
esprés d’una agonia lenta de més
d’un any de durada, la llibreria i
centre cultural l’Espai Mallorca, tal

com l’hem conegut des de la seva fundació el
1998, ha tancat definitivament les seves por-
tes. És cert que hi ha un col·lectiu amb el nom
de Crits i Renou que té la decidida voluntat
de no deixar que l’Espai mori del tot. La tasca
que es proposa el col·lectiu és noble i lloable,
però sincerament tinc els meus dubtes sobre
la seva viabilitat. És més, a hores d’ara no crec
que tingui gaire sentit encaparrar-se en la
continuïtat de l’entitat ja que, sense el suport
institucional del govern de les Illes, l’Espai,
per força, haurà de ser una cosa ben diferent.

L’Espai Mallorca ha prestat un servei de
valor incalculable de diàleg i enriquiment
cultural i el seu tancament representa una
pèrdua deplorable. És un pas més en el camí
que el PP vol recórrer per valencianitzar la
comunitat Balear. I dic un pas més perquè ja
fa temps que es noten els efectes nocius d’un
refredament i un distanciament entre Cata-
lunya i les Illes. Tothom sap que no fa pas gai-
re anys les dues comunitats estaven de lluna
de mel, participant plenament d’un procés
de descobriment mutu.
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No cal simplificar a l’hora de voler analit-
zar les causes del tancament de l’Espai. No
s’hi val a tirar totes les culpes exclusivament
al govern del president Bauzá. És veritat
que l’executiu del PP a les Illes ha adminis-
trat el cop mortal a l’Espai, però hem de te-
nir en compte que hi ha hagut molts més
factors en joc. L’Espai estava molt debilitat i
el PP ho ha tingut ben fàcil. Repassem les
qüestions que han facilitat la feina del PP.

En primer lloc, hi havia l’absurda irregu-
laritat legal de l’Espai, que sempre va penjar
del Consell Insular de Mallorca. Per enten-
dre’ns, és com si l’Institut Ramon Llull de-
pengués de la Diputació de Lleida. En segon
lloc, hi havia la mala administració del Gre-
mi d’Editors de Balears, que gairebé sempre
s’ha afanyat a servir els seus interessos abans
que les necessitats legítimes de l’Espai.

Després, tenim la qüestió del poc interès
real que ha suscitat l’Espai entre les institu-
cions catalanes, més enllà d’una subvenció
puntual cada any de la Institució de les Lle-
tres Catalanes. I finalment hem d’afrontar
l’espinosa qüestió de la falta real de com-
promís de la societat civil i el sector cultural
amb l’Espai. Personalment, he seguit de

prop l’evolució de l’Espai des del dia que va
obrir les portes, sota la direcció de Sebastià
Alzamora, i he vist la gran quantitat d’au-
tors, artistes, músics, actors i ballarins, tant
de les Illes com de Catalunya, que ha desfi-
lat pel centre per promocionar-se.

Ara bé, en honor a la veritat cal dir que
només una part molt petita d’aquest perso-
nal que ha gaudit dels favors de l’Espai ha
sortit en la seva defensa. Molts han expres-
sat en privat la seva preocupació. Alguns se
n’han desentès, com si la situació terminal
de l’Espai no els incumbís. I d’altres, calcu-
ladament, no han volgut fer res per no po-
sar en perill els seus interessos personals.

Si tothom, els governs anteriors a Ma-
llorca, el Gremi d’Editors, les institucions
catalanes, la societat civil i el sector cultural,
haguessin pres partit de veritat a favor de
l’Espai, el PP mallorquí no ho hauria tingut
tot tan a favor.

Cada dia Catalunya està més aïllada per
culpa del govern d’Espanya i per culpa
d’ella mateixa. Anys enrere va ser València.
Ara són les Illes. Aquesta solitud de Catalu-
nya és una base feble per assolir la plenitud
nacional. ❋
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Amb el suport:




