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Acabam d’iniciar un nou curs polític i ja deixam enrere l’equador de l’actual legislatura. 
D’altra banda, aviat farà un any que es va celebrar el darrer congrés del PSM, el 17è 
Congrés, que va configurar l’actual Consell Polític i la Comissió Executiva. Ara, un any 
després, és un bon moment per analitzar la situació política general i fer algunes 
reflexions adreçades ja al proper procés electoral, previst per a l’any 2007.  
 
Lamentablement, durant aquests més de dos anys de legislatura hem pogut 
observar la pitjor cara del PP. És evident que el PP ens està canviant Mallorca. El PP 
vol transformar el nostre territori, descohesionar la nostra cultura i anul·lar la nostra 
llengua. Aquesta legislatura hem pogut comprovar com la gosadia del PP 
supera de molt els nostres pitjors vaticinis. 
 
El desacomplexament i la voracitat del PP ens ofereix una Mallorca desfigurada que 
perd a passes de gegant la personalitat territorial pròpia. La nostra cultura, identitat i 
personalitat com a poble, es van diluint. Patim agressions a la nostra llengua, es fan 
renéixer polèmiques lingüístiques que ja estaven arraconades i sofrim atacs al nostre 
sistema educatiu. Mentrestant el PP estructura una radiotelevisió pública 
extremadament polititzada, grollera, que just fomenta el domini de la llengua 
castellana.  
 
Mallorca ha de suportar la utilització partidista de les institucions per premiar o 
castigar col·lectius i entitats de la societat civil d’acord amb les suposades afinitats 
polítiques. Mallorca ha de sofrir la utilització perversa del Govern per aturar 
subvencions i ajudes, per provocar l’ofegament econòmic dels ajuntaments que no són 
del PP o UM (recordem el cas de Formentera, i ara d’Esporles i tots els altres 
ajuntament governats pel PSM).   
 
Realment, aquests anys de govern de pacte PP-UM (la legislatura de 
l’endeutament  i de la supeditació política als interessos particulars) han 
d’acabar per obrir els ulls a molta gent, no poden deixar insensible la nostra 
societat.  
 
En referència a l’escenari polític de les Illes Balears, existeix una tendència cada cop 
més acusada cap el bipartidisme. La causa és la conjuntura general i la mateixa 
dinàmica dels partits polítics.  
 
El PP es manté fort i segueix aspirant a aconseguir la majoria absoluta tot i que 
darrerament comença a ser políticament erosionat pels diversos casos judicials, els 
escàndols polítics i importants problemes municipals (Bitel, Mapau, Calvià, Ses 
Salines...). S’observa el PP una altra vegada instal·lat en el paper del victimisme 
respecte del Govern socialista i, en contra del que havia fet fins ara, darrerament s’ha 
alineat amb les postures més reaccionàries i ultraconservadores del PP estatal 
(reaccions al projecte d’Estatut de Catalunya). L’anterior binomi Rajoy-Aznar és encara 
un descrèdit i el president Matas té un punt de feblesa en aquest sentit (exministre del 
Govern Aznar). 
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Pel que fa al PSIB segueix demostrant poca iniciativa política i no aconsegueix el 
lideratge que voldria dins l’oposició ja sigui al Parlament, al Consell i menys encara a 
l’Ajuntament de Palma. Tanmateix el PSIB confia poc amb les forces pròpies i se 
supedita a l’efecte estimulador del govern Zapatero. No obstant això, es visualitza 
massa que el govern socialista torna a discriminar les Illes Balears i aquest fet 
distorsiona molt el guió del PSIB . Mentrestant Francesc Antich aposta per l’única 
estratègia que sap: repetir un pacte en termes semblants al Pacte de Progrés, intentar 
“tutelar” els altres partits progressistes (sense èxit) i no “molestar” en absolut UM. Si 
fos el cas, no dubtaria en entregar-li  un altre cop el Consell de Mallorca o el que faci 
falta. 
 
D’altra banda, les altres forces polítiques han entrat passivament o involuntàriament 
dins una dinàmica de subordinació a la bipolarització política. UM està clarament 
supeditada al PP (durant aquests dos anys de legislatura no ha fet més que contribuir 
a materialitzar una política pura i dura del PP) i els intents per desmarcar-se del PP 
han resultat infructuosos. La crisi de Calvià, Andratx i alguns esdeveniments 
municipals encara remarquen més el poc marge de maniobra de què disposa.  
 
Quant a EU, aquesta formació política sembla no poder aconseguir la credibilitat i 
l’impuls suficient per al seu projecte d’Alternativa. Per un altre costat, la formació 
segueix patint les conseqüències del marcat descens electoral i la dispersió que 
caracteritza IU en l’àmbit estatal. El Verds, dividits i amb posicions cada cop més 
irreconciliables, semblen abocats a la desaparició gradual com a força política 
diferenciada.  
 
El PSM, tot i les dificultats que ha hagut de superar després del seu Congrés, ha pogut 
mantenir un espai polític prou diferenciat i ha duit a terme una oposició significativa al 
Govern del PP. És evident, però, que no ens podem conformar amb aquesta situació. 
Són molts encara els aspectes que han de millorar en el si del PSM, especialment la 
dinamització de les agrupacions locals, el ple desenvolupament de les tasques dels 
membres de la Comissió Executiva, l’estructuració de les comissions sectorials i la 
participació i implicació general de militants, simpatitzants i persones independents.  
 
El principal problema del PSM i de les altres forces polítiques d’ara endavant serà la 
polarització política. Cada vegada s’acusa més la tendència a un model configurat pels 
dos grans partits espanyols el PP i el PSOE (i les respectives rèpliques regionals). 
Aquests dos grans partits polítics han sabut crear a la perfecció, ajudats pels potents 
mitjans de comunicació d’àmbit  estatal, les bases per construir una societat 
políticament polaritzada i simplificada.  
 
Molt probablement, a les properes eleccions del 2007, el PP i el PSOE aconseguiran un 
clima de bipartidisme adequat als seus interessos, una llarga precampanya i posterior 
campanya electoral en clau marcadament estatal. A més, segueix havent-hi el perill 
d’avançar les eleccions generals i provocar la coincidència amb les autonòmiques i 
municipals. Aquest fet encara potenciaria més l’escenari de bipartidisme excloent.  
 
La situació política a les Illes Balears, d’aquí al 2007, es caracteritzarà per dos 
factors destacats que caldrà tenir molt en compte des del punt de vista electoral: 
 

1. Una acusada tendència al bipartidisme (representat pels dos grans 
partits estatals PP i PSOE) i el lent decreixement de les opcions polítiques 
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restants, molt especialment si són forces polítiques percebudes majoritàriament 
segons l’eix dreta-esquerra.  

 
2. Un procés continuat de desacreditament, o fins i tot d’agressió, al 

projecte polític nacionalista que és l’únic que pot qüestionar amb prou 
claredat i diferenciació (des d’un tercer espai polític) el bipartidisme 
excloent. Aquest procés, calculat i intencionat, d’erosió política sovint és 
originat en l’àmbit de la política estatal però és oportunament potenciat o 
aprofitat pel PP i pel PSOE regionals. 

 
A aquest probable escenari s’ha d’afegir el fet que a les Illes Balears el nacionalisme 
polític passa per moments de vulnerabilitat (o fins i tot de perill) per causes molt 
diverses: decepció creada pel vot útil a les darreres eleccions autonòmiques i generals, 
criminalització sistemàtica que perdura de l’època Aznar, la realitat social canviant, la 
passivitat i el conformisme social, la pressió mediàtica desfavorable en clau centralista, 
etc.  
 
Tanmateix, ara més que mai podem veure que les Illes Balears no perviuran 
com a país  sense un espai polític propi, diferenciat, on hi hagi una presència 
determinant del nacionalisme polític. Si avui les Illes Balears són alguna cosa més 
que una comunitat autònoma espanyola és a causa de la presència continuada del 
nacionalisme polític a les institucions i si el nacionalisme és i ha estat a les institucions 
durant tants d’anys no és per casualitat, és perquè hi ha un innegable rerefons de país 
propi i diferenciat. 
 
És per això que l’obligació i la responsabilitat del PSM, i per extensió de tota 
la Federació del PSM-Entesa Nacionalista, és per una banda aconseguir 
trencar el bipartidisme dels dos grans partits espanyols i, per l’altra, 
assegurar i garantir el futur d’un espai polític nacionalista progressista que 
lluiti per la sobirania d’aquest país.  
 
