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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d’avui
horabaixa i en primer lloc demanaria si es produeixen
substitucions.

Proposició no de llei RGE núm. 10349/17, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a la cadira
d’Antonio Maceo.

Passam, idò, a l’únic punt de l’ordre del dia, que consisteix
en el debat de la Proposició no de llei RGE núm. 10349/17.

Passam al debat de la proposició no de llei, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a la cadira d’Antonio
Maceo. Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula l’Hble. Sra. Conxa Obrador, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMÁN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta pot semblar una
proposició no de llei estranya i aliena, pel seu títol, a molts del
que som aquí, però crec que puc afirmar que té a veure d’una
manera molt important amb l’imaginari col·lectiu d’una gran
part de la població d’Espanya, perquè fa referència precisament
a uns fets que varen suposar de qualque manera i varen influir
de qualque manera dins tota una generació espanyola, i estic
parlant de la guerra de Cuba, estic parlant de la pèrdua de les
colònies ultramarines, Cuba, Puerto Rico i Filipines, que va
desembocar a finals del segle XIX en un sentiment tràgic que
va donar peu, com ja he dit, a tota una generació literària;
parlam d’autors de la Generació del 98 com Unamuno, Valle
Inclán, Pio Baroja, Antonio Machado..., uns escriptors que es
varen rebel·lar davant el règim de la Restauració, que era
incapaç de donar a Espanya el progrés que necessitava i superar
un endarreriment endèmic, i varen proposar a través de les
seves obres solucions per a un futur millor, i fins i tot en aquells
moments varen apostar per la integració d’Espanya a Europa,
avui un tema candent i d’actualitat, i ja en aquells moments
com un pas per al progrés d’Espanya.

I també aquesta guerra -concretament em vull referir a la
guerra de Cuba- va ser un tema recurrent a les pantalles
cinematogràfiques. Estats Units va fer molta producció
cinematogràfica que tenia a veure amb la guerra de guerrilles,
i a Espanya mentrestant es publicava o estrenava una pel·lícula
que supòs que molts de vostès no coneixen però que és
important perquè va formar part de la concepció i la idea que
tenien els espanyols del que va passar a ultramar, i em referesc
a la pel·lícula Los últimos de Filipinas. Crec que recentment
s’ha fet un remake d’aquesta pel·lícula, que era una exaltació
a l’honor patri i a l’heroisme dels soldats espanyols. 

Però no tot el que vàrem llegir i aprendre en els llibres de
text i a través de la literatura i a través de la cinematografia
correspon a la realitat del que nosaltres coneixíem, perquè és
cert que la guerra de Cuba va ser protagonitzada pel general
Weyler, Valeriano Weyler, que va ser un militar mallorquí, de
figura molt exaltada, molt venerada, i es va presentar com un
gran militar, com un gran estrateg, i va ser enviat a Cuba
precisament per solucionar la insurrecció de les tropes cubanes,

de la població cubana. Però el general Weyler, a part de ser un
gran militar i estrateg, també va ser una persona que va destacar
per la seva manera d’aplicar la guerra, la repressió que va
protagonitzar a través de les seves tropes i la seva estratègia;
per tant va ser un militar que va fer el que l’exèrcit espanyol i
el Govern espanyol esperava d’ell, que era guanyar la guerra
malgrat hagués de matar indiscriminadament. Weyler vull
destacar, i ho vull dir perquè jo no ho sabia, ha estat preparant
aquesta proposició no de llei que m’he pogut informar, Weyler,
per donar una idea de la seva manera de contemplar l’estratègia
militar, Weyler, com dic, va ser el que va crear..., el precursor
dels camps de concentració, evidentment molt abans que Hitler
i molt a abans que després els Estats Units, que també els varen
aplicar. Aquí tenim una imatge d’un Weyler guanyador i gran
militar, té plaques, estàtues commemoratives, places, però
aquest militar va destacar precisament també pel que diu,
perquè va condemnar la població cubana a viure en camps de
concentració sense tenir recursos assistencials, alimentaris,
sanitaris, per donar atenció a aquella població que tenia
concentrada i aïllada de casa seva, i això va suposar unes
conseqüències catastròfiques i en qüestió de mesos varen morir
milers de cubans. 

Però si Weyler té un antagonista, aquest antagonista du el
nom d’Antonio Maceo. Antonio Maceo va ser un general que
molt prest es va implicar en la lluita per la llibertat del seu
poble, que va demostrar un gran valor a la guerra i va
proporcionar ràpidament molts d’èxits a l’exèrcit llibertador,
fins i tot va aconseguir el grau de general, i va derrotar moltes
vegades les tropes de Weyler. Va ser conegut com el Titán de
bronce per la seva alçada física, i també pels valors que va
defensar fins a la seva mort. Va combatre la discriminació
racial i el racisme amb la mateixa força amb la qual
s’enfrontava contra les tropes espanyoles; va lluitar també per
la llibertat de tots i també per l’abolició de l’esclavitud i la
independència. El dia 7 de desembre de 1896 va caure en
combat contra una columna espanyola.

Crec que hem de dir que molts pocs són els pobles que
poden tenir vertaders herois llegendaris o en canvi se’ls pot
citar, i a Cuba podem dir que si Martí és el més gran entre tots
els cubans, està considerat pel poble cubà com el més gran
entre tots ells, Fidel és el seu continuador, però crec que tots
poden considerar i estan d’acord que Antonio Maceo és
considerat com el més gran soldat nascut a Cuba. Per això avui
en Maceo continua vivint entre tots els cubans; la seva vida i la
seva obra es mantenen avui després de més de 120 anys de la
seva caiguda en combat als 51 anys, i és sense dubte un dels
líders més importants i influents de la guerra d’independència
de Cuba. 

En Weyler no va poder tenir aquesta consideració tan
positiva com va tenir Antonio Maceo, el seu antagonista, i no
sabem si va ser aquest el motiu o pel fet de perdre la guerra que
va fer que en Weyler s’endugués a Espanya la cadira de prestigi
del general Antonio Maceo; era una cadira que estava tallada
en una soca de palmera. Avui aquesta cadira està dipositada al
Museu Militar del castell de Sant Carles de Palma, i crec que
també puc dir que molt poques persones coneixen que dins
aquest castell hi ha aquesta cadira i el que significa aquesta
cadira per al poble cubà. Per tant és per als cubans un anhel i
una reivindicació manifestada durant tot aquest temps, des del
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moment en què va sortir de Cuba aquesta cadira; ja dic, és una
anhel manifestat per diferents representants i càrrecs
institucionals de l’administració cubana, que han sol·licitat en
diferents ocasions la sortida temporal de la cadira per a la seva
exposició a Cuba i que ha tengut una resposta afirmativa fruit
de les gestions realitzades i del compromís de les següents
persones, que crec que és necessari citar-les per tot l’esforç i
totes les gestions que han fet que avui sigui possible donar una
passa més i aconseguir la cessió temporal. Vull citar el director
general para Iberoamérica, el Sr. Pablo Gómez de Olea; el Sr.
Eusebio Leal, historiador de la ciutat de l’Havana;
l’ambaixador cubà Sr. Eugenio Martínez Enríquez; els batles
de Palma, Sr. Hila i Sr. Noguera; el regidor de Cultura de
l’Ajuntament de Palma, Sr. Llorenç Carrió; els representants
del Consorci del castell de Sant Carles, titulars del Museu de
Sant Carles, especialment el Sr. Bartomeu Bestard, membre del
consorci i cronista de la ciutat de Palma; el president de la Casa
d’Amistat Cuba-Espanya, Sr. Gerardo Moyà, tots aquests varen
contribuir que el Ministeri de Defensa publiqués en el BOE, de
28 de juliol de 2017, l’ordre 306/11289/17, que autoritza la
sortida temporal d’aquest fons per a la seva exposició a l’antic
Palau dels Capitans Generals de l’Havana.

Per tota aquesta exposició i aquests motius es va presentar
aquesta proposició no de llei, amb tres punts: el primer instava
el Ministeri de Defensa d’Espanya a impulsar i complir abans
de tres mesos totes les disposicions que d’ell en depenguessin
per fer efectiva la sortida temporal de la cadira d’Antonio
Maceo, jo crec que aquesta part sí que s’ha complert. Però
mantendré el punt.

El segon és instar el Ministeri de Defensa d’Espanya a
establir una ràpida coordinació amb l’Ajuntament de Palma,
per tal que aquest pugui acomplir les disposicions que l’afectin,
assenyalades a la mencionada ordre. Jo crec que l’Ajuntament
de Palma ja ha donat totes les passes i ha impulsat aquesta
coordinació amb el Ministeri de Defensa, per assumir totes
aquelles gestions que depenien d’aquest.

També en el tercer punt volia fer un reconeixement especial
i que quedés part de les resolucions, per reconèixer el treball
realitzat per les institucions i la societat civil, expressament la
tasca realitzada durant els darrers anys per l’Associació de la
Casa d'Amistat Balears a Cuba. En aquests moments s’ha
complimentant tot el fons de la disposició de l’ordre dictada i
publicada en el butlletí oficial del Ministeri de Defensa.

I només queda una sola passa que jo crec que, volia
presentar-la com una esmena in voce per tal de què es pogués
enviar a què es complimentés. I aquesta esmena in voce seria
el Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri d’Educació,
Cultura i Esports, que signi immediatament el permís
d’exportació temporal de la cadira, tal i com figura en el punt
vuitè de l’ordre publicada pel Ministeri de Defensa, dia 28 de
juliol de 2017. Aquesta és la darrera passa que queda per fer
efectiu el trasllat temporal de la cadira d’Antonio Maceo a
Cuba.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

El Grup Parlamentari MÉS per Mallorca ha presentat
l’esmena RGE núm. 16524/17. Per a la seva defensa té la
paraula l’Hble. Sr. David Abril, per un temps de deu minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, bona tarda a totes i a tots. Una salutació molt especial
als companys del Casal d’Amistat de Mallorca-Cuba.

