigen dels dies és també un dietari de lectures. El nombre de mencions i de comentaris a llibres
concrets que hi podem trobar és molt considerable.
Podríem dir que Muñoz és molt primordialment un ciutadà
que llegeix. És evident que sent una fascinació
incontrolable pels llibres i que té una confiança infinita en
la seva capacitat de transmetre coneixements i de
contribuir a l’aclariment de la realitat del món. Membre
d’una família amb una bona biblioteca pròpia, fill d’un
pare llibreter, llicenciat en Ciències Econòmiques,
traductor i editor d’ofici, lector insaciable, ha acabat
formant una biblioteca personal de més de trenta mil
títols (ai las!, la incertesa de la supervivència d’aquesta mena de biblioteques en el futur immediat). Uns
títols que deuen correspondre, d’acord amb el seu cànon particular que ens explica en un dels articles, a
“Autors diversos, molt diversos, per descomptat, assagistes, teòrics i pensadors, escriptors en alguns
casos. Però especialment un tipus de científic social o de pensador que m’ha semblat de sempre
particularment interessant”. Una de les utilitats del llibre que estam comentant és la de servir de guia de
lectura, amb un gavadal de referències a unes obres que a mi, en tenir-ne notícia, m’han creat l’ànsia de
llegir-les.
Com ja és imaginable, Muñoz tampoc no deixa de banda el tema de la cultura, especialment parla de la
desenvolupada en el País Valencià, la que va ser víctima de “les dues dècades ominoses” dels governs del
Partit Popular. És molt interessant l’article en què parla de l’IVAM, de la seva trajectòria com a museu
d’art públic, amb moments de desvirtuació greu del projecte inicial i amb interferències negatives pels
usos personalistes que en varen fer els seus gestors a l’època de Zaplana i dels altres governs populars.
També tenen interès els dos articles que dedica a la Institució Alfons el Magnànim, de recorregut massa
condicionat per les misèries de la gestió política executada per la dreta valenciana, però amb un bagatge
molt important de feina feta si en tenim en compte el balanç global, el qual és molt conegut per Muñoz,
ja que ell mateix va tenir cura del volum que va publicar-se per a fer la història dels seus primers setanta
anys de vida.
Un altre aspecte que dóna rellevància a El vertigen dels dies és que el seu autor ha aconseguit donar-li
una representativitat generacional. Vull dir que la trajectòria vital i la visió de la realitat del món que va
construint Muñoz amb els seus articles, essent ben seves, evidentment, són compartibles per bona part
del sector més il·lustrat i més polititzat de la seva generació. En concret, m’estic referint a la participació
precoç en la lluita antifranquista, en la consideració de la formació ideològica com una prioritat dels anys
de joventut, en l’atracció pel marxisme i per les organitzacions partidàries que en derivaven, per la
confiança en l’acció política com a recurs de transformació de la realitat, en la voluntat de fer compatibles
l’alliberament social i polític i el nacional, en una concepció de la cultura com la plataforma des de la qual
seria possible anar canviant la societat...
Del punt de partida actualment ja han transcorregut cinquanta anys. El món ha fet moltes voltes. Gustau
Muñoz continua essent d’esquerres i valencianista, sense cap ingenuïtat, sabent que la realitat és vella i
mala de coure, amb la consciència que els dogmes sempre s’han de passar pel filtre de la complexitat,
persistent en els objectius que des de ben jove el varen decidir a comprometre’s, sabent que “La política
no ho és tot” però que “ho condiciona tot”. I sempre amb la cultura –el pensament crític, el coneixement
històric- com el salvavides que ens permet evitar els naufragis definitius i, a més a més, mantenir viva
l’esperança.
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