Després d’explorar les possibilitats de configurar un gran bloc nacionalista d’orientació 
progressista i analitzar la situació política actual s’arriba a la conclusió que l’escenari 
polític no és l’adequat ja que ara mateix les forces polítiques que hi podrien contribuir 
no responen a un àmbit d’identificació política exclusivament balear, com sí hi 
responien (als respectius territoris) les que varen conformar, per exemple, el Bloc 
Nacionalista Gallec o el Bloc Nacionalista Valencià.  
 
Algunes forces polítiques que a Mallorca podrien formar part d’un possible bloc encara 
estan (o són percebudes) massa subordinades a realitats polítiques estatals o externes 
a les Illes Balears i algunes, a més, segur que caracteritzarien excessivament el bloc 
únicament en l’eix esquerra-dreta, desdibuixant l’eix nacionalista que és precisament 
el que pot lluitar amb més diferenciació contra el bipartidisme centralista. 
Lamentablement Alternativa és una opció massa incipient i per ara és percebuda, tot i 
la incorporació de part de Els Verds, com el mateix entorn de sempre d’EU.   
 
Pel que fa a UM, malgrat l’existència de sectors crítics amb la línia política del partit, és 
impensable un acord amb aquesta formació a causa de la subordinació al PP, l’ús que 
fa de les institucions i els terribles efectes territorials, econòmics i culturals resultants 
del seu pacte amb el PP. El discurs de Munar al darrer debat de política general 
confirma la supeditació d’UM al PP. 
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Aquesta situació política aconsella el PSM-Entesa Nacionalista a presentar-se 
a les eleccions autonòmiques del 2007 de manera diferenciada, garantint 
l’espai nacionalista, sense pactes preelectorals que puguin desdibuixar o 
posar en perill a mitjà o llarg termini el projecte de construcció nacional.  
 
No es tracta d’abandonar definitivament la idea d’arribar a articular un bloc 
nacionalista d’orientació progressista realment ampli i de futur, ben al 
contrari, aquest ha de seguir essent un important repte. Però actualment això 
no és possible per les causes abans esmentades (supeditació a realitats 
polítiques externes a les Illes Balears i possible descaracterització del 
projecte nacionalista), ja que podria fer perillar el futur global del 
nacionalisme d’esquerres i, a més, seria una opció de difícil retorn.  
 
Concórrer sense pactes preelectorals a les eleccions autonòmiques de 2007 no vol dir 
en absolut que el PSM es tanqui, renunciï a una major obertura política o que vulgui 
donar una imatge de lluita política aïllada contra la dreta espanyolista del PP.  
 
És evident que compartim ideari amb la resta de forces progressistes. Amb 
col·laboració i coordinadament hem d’optar a ser una alternativa real al 
govern del PP. Aquesta col·laboració s’ha de visualitzar en l’actuació política concreta. 
Tampoc no s’han de descartar acords i pactes postelectorals amb forces progressistes 
si aquests es fan sobre la base de les coincidències programàtiques i sobre la base del 
respecte a la representació política real, decidida pels ciutadans a les urnes.  
 
El PSM s’ha de mostrar molt obert a assumir dins el seu projecte polític una major 
pluralitat, s’ha de mostrar disposat aconseguir un caràcter transversal del nacionalisme 
i impulsar el debat nacionalista més enllà de les sigles del partit. El PSM ha d’obrir les 
portes a totes aquelles persones i col·lectius que en un moment o l’altre han tengut un 
compromís amb el nacionalisme polític.  
 
En aquests moments el PSM ha de lluitar perquè el nacionalisme sigui un 
força el més àmplia possible, amb una veu pròpia i diferenciada d’altres 
forces polítiques que, com el PP o PSOE, no prioritzen la nostra realitat 
nacional sobre qualsevol altra realitat nacional.  
 