L’esmena que hem presentat, evidentment parteix de l’acord
amb el contingut de la proposició no de llei, diu textualment
que “el Parlament de les Illes Balears considera aquest retorn
de la cadira de Maceo a l’illa de Cuba, com un primer acte
necessari de reparació davant de la responsabilitat històrica de
l’Estat espanyol i de les Illes Balears amb el colonialisme a les
Antilles.”

I dic això perquè evidentment és vergonyós que la cadira de
Maceo sigui a la sala 3C del Museu Militar de Sant Carles de
Palma, 120 anys després d’aquella batalla, on el general Weyler
va donar mort a aquest líder de la revolta d’independència
cubana i que, a més, això sigui considerat, aquesta cadira, com
a botí de guerra, i sigui el principal argument pel qual l’Estat es
nega que aquesta cadira sigui traslladada i que, a més, això
sigui més de 20 anys després que el Sr. Eusebio Leal, que
també ha esmentat la meva companya Conxa Obrador, que és
l’historiador oficial de l’Havana, fos aquí a Palma i ja
s’iniciessin en aquell moment, fa més de 20 anys, les
negociacions perquè aquest trasllat fos possible. 

Perquè al cap i a la fi això, a ulls de ningú, no hauria de ser
botí de guerra, més de 120 anys després que es va produir
aquella guerra, sinó sobretot un patrimoni cultural. Patrimoni
cultural a més afrodescendent, perquè el Sr. Maceo era un líder
mambí, o sigui era segurament, juntament amb José Martí, un
dels principals líders de la independència cubana, però a
diferència del Sr. Martí, el Sr. Maceo era de bronze, i si em
permeten l’apreciació perquè era negre, no per una altra
qüestió, evidentment era un líder afrodescendent, no va deixar
tant de llegat cultural i intel·lectual com el que va deixar el Sr.
Martí, però fins i tot la seva mort a mans del general Weyler, va
tenir fins i tot a la premsa espanyola una major repercussió que
la que va tenir la mort de José Martí just un any abans.

Amb això vull situar la importància que tenia aquest
personatge en aquella història. Ell era un mambí i els mambins
eren els negres que ocupaven les plantacions i que passaven a
ser revolucionaris d’aquella independència cubana. I la cadira
és una típica talla afrodescendent, un tronc de palma, que està
tallat i tallat. I segurament si anéssim a Àfrica trobaríem moltes
semblances amb art mobiliari de les mateixes característiques.

I parlava de què és un primer acte de reparació, no només
pel que va fer el Sr. Weyler, que aquí també el tenim com a un
heroi i és una persona que va fer patir no només als cubans, on
va arribar les seves accions com a Capità General a Cuba,
varen dur a l’extermini d’un terç ni més ni manco de la
població de Cuba a finals del segle XIX, que no és poc!, sinó
també de molts de milers d’espanyols que varen participar a
una guerra imperialista, com feien tants altres imperis, com
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l’imperi britànic també, però que evidentment a la població
espanyola no li reportava res més per ventura que el preu del
sucre fos un poc més baix, i evidentment la immensa majoria
de la gent i sobretot de la gent que van enviar a la guerra i van
morir allà, i que també ens ha quedat el llegat cultural de les
havaneres, també va ser víctima de les accions militars del Sr.
Weyler.

Parl d’aquest primer acte necessari de reparació també,
perquè el Sr. Maceo era un afrodescendent, entre altres coses,
perquè en el descobriment o encobriment d’Amèrica el 1492,
una de les seves primeres conseqüències va ser l’extermini
pràcticament total de tota la població de les Antilles, entre elles
a Cuba, que varen haver de ser repoblades, tant amb colons,
com amb esclaus africans que eren capturats a les costes
especialment de l’Àfrica occidental i que també és un capítol
poc estudiat de la nostra història, ja l’acot a nivell d’Illes
Balears, els mallorquins i els illencs van tenir un paper molt
destacat en aquest tràfic d’esclaus.

Com a bons navegants i gent de la mar, varen tenir un paper
molt destacat en aquest tràfic d’esclaus, no només en els segles
XVI, XVII i XVIII, sinó fins i tot ben entrat el segle XIX, fins
a finals del segle XIX, quan els tractats internacionals ja
prohibien l’esclavitud. Espanya signa el tractat internacional
contra el tràfic d’esclaus el 1817. Però durant tot el segle XIX
hi ha tràfic d’esclaus i en aquest tràfic d’esclaus hi participen
molts de mallorquins, que a més també són esclavistes a Cuba,
de fet moltes de les revoltes que generen la independència
cubana es produeixen a haciendas on els hacendados eren
mallorquins, especialment coneguts per la seva crueltat, perquè
a més tancaven tot el cercle, ells feien el tràfic d’esclaus i a més
els explotaven a les plantacions d’allà. 

