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Discurs del President del Cercle d’Economia de Mallorca a la gala
conmemorativa del 25 Aniversari que es va celebrar el 23 de juliol de 2019 al
Castell de Bellver.
Presidenta del Govern de les Illes Balears, Sra. Francina Armengol.
Digníssimes autoritats, socis del Cercle d’Economia de Mallorca, germans del
Cercle d’Economia de Menorca, amics i amigues…
Bon vespre.
Tot començà amb un compromís... Fa 25 anys, un quart de segle, els
fundadors del Cercle d’Economia de Mallorca, van fer néixer, en aquesta
illa, una nova associació sense ànim de lucre, concebuda en llibertat i
independència, amb la noble i doble missió de contribuir al progrés i al
benestar de les persones que vivim aquí i de les que hi vénen. És a dir, amb la
voluntat de contribuir a la prosperitat de la nostra comunitat. Una comunitat,
la Balear, acollidora i hospitalària per tradició, per convicció i per vocació.
Per a aquesta solemne ocasió estam acompanyats i protegits per persones
especialment distingides i estimades. A més dels dos gegants economistes
i amics que pujaran a l’escenari d’aquí a uns minuts (Antón Costas i Josep
Piqué). A més, amb nosaltres, hi ha músics virtuosos, acadèmics il·lustres,
escriptors, pintors, militars, representants de diverses institucions i de
l’Església, polítics, empresaris, periodistes... I, per aquest esdeveniment, hem
triat un lloc inigualable, amb centenars d’anys d’història: aquest Castell del
Bosc de Bellver, que avui vespre tan amablement ens acull, envoltat de terra
i talaia del mar de Ramon Llull i en el qual recentment s’ha signat també el
pacte de la X legislatura.
Sabem que “no hi ha Castell sense Rei” (per aquí passaren Jaume II, Sanç,
Jaume III, Joan I d’Aragó...). Per aquest motiu, he de transmetre, per ordre
expressa, a tots els presents la salutació càlida i afectuosa de la seva Majestat
Felip VI, que avui no ens ha pogut acompanyar, perquè ha hagut de romandre
a Madrid per motius que no se’ns escapen a cap dels presents. Admirem
també els castells perquè ens agrada la seguretat i la seva estampa sempre
poderosa que, en aquest cas, ha rendit sense armes als presidents més
importants del món. Però a més hem triat aquest lloc per altres motius ocults,
no tan visibles. Aquesta magnífica fortalesa és, juntament amb “les ensaïmades
i els molins de vent”, una altra de les “meravelles circulars” de l’arxipèlag.
I, ho saben bé els matemàtics presents, les “propietats matemàtiques dels
cercles són extraordinàries”, gairebé màgiques perquè inclouen el mític i
interminable número Pi.
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Per a nosaltres, però, el més extraordinari és que cada nou soci –individual o
col·lectiu– que s’incorpora al nostre Cercle incrementa el radi d’acció i l’àrea
d’influència, segons la conegudíssima fórmula, A= π R2, la qual cosa significa
que la nostra àrea no suma només “un soci més”, sinó que el Cercle creix
exponencialment al quadrat. Així, la potència dels nostres socis –i n’ha molts
aquí– és enorme. Gràcies a tots pel vostre suport incondicional ara i abans.
També “el Cercle” és la història d’un símbol que dóna voltes sense parar, com
la roda, i abans de nosaltres, les anteriors Juntes Directives han dedicat –amb
molt d’afany i de forma desinteressada– el seu temps, la seva experiència i el
seu talent perquè aquesta institució continuï creixent i girant sense aturar.
Moltes d’aquestes persones, fundadors i presidents, segueixen aquí i estan a
primera fila d’aquest Pati d’Armes, al peu del canó. Alguns d’ells han mort i
altres no poden acompanyar-nos. Per això és pertinent, oportú i apropiat que
tots els presents i els que estan fora del recinte ho escoltin, ho diem mirant
al cel obert: Som aquí gràcies a vosaltres. Sense el vostre compromís, sense
el vostre treball, sense el vostre esforç i dedicació no podríem donar una volta
més. Us puc assegurar que sentir la vostra presència ens reconforta, ens
serveix d’exemple, ens omple d’energia i ens estimula. Vosaltres vàreu veure la
necessitat de crear una associació com aquesta. Vàreu creure que valia la pena
fer alguna cosa pel bé comú i ho vàreu fer. Una fantasia brillant com la música
que acabem d’escoltar. M’imagín que estau orgullosos de la feina ben feta; hi
podeu estar i us mereixeu un reconeixement públic. Aquesta fortalesa també
té la seva Torre de Homenatges. Tots els aniversaris són molt importants.