Ara no podem claudicar ni conformar-nos. El país reclama fortalesa, complicitat, 
compromís, sumar esforços en un moment difícil per al nacionalisme polític. Si volem 
que el nacionalisme polític s’estengui decididament dins la nostra societat és important 
deixar enrere discussions estèrils, antics ressentiments, punt de vista massa 
personalistes, etc. S’ha de fer una crida a la societat per prendre consciència del perill 
de desestructuració i desmobilització que molts sectors polítics i mediàtics voldrien en 
el si del nacionalisme. Cal fer una crida, sincera i humil, a la unió per fer país.  
 
Sabem, per tant, que venen temps difícils per al nacionalisme, però a la vegada 
són temps plens d’oportunitats. Al País Basc s’endevina una solució pactada al 
dramàtic problema de la violència i, d’altra banda, segueix coexistint una majoria 
nacionalista a l’espectre polític global; a Galícia finalment ha estat possible acabar amb 
el govern enquistat del PP i estructurar un nou govern en què els nacionalistes del BNG 
hi tenen un paper decisiu; a Catalunya finalment s’ha produït el consens necessari per 
aprovar un Estatut digne i ambiciós gràcies a l’esforç i el compromís dels dos partits 
nacionalistes (CIU i ERC); al País Valencià els nacionalistes del BNV segueixen  
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avançant tot i tenir en contra una llei electoral demolidora...  i a l’Estat espanyol hi ha 
un govern del PSOE en minoria, que necessita els vots de les forces nacionalistes. 
 
A les Illes Balears, ara és hora de fer política de país. No podem desdibuixar 
ni afeblir de cap manera l’espai nacionalista. Ben al contrari, l’hem d’ampliar i 
pluralitzar. Aquest espai és l’únic que pot barrar el pas al bipartidisme 
centralista més excloent, és l’únic que pot garantir un nivell d’autogovern que 
es correspongui amb la nostra personalitat com a poble i que faci possible 
resoldre els problemes de la societat d’una manera més eficaç.  
 
En el Consell de Direcció Política celebrat el 25 de juny a Sineu es varen aprovar unes 
línies d’actuació que segueixen essent perfectament vàlides i que cal seguir aplicant i 
aprofundint.   
 
– Reforçar el projecte polític propi i assumir i valorar totes les sensibilitats que 
coexisteixen dins el PSM.  
 
– Impulsar el nacionalisme en el seu vessant més social, explicitant una major 
preocupació per les necessitats dels ciutadans, el benestar de les persones, l’atenció 
als col·lectius més necessitats, la integració de les persones immigrants i l’adequació 
de les propostes a la nova realitat social. Reforçar també el discurs de tipus econòmic, 
de reivindicació d’un finançament adequat i just, de preocupació pels problemes dels 
sectors econòmics (model turístic, tipus de creixement...)  
 
– A partir de l’entorn del PSM sumar esforços contra la política del PP, assumir major 
pluralitat com a projecte, propiciar confluències i complicitats, molt especialment des 
de la base de la piràmide política (l’àmbit municipal i local, l’àmbit associatiu, etc.) 
  
– Impulsar el procés d’obertura de les agrupacions locals. Aconseguir que les 
agrupacions del PSM estiguin més obertes a la gent, a les col·laboracions de col·lectius, 
entitats, etc. En aquest sentit propiciar la creació de plataformes d’opinió, assemblees 
consultives, incorporació de persones d’independents a les agrupacions, etc. 
 
– Considerar l’àmbit local com a punt de partida per a l’estructuració del país i del 
canvi, com a punt de partida d’un gran moviment de confluència i compromís per 
desbancar el PP del govern i corregir les polítiques devastadores que destrueixen 
Mallorca, les Illes Balears, i hipotequen el seu futur.    
 
L’estratègia del PSM ha de continuar amb aquestes directrius aprovades al darrer CDP, 
segueixen essent encertades i vàlides.  Però des d’ara mateix hem d’iniciar el 
camí cap el 2007, amb força i convenciment. Tenim de manera immediata 
importants reptes:  
  

– Iniciar immediatament el procés d’elecció del candidat o candidata que haurà 
d’encapçalar el projecte global del PSM. El PSM ha d’aconseguir un bon consens per al 
millor candidat o candidata; la persona que haurà de representar al màxim nivell 
electoral el PSM. 