O fins i tot, na Conxa Obrador ha parlat d’una pel·lícula, jo
els parlaré d’una altra que tal vegada és més popular o no tant,
que és La Amistad d’Steven Spielberg, que és sobre el tràfic
d’esclaus, no sé si l’han vista, és un poc llarga, però és de les
millors que hi ha per parlar del tema de l’esclavitud, i parla
d’un cas real, que és el de la goleta La Amistad, a mitjans del
segle XIX, parlam de l’any 1839, quan ja feia bastants d’anys
que Espanya havia firmat aquests tractats internacionals contra
el tràfic d’esclaus i el capità i el propietari d’aquesta goleta, el
Sr. Ramon Ferrer i Ferrer, eivissenc, que a més tenia una
flotilla de tres barques per efectuar aquest tràfic d’esclaus,
esclaus que, insistesc, capturaven a Àfrica i se’n duien cap allà.
I això era un negoci sucós per a alguns, no diré per a molts,
però sí per a alguns illencs.

Per tant, jo sent que tenim una responsabilitat històrica amb
tot això i amb tot el que va implicar el colonialisme posterior
fins arribar a la Guerra de Cuba, que, afortunadament, dins la
desgràcia, almanco va servir per a l’alliberament del poble de
Cuba.

Per tant, com que tot això que els cont segurament molts de
vostès no ho coneixen, perquè tot i ser fets verídics,
documentats i demés, no es donen a conèixer, ni a les escoles,
ni a la història oficial, crec que també, com a part d’aquesta
reparació, ja no només és un deure amb el poble de Cuba, sinó
crec que amb nosaltres mateixos de conèixer tots aquests
aspectes de la història i per això vaig pensar que seria una bona

oportunitat la iniciativa que presentava el Grup Socialista per
poder fer aquesta esmena d’addició.

Així que res més. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara és el torn de fixació de posicions. Per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Antoni
Camps, per un temps de deu minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors
diputats. Abans d’entrar en matèria m’agradaria fer algunes
consideracions, almenys dues consideracions: una, la primera,
que em sorprèn que una qüestió com és aquesta cadira del Sr.
Antonio Maceo, que és una qüestió més cultural, doncs es
debati a la Comissió d’Assumptes Socials, en fi, que una
qüestió que sembla ser un acord entre museus doncs al final es
pugui debatre en aquesta comissió, és una consideració que
deix aquí.

I una altra consideració, també, que m’agradaria fer és que
sorprèn també que es dediqui tota una comissió sencera
d’Assumptes Socials per tractar aquesta qüestió, que entenc que
per a alguns pot ser molt important, però ja puc assegurar que
per a la immensa majoria dels ciutadans de Balears aquesta
qüestió els és completament igual.

En qualsevol cas, i entrant ja en matèria, m’agradaria fer
també unes puntualitzacions, és a dir, parlam d’uns fets que van
ocórrer fa 120 anys, uns fets històrics, uns fets històrics que,
des del meu punt de vista, no ens correspon a nosaltres jutjar;
és a dir, és cert que hem de conèixer la història per a no repetir
els errors, però jutjar aquells fets amb uns ulls actuals
evidentment en du, lògicament, a ser injusts, perquè,
segurament, per a aquella època el que allà es va produir era
una qüestió natural i normal, cosa que avui ho veiem un
desastre, però per a aquella època segurament devia ser normal,
i anar a la guerra i anar a defensar unes colònies era una qüestió
normal. I la història, encara que alguns la vulguin reinterpretar
i reescriure, la història no la canviarem, la història és la que és
i va passar el que va passar.

 Per tant, dit açò, amb els punts que ens proposa a la proposició
no de llei nosaltres hi estam completament d’acord, de fet
aquest acord, com deia abans, entre museus, de dur la cadira
d’Antonio Maceo a aquest palau dels Capitanes Generales de
la Habana doncs a nosaltres ens sembla bé; és a dir, creiem que
fins i tot no només la cadira d’Antonio Maceo, qualsevol cosa
és bo que es pugui difondre, la cultura s’ha de difondre i s’ha
d’ajudar als distints museus que puguin exposar peces d’altres
museus, per tant en aquesta qüestió no hi ha cap tipus de
reticència, el contrari hi votarem a favor, el ministeri hi està a
favor i, de fet, la mateixa exposició de motius parla d’aquesta
ordre ministerial que autoritza precisament que es pugui
traslladar aquesta cadira d’Antonio Maceo.

També sorprèn, per altra banda, que, és clar, el punt número
1, la Sra. Obrador digui que ja està fet, però mantenim el punt;
el punt número 2, ja està fet, però mantenim el punt, i que al
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final l’únic nou sigui el punt 3 i el punt 4, afegit posteriorment,
que també votarem a favor. Sí, sí, vostè ha dit el quart in voce,
que l’únic nou és el punt 3 i el punt 4 que s’ha afegit in voce,
que també, lògicament, votarem a favor.