Per això fem festes individuals o col·lectives. Aquesta nit, la Nit del Cercle,
celebrem l’alegria d’avui, els records d’ahir i les esperances de demà. Però
sobretot volem que aquesta festa suposi una empenta plena d’ànim renovat
per al futur. Un compromís renovat.
En aquests cinc lustres, sota el mandat de vuit Presidents i les seves
respectives Juntes Directives, s’han anat desenvolupant múltiples i diferents
accions, amb més o menys èxit, per assolir la Missió (i algunes persones
que ja han entrat en la història de Mallorca ho han testificat en el vídeo que
acabem de veure). Entre moltes altres accions, hem col·laborat de manera
activa a la plataforma per a un millor finançament autonòmic. Hem contribuït
en el reconeixement del “fet insular” recollit a la Constitució de fa 40 anys
(nou REB). Realitzem de forma periòdica enquestes de qualitat democràtica,
així com organitzem jornades de Gestió i Ètica i Bon govern. Hem viatjat a
Brussel·les i a Sicília per proposar la “Ruta Cultural Europea Ramon Llull”.
Impulsem la Innovació i l’emprenedoria amb els premis Cercle, participem al
Consell d’Àrea de Model de Ciutat, proposem idees per a la façana marítima
de Palma, plantegem pactes per a la millora de l’Educació i, fa tot just unes
setmanes, ens hem reunit a Valldemossa, amb diverses entitats rellevants per
treballar en indicadors de desenvolupament sostenible per a aquestes illes. En
fi “repensem contínuament” sobre la salut física o anímica del nostre model de
creixement.
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Tot això és molt important, però no és suficient. Una associació com una
empresa que només pensa en euros és una “associació pobre”. Sabem que
“no només d’economia viu l’home”. Per això hem de cuidar al mateix temps,
l’empremta social que deixem, hem de contribuir a millorar el benestar i ferho sent fidels als nostres valors essencials: independència, rigor, coneixement,
pluralitat, esforç i generositat.
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És més, la missió del Cercle s’ha fet més rellevant i més urgent amb el pas dels
anys. La crisi es va cobrar el seu peatge. Si pugem a les torres de vigilància
estratègica d’aquest Castell, a més de les bones vistes de Bellver, podem
contemplar el mar mediterrani, el port, la ciutat, la Serra de Tramuntana i el
Pla de Mallorca. Però també podem contemplar com tots aquests llocs idíl·lics,
sense excepció, tenen i viuen avui nous problemes. I, a més, se n’albiren
altres més globals, que arriben com núvols per l’horitzó, núvols sense
aigua: l’impacte del canvi climàtic, el de la revolució tecnològica, el futur de
l’ocupació i l’ocupació del futur, les desigualtats socials. Observam, des de
dalt i atònits, que mentre part d’Espanya es buida, les illes s’omplen tot sabent
que el territori que tenim és limitat. Veiem passar contínuament turistes
i immigrants. Percebem que el Brexit i altres forces poderoses erosionen
la confiança en el projecte europeu. Per tot això ens enfrontem a reptes
demogràfics i socials d’un gran calat.
Com arxipèlag, som un territori molt petit –el més petit–, però cobdiciats
des de sempre, atractiu i atraient, fragmentat i dispers, i estam exposats als
temporals com un llaüt. Som fràgils i vulnerables com la porcellana o el vidre
de Gordiola.
Encara que davant tenim molts de reptes amenaçadors per al benestar, i
alguns altres que no veiem, també són moltes les nostres forces. Recordem
que els ciutadans de les Balears, sempre ens hem defensat: ho vàrem fer amb
mestria, amb esperança, amb enginy i amb molts pocs recursos, tan pocs com
ho eren uns simples còdols i unes cordes trenades.