– Impulsar i potenciar el projecte polític del PSM a Palma i també a l’àrea 
metropolitana. El PSM ha de donar el màxim suport a l’important tasca que realitza el 
grup municipal de Palma i tota la Federació 
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– Reconèixer, valorar i rendibilitzar l’exemple, la presència i l’actuació política 
de les batlies del PSM. El PSM és la segona força municipal de Mallorca, té 7 batlies 
(aviat 8) i també forma part de l’equip de govern a altres municipis. Tot aquest procés 
té com a objectiu la presentació de candidatures PSM-Entesa Nacionalista a tots els 
municipis de Mallorca. 
 
– Estructurar, dinamitzar i impulsar les nostres agrupacions territorials. 
Promoure la seva obertura i ampliació. Les agrupacions s’han de relacionar amb la 
societat a partir de les associacions i col·lectius locals tot oferint ajuda institucional a 
les seves demandes (a través dels diputats, consellers i regidors). També s’ha de 
promoure decididament la figura del simpatitzant actiu.  
– Potenciar les visites comarcals i aconseguir la total i absoluta implicació de les 
agrupacions amb aquestes importants diades.  
 
– Impulsar les trobades de secretaris generals, polítics i d’organització per tal 
de conèixer l’estat de les agrupacions i millorar la comunicació.  
 
– Crear una comissió encapçalada pel secretari d’implantació territorial per tal de 
crear candidatures als llocs on el PSM no té representació.  
 
– Iniciar el procés de discussió de qui pot encapçalar les llistes municipals, de 
les possibles incorporacions i de les relacions amb altres forces polítiques. D’acord amb 
el que es va decidir al darrer CDP, en els llocs on hi hagi dificultats per fer llistes 
pròpies, a fi d’ampliar el suport al projecte del PSM, es poden plantejar candidatures 
independents-PSM i, en casos excepcionals, candidatures independents oberts a la 
participació d’altres partits polítics. També es poden considerar, en determinats casos 
que així ho aconsellin, les coalicions locals de caire nacionalista i progressista sempre 
que el projecte del PSM no es desdibuixi i s’asseguri el suport autonòmic. 
 

– Continuar la campanya de l’Estatut i fer tot el possible per aconseguir un Estatut 
avançat i ambiciós que es correspongui amb la personalitat històrica, territorial i 
cultural del nostre país. L’Estatut és una prioritat per al PSM. 

– Organitzar i dur a terme una ambiciosa celebració d’aniversari dels 30 anys 
de PSM. Aprofitar aquesta important celebració per donar a conèixer més encara el 
projecte polític del PSM, per retrobar persones i col·lectius que alguna vegada han 
tengut simpatia o complicitat amb PSM, per reforçar el lligam amb els altres partits 
nacionalistes de l’Estat, etc. 

– Aconseguir un discurs polític atractiu i engrescador per al sector més jove 
de la societat. Seguir donant el màxim suport al JEN, col·laborar amb les important 
accions polítiques que duen a terme, potenciar la seva representativitat lligada al PSM, 
la projecció externa i les relacions amb altres organitzacions nacionalistes homòlogues.  

Hem començat un nou curs polític amb força. Després de l’estiu vàrem anunciar que 
duríem a terme una oposició contundent i rigorosa. I així és. Ara el PSM comença a ser 
vist com a la formació que lidera l’oposició a les institucions.  

No ens podem adormir, ni conformar, ni resignar amb qui ens governa ni amb com ens 
governa. Estam cansats d’escàndols polítics, de la subordinació política del PP a 
interessos particulars, de la imatge de degradació institucional, de les agressions 
territorials, socials i culturals que han de patir les nostres illes per part del PP.  
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Ara és hora de recuperar il·lusió, de recuperar complicitat col·lectiva. Hem de 
tenir el coratge polític i la convicció suficients per no fer ni un pas enrere en la defensa 
del nostre país. És precisament en aquest moment quan el nostre projecte polític pot 
ser més diferencial, por ser observat i valorat més nítidament per la gent. És ara 
quan ens hem de mostrar segurs de nosaltres mateixos, quan hem d’estar 
orgullosos de tenir un projecte polític sincer, transparent i ambiciós per 
Mallorca. Si esperam un canvi radical de les coses l’haurem de fer nosaltres, 
l’haurà de fer el PSM. 

 

Palma, 26 d’octubre de 2005 

 

 