Per tant, sense cap altra més consideració els quatre punts
els votaríem a favor, perquè entenem que en difondre la cultura
no hi ha res de dolent i votaríem en contra de l’esmena de MÉS
per Mallorca, si és acceptada, perquè entenem que no és la
qüestió pròpiament dita d’aquesta moció, és a dir, la moció
aquesta parla de la cadira de Maceo, d’un acord entre museus,
d’un acord entre estats per poder difondre la cultura, i aquí ens
parla d’una reinterpretació o una interpretació de la història,
que em sembla bé que es pugui fer aquesta interpretació, però
açò hauria de ser objecte, en tot cas, d’una altra proposició no
de llei i parlaríem de la guerra de Cuba i del que va passar a la
guerra de Cuba, que segurament ens posaríem completament
d’acord que allò va ser un desastre per a tots, però,
evidentment, entenem que avui no tocava parlar d’aquesta
qüestió i, per tant, la votarem en contra.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula
l’Hble. Sra. Marta Maicas, per un temps de deu minuts.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, Sra. Presidenta, bones tardes a tothom. Bé, per
començar vull agrair a la portaveu del PSIB, a la Sra. Conxa
Obrador, per dur aquesta iniciativa que, encara que, segons el
Sr. Camps, no tengui relació amb l’interès ciutadà, considerem
que des d’aquesta Comissió d’Assumptes Socials, però també
de drets humans, ens permet fer una reflexió dels
esdeveniments que fins ara havíem assimilat com a un més,
però que va més enllà i que a continuació exposaré.

També vull agrair la molt bona introducció que ha fet la
Sra. Obrador, juntament amb l’esmena que ha presentat el
portaveu de MÉS per Mallorca destacant aquesta esmena com
a qualque cosa imprescindible per completar aquesta molt bona
iniciativa.

I bé, efectivament, Maceo va ser general de l’exèrcit
llibertador de Cuba, perquè representa i simbolitza la lluita del
poble cubà per la seva independència. M’agradaria destacar,
encara que ja s’ha repetit i han comentat els portaveus del PSIB
i MÉS per Mallorca, m’agradaria destacar que la seva lluita
contra el règim colonial tenint com a objectius l’abolició de
l’esclavisme per a l’eliminació dels privilegis i desigualtats
socials i la creació d’una república independent són de
destacar. Antonio Maceo és un referent de la lluita dels
afrodescendents al món i dels drets civils.

Malauradament, avui, en el nostre país, i al contrari que
molts d’altres països del nostre entorn europeu, com França,
Bèlgica o Regne Unit, no hem obert el debat públic sobre la
barbàrie del colonialisme, precisament aquesta seria una
meravellosa oportunitat per començar a fer aquesta anàlisi i
obrir el debat públic: qui va ser el general Maceo i qui va ser el

repressor general Weyler, a més d’un esclavista i l’inventor
dels camps de concentració, que (...) famosos a la història més
fosca de la humanitat i, com ha comentat la portaveu del PSIB,
va ser qui va muntar els primers camps de concentració per als
esclaus a Cuba, per tenir-los controlats i que s’unissin als
moviments independentistes cubans. Afortunadament, Carlos
Manuel de Céspedes va alliberar aquests esclaus i aquest
sinistre invent de Weyler va ser copiat després per Hitler. Avui,
tenir una plaça per a aquest sinistre general és, paradoxalment,
inapropiat per a l’actual societat que va en realitat en contra
dels principis pels quals s’hauria de regir una ciutadania
compromesa.

Aquesta plaça hauria de deixar de portar el seu nom i
cridar-se, per exemple, Plaça Maceo.

Reconeixem la importància de donar sortida a la cadira de
Maceo i creiem que és un bon context per aprofundir en la
història colonial i denunciar la terrible història de l’esclavisme
espanyol. Com saben, i tal i com ha dit el Sr. David Abril, va
ser un dels últims països en posar fi a l’esclavisme. Espanya té
un deute amb les comunitats afrodescendents en ser dels últims
països en abolir l’esclavisme a l’any 1873, només una dècada
abans que l’últim país en abolir-la, Brasil, en 1888. I amb
aquest acte fem història i tanquem ferides i ens apropem al
nostre poble germà de Cuba.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Maria Antònia Sureda, per
un temps de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Bé, jo,
sincerament, vull reconèixer que no tenia constància de
l’existència de la cadira d’Antonio Maceo, sí que entenem tant
amb l’explicació que hi ha a la proposició no de llei, com
també l’explicació que ha donat la Sra. Obrador i la resta de
portaveus, que coneixem ara una miqueta més la història.

Jo pens que el Sr. Camps té raó, s’ha d’aprendre dels errors
i ens agradi o no és el que va succeir en aquells moments, i ara
ens sembla una aberració, però, desgraciadament, la història va
ser aquesta i també és així.