Aquesta terra i aquest mar necessiten idò afecte i atencions contínues i això,
si es fixen, és el que ens uneix a tots i cada un dels que hem vingut fins aquí.
La vostra presència aquí defineix el que és el Cercle. Sense tots vosaltres no hi
hauria Cercle.
La vostra companyia aquí és el major regal que podem rebre i un bell
homenatge als 25 anys de Cercle, però també és una exigència que apel·la a la
nostra responsabilitat.
Si m’ho permeteu, com a metge especialista, aquesta nombrosa i heterogènia
concentració –de gairebé 400 persones– també reflecteix una inquietud, una
certa ansietat col·lectiva. Repetint a Ortega i Gaset, en aquests moments, “a
Mallorca no sabem molt bé el que ens passa, i això és precisament el que
ens passa”, que estam inquiets. Amb aquest panorama, al Cercle intentem
sempre saber el que ens passa, fer el diagnòstic precís –hi ha diagnòstics
molt complexos–, aglutinem forces, pol·linitzem coneixements, col·laborem
activament, fem propostes..., però no tenim capacitat executiva. Les respostes
corresponen als agents públics i privats, encara que el nostre arsenal de
recursos es troba sempre a la seva disposició.
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Us hem reunit aquí, al pati d’armes, nucli del Castell que ens protegeix,
perquè és el nostre regal d’aniversari –no hi ha aniversari sense regal. En les
armes d’aquest patí, hi volem veure representades simbòlicament les nostres
armes secretes, que són d’una major força perquè tenen el poder de les
idees. El poder de les idees que es comparteixen i que fan avançar els pobles.
Aquesta és una veritat senzilla, però imbatible. Ens necessitem els uns als
altres. I junts hem de cuidar aquestes terres que floten enmig del mar.
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Unes illes –amb tonalitats diverses, com ens recordava Carme Riera– que han
captivat, i encara ara captiven, milions de turistes, artistes diversos, pintors
de paisatges i pintors de paraules: Rubén Dario, José Luis Borges, Santiago
Rusiñol, Josep Pla, Josep Carner, Miguel de Unamuno o Azorín… Don Miguel
ens va deixar escrit:
“La maravilla máxima que para los ojos del alma y para el alma de los ojos
ofrece Mallorca...”
Mentre que Azorín ens va regalar, el 1906, aquestes bellíssimes paraules.
...“Cuando me abrume la fatiga, cuando mi mano esté cansada de escribir,
cuando los años pesen sobre mi cerebro —si llegan a pesar—, así quisiera yo
vivir, así quisiera yo morir. La tierra que amo es Mallorca…”
Nosaltres al Cercle, també estam enamorats d’aquesta terra, l’estimam,
hi creiem i també ens hi comprometem. Hem començat amb la paraula
“compromís” i acabam amb ella, amb la gran tasca i amb els reptes que
queden per endavant i amb els valors que ens caracteritzen. Tenim ben
presents el ressò de la veu de Jovellanos, pres entre aquestes parets, que
encara ressona: no volem pensaments com “bombolles de sabó”, ans el
contrari, volem utilitzar el cap, les mans i el cor. I ho farem com s’exigeix als
metges: amb actitud positiva, amb preparació, amb prudència, amb paciència,
perseverança i, sobretot, amb passió... Tot amb l’inicial objectiu immutable
que van marcar els fundadors: contribuir a la millora del benestar individual
i col·lectiu de les persones d’aquesta terra, beneïda i estimada. No podem
predir el futur, però podem somiar-lo. I tots somiam amb un lloc “semblant a
la Felicitat”. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a tots per la vostra complicitat i per la vostra ajuda passada i
futura.
Vull agrair, de manera personal i emocionada, a Antón Costas i a Josep Piqué,
que, fidels al seu compromís, s’han desplaçat fins aquí, traient temps d’on
no el tenen, per compartir el seu talent i experiència amb tots nosaltres, en
aquest moment tan important. Ens sentim molt honrats i estem ansiosos per
escoltar-los. I, sobretot, moltes gràcies a tots i cada un dels assistents, perquè
la vostra presència aquí ens impulsa a seguir endavant. Amb el desig de tornar
a trobar-nos en aquest Castell immortal, així que passin molts anys.
Josep M. Vicens Gómez,
President del Cercle d’Economia de Mallorca
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