Per part nostra, veiem que aquesta sortida seria una sortida
temporal i amb l’objectiu d’una exposició a Cuba respectant la
voluntat de Weyler, qui va ser qui la va deixar a l’Ajuntament
de Palma. També sorprèn que fos en el 2001 que l’historiador
Leal veiés que hi havia aquesta relíquia, que estava abandonada
pels magatzems de l’ajuntament i que arran d’això es restauràs
i s’exposàs, que sí que amb això ja va bé.

També veiem que existeix una ordre que autoritza aquesta
sortida temporal i per tant no veiem cap inconvenient que es
pugui fer, nosaltres hi estam d’acord i hi votarem a favor.
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Dir que, llegint un poc comentaris de gent de Cuba que viu
per aquí, bé, també n’hi ha que diuen que el Sr. Maceo lluitava
per la llibertat de Cuba, i encara és un país que no és lliure. Per
tant, que també consideren que està ben guardada aquí, però
que es pugui dur en exposició.

Jo crec que tot són maneres de pensar, amb això jo no dic
que hi estigui d’acord, jo si hi hagués un enteniment i es
retornàs, tampoc no hi hauria cap problema per part nostra.
Però bé, en tot cas, pel que parla la proposició no de llei, que
es faci temporalment aquesta sortida de la cadira, no hi veiem
inconvenient i hi votarem a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca, té la paraula
l’Hble. Diputat Sr. Josep Castells, per un temps de deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, s’ha dit que el tema
aquest que avui ens planteja la diputada Obrador a la major part
de la ciutadania li és igual, home, jo pens que potser, per
ignorància, a molta part de la ciutadania de les Illes Balears li
deu ser igual, però m’imagino que a la ciutadania de Cuba li
deu importar molt, perquè normalment els pobles són gelosos
dels elements que han estat importants al llarg de la seva
història, i més si tenen a veure amb la conquesta de la seva
llibertat. Per tant, crec que hem de ser molt respectuosos amb
els sentiments i amb la voluntat de conservar els símbols
patriòtics de tots els països.

Jo, que no som nacionalista, moltes vegades dic que quan
sona un himne nacional em poso dret, quan és el meu, per
patriotisme, i quan és dels altres, per respecte. Aleshores, jo
crec que aquests símbols requereixen un respecte i crec que
potser en alguna intervenció no s’ha estat prou respectuós i
potser jo el que veig és, de fet, la continuació d’una mentalitat
de domini, de menyspreu i de donar poca importància als
símbols patriòtics d’altres pobles.

I crec que en aquest cas és especialment... diria, o pot ser
especialment ofensiu perquè jo estic d’acord que la
interpretació dels fets no... no hi som ara per fer interpretació
dels fets, però, com s’ha dit, els fets són els que són i el que és
evident és que aquesta cadira és fruit d’un espoli fet per un
exèrcit victoriós contra un altre exèrcit d’una altra societat a la
qual es volia humiliar, i per això es fan els espolis per causa de
guerra, per humiliar i com a penyora del vencedor respecte del
vençut i, per tant, jo, encara que potser començaré per l’esmena
enlloc de parlar de la proposició, crec, sincerament, que
aquesta proposició no de llei, amb el mèrit i l’agraïment que li
faig a la Sra. Obrador per haver-la presentada, quedaria coixa
si no s’hi incorpora l’esmena. Perquè jo crec que el que
realment li dóna rellevància, li dóna importància, li dóna
profunditat al gest que avui fem com a parlament discutint
aquest tema és reconèixer que aquí hi ha un espoli, hi ha un
objecte el legítim propietari del qual, el legítim dipositari del
qual és el poble de Cuba, i que és aquí per uns motius doncs
que tenen a veure amb aquest espoli.

Ja ni tan sols entro en la valoració, jo no faig la valoració i
no faig interpretació dels fets històrics que van portar que això
sigui així i si està més o menys justificat i si en aquella època
tal vegada tenia més sentit que ara, simplement és el fet
objectiu, aquest objecte té un valor sentimental i té un valor
patriòtic per al poble de Cuba i no el té per a nosaltres, a no ser,
evidentment, que hi hagi qui enyori els temps aquells en què el
general Weyler feia aquests desastres a Cuba.

Per tant, precisament, fins i tot agafant el mateix argument
que ha fet servir el Sr. Camps, com que sembla ser que a les
Balears això no importa, que crec que a Cuba sí, doncs, per
tant, crec que és molt assenyada la incorporació de l’esmena
que ha presentat el Sr. Abril.

I per últim, no puc evitar fer-ho, Sra. Sureda, jo, que no he
estat mai comunista, ni som castrista, només la informo, perquè
ho sàpiga vostè, que el castrisme és l’hereu del pensament de
José Martí, és el gran llibertador. Aleshores, és molt fàcil, jo
som totalment crític amb la dictadura cubana, i li dic dictadura
cubana, vull dir, no vull evitar res, però no caiguem en el
maniqueisme fàcil de dir: bé, Cuba no és lliura, tal vegada
aquesta cadira ja està bé aquí; escolti, aquesta cadira el seu lloc
és Cuba, el seu lloc és Cuba, tengui el règim de govern que
tengui Cuba. Perquè, a més a més, ja li dic, encara que em
sembli molt malament i siguem totalment contraris al règim que
hi ha a Cuba, doncs home, si fem la interpretació històrica de
per què hi ha aquest règim, doncs també té molt a veure amb
l’emancipació del poble cubà.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula l’Hble. Diputada
Sra. ... -disculpi’m, Sra. Sureda, per favor, no entrem en debats,
per favor, amb els altres diputats-, ara és el torn del Grup
Parlamentari Mixt i té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Xelo
Huertas, per un temps de deu minuts.

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

Gràcies, presidenta, bones tardes a tothom. Bé, jo també
seré sincera, com la Sra. Sureda, i no havia sentit parlar ni
coneixia de la cadira de Maceo. Supòs que la majoria dels que
som aquí fins que no va sorgir la polèmica, tampoc no
n’havíem sentit parlar; ho dic, això ho dic, perquè pot ser un
símptoma que la població de mallorquins i balears, en
definitiva, hem vengut apreciant i vivint això d’una manera
amb poca força, no?

Això no obstant, també podria ser que fos un objecte de
molt valor i que jo no ho sapigués, perquè una no pot saber de
tot, és evident, però m’he informat i aquí la cadira, la que feia
servir per reforçar el seu poder el general Antonio Maceo, és un
heroi de la independència cubana, com ja s’ha dit. Aquest
objecte té una singularitat i és que llueix l’estelada, i no va
venir a Balears fruit del seu apreci etnogràfic, sinó que va venir
com a un botí de guerra i, efectivament, el va portar qui té
l’infaust honor de ser l’inventor dels camps de concentració,
com ja s’ha dit un parell de vegades.
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El general Weyler que, per aconseguir els seus objectius
militars, no va tenir cap problema a provocar una fam a Cuba
que matà milers de persones i provocà pandèmies, la tercera
part de la població de Cuba morí. I es podrà al·legar que això,
com ha fet el Sr. Camps, és fruit d’aquell temps, però no per
això deixa de ser menys horrible.

A més, la filla del Sr. Weyler la va cedir al Museu Militar
de Sant Carlos a la sala dedicada al seu pare, on està clar que
es continua reforçant la idea de botí de guerra aconseguit a les
colònies.

Per una altra banda, aquesta cadira no era del Sr. Weyler,
en tot cas hagués estat de la família del Sr. Maceo si no hagués
estat també massacrada i quedàs qualcú viu, per tant és
indubtablement dels cubans.

Amb poques paraules, el Sr. Maceo és un imaginari de la
llibertat dels cubans enfront del colonialisme. La cadira va ser
espoliada dels seus legítims propietaris a Balears i a Balears la
tenim exposada, no com a objecte etnogràfic, sinó com a botí
de guerra d’un destacable botxí i, probablement, la majoria de
la població no n’havia sentit parlar mai.

Això crec que, Sra. Sureda, pels comentaris que ha fet, no
es torna a un règim, a mi m’és igual el règim que hi hagi en
aquest moment, hem de recordar que això es torna al poble i el
poble sempre dura. Sé que vostè ha dit que eren uns comentaris
que havia sentit, ho sé, ho sé, però ho vull dir perquè és
indiferent el règim que hi hagi en aquests moments a Cuba o,
com a mínim, jo tenc la meva pròpia valoració d’aquest tema.
El que sí tenc clar és que aquesta cadira a qui es torna realment
és al poble cubà i el poble cubà sempre existirà.

Per tant, votaré a favor d’aquesta proposició no de llei i, en
cas que acceptàs l’esmena del Sr. Abril, també hi votaria a
favor.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara tocaria la suspensió de la sessió, per un temps de deu
minuts. Demanam al grup proposant si vol suspendre o podem
continuar. Continuam.

Idò, per assenyalar les observacions, té un torn de cinc
minuts, per decidir si accepten les propostes.

LA SRA. OBRADOR I GUZMÁN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies a tots els
grups per donar suport a aquesta iniciativa.

He de dir que acceptaré l’esmena que m’ha presentat MÉS
per Mallorca on fa la transacció d’afegir “temporal” després de
“retorn”, perquè és un retorn temporal i crec que ha de quedar
clar que té una temporalitat tal i com s’ha acordat entre les dues
administracions, l’espanyola i la cubana.

En tot cas, també acceptaré aquesta esmena perquè crec que
és molt important contextualitzar els fets que varen provocar

que nosaltres avui tenguem aquí al Castell de Sant Carles una
cadira de la qual desconeixem el valor que té per al poble cubà.
Hem de dir que per a nosaltres no representa absolutament res,
per al poble balear, no en coneixem el significat, no sabem el
que representa, però no passa així al poble cubà, perquè
aquesta cadira representa el símbol d’un heroi nacional que va
lluitar i que va morir per la independència  defensant els drets
de llibertat del poble cubà i també l’abolició de l’esclavitud.

Per tant, contextualitzar aquests fets, aquesta situació i els
objectius pels quals es va defensar el poble cubà i Antonio
Maceo va defensar els valors que representava, crec que es
poden admetre i està bé que quedin contextualitzats.

A més, si ens hem referit a una part de la història és perquè
representa una part de la història amagada, una part d’una
història que té a veure amb nosaltres, però que desconeixem
perquè políticament es va considerar que no s’havia de
conèixer. 

Quants de vostès sabien que el general Weyler va ser el
propulsor dels camps de concentració, quants? Ho
desconeixíem, i està reconegut oficialment que va ser
l’impulsor a través d’un ban que va publicar, que es va dir el
ban de la reconcentració, no li va dir: “concentració”, va dir:
“reconcentració”, i això es va transformar en camps de
concentració perquè de fet el que procurava i el que volia era
aïllar la població a un espai vigilat i aïllat.

Per tant, després es va aplicar... molts de dictadors i molts
d’estrategs de guerra que no compartesc varen aplicar el
mateix... el mateix sistema, però el precursor va ser Weyler i,
això, ho desconeixíem. I desconeixíem que Espanya traficava
amb esclaus i desconeixíem que a la guerra colonial hi varen
anar els soldats, les persones que no tenien recursos econòmics,
les persones amb una situació, diguéssim, d’inferioritat
econòmica i els fills dels senyors, els fills de les cases bones,
els fills dels que tenien recursos no anaven a la guerra colonial
i s’ha de reconèixer, varen lluitar i varen ser també uns herois
perquè en aquells moments anaren a la guerra, però aquesta...
concepció de la guerra ultramarina que tenim i que hem
estudiat no es correspon amb la realitat que coneixíem.

I la cadira de Maceo representa tot això, representa que
aflori una part de la nostra història que no coneixíem i aquesta
iniciativa... no pretenia donar una lliçó d’història, però sí a part
de reivindicar el retorn d’un símbol per al poble cubà, també
pretenia el reconeixement d’una situació històrica que va
provocar el que va provocar, i que nosaltres no vàrem estudiar
perquè hi va haver una dictadura que es va tenir molt bona cura
que nosaltres no coneguéssim aquesta part de la història.

El general Weyler va ser conegut a Estats Units com el
carnicero, com el carnicero i va ser per les seves pràctiques de
guerra i això és als llibres d’història que s’estudien a altres
països, no a Espanya, i crec que contextualitzar aquests fets
serveix perquè els coneguem i puguem entendre el que
signifiquen iniciatives com aquesta.

Fa més de vint anys que es reclama, que s’està en
negociacions per tal que s’arribi a un acord entre les dues
administracions per tal que aquesta cadira vagi allà on va sortir.
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Només falta una signatura, la signatura del Ministeri
d’Educació i Cultura perquè aquesta cadira pugui sortir.

M’agradaria que el Partit Popular, amb el compromís de
suport a aquesta iniciativa, fes les gestions que tenguin en les
seves mans, o sigui, agafar el telèfon i telefonar al ministre de
Cultura per dir-li: “per favor, signa -signa- l’expedient per tal
que aquesta cadira pugui anar-se’n a Cuba el més aviat
possible. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Acabat el debat passam a votar la Proposició no de llei
RGE núm. 10349/17. 

Per una qüestió procedimental la comissió s’ha de
pronunciar respecte de l’autoesmena que ha fet la Sra. Conxa
Obrador, de manera que hi hauria quatre esmenes, quatre... -
perdonau- punts de la proposició no de llei, més l’esmena de
MÉS per Mallorca.

Podem fer votació conjunta o separada?

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Nosaltres demanaríem votació separada de l’esmena de
MÉS per Mallorca.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord, idò votaríem els punts 1, 2, 3 i l’autoesmena, i el
punt 2 amb l’afegitó de “cessió temporal” que s’ha proposat...
és la seva esmena?

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Ah, d’acord, idò votam l’1, el 2, el 3 i la 4.

Vots a favor?

Unanimitat.

Ara votaríem l’esmena de MÉS per Mallorca.

Vots a favor?..., amb aquesta correcció que s’ha fet de
“cessió temporal”.

Vots a favor?

Vots en contra?

10 a favor; 3 en contra.

Abstencions?

Idò no.

Tornam a repetir, disculpau.

A favor?

En contra?

Abstencions?

10 a favor; 3 en contra.

En conseqüència...

(Remor de veus)

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm....

(Remor de veus)

Són 9? I jo com ho he comptat?...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... ja, és clar, sí, sí, he comptat de memòria perquè som 13 de
la comissió i ho he fet de memòria, disculpin.

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 10349/17, relativa a la cadira d’Antonio Maceo.

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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