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LLUÏSA JOVER

Cal recuperar l’esperit amb què fou concebut inicialment l’IRL

Benvingut Institut d’Estudis Baleàrics

C
À l e x S u s a n n a

onsumat a mitjan
maig el trencament
del consorci format
pels governs català i
balear per a la pro-
jecció de la llengua i

la cultura catalanes, és a dir, de l’Ins-
titut Ramon Llull com a tal, al cap de
pocs dies des de la conselleria de Cul-
tura del Govern Balear se’ns anunciava
la propera refundació de l’Institut
d’Estudis Baleàrics i el nomenament
de l’escriptor Gabriel Janer Manila
com a nou president seu. Durant
aquell període d’inesperat desgavell –i
gosaria dir incompetència– per part
de la conselleria de Cultura del govern
català, tots els qui d’una manera o al-
tra havíem cregut en aquell projecte
vam lamentar els fets –més greus en-
cara quan recordem que la creació
d’aquell consorci havia estat aprovada
per unanimitat pels dos Parlaments i
ratificada al Senat– i més aviat vèiem
amb preocupació la refundació d’a-
quell organisme, l’IEB, per molt que al
seu capdavant hi figurés algú que ens
mereix tota la nostra admiració i con-
fiança. Si ja el nostre mercat interior
pateix des de fa temps una fragmen-
tació alarmant –de conseqüències de-
vastadores: és com si ens estiguéssim
amputant nosaltres mateixos–, i de
retruc la pateix la mateixa projecció
interior de la literatura catalana, ara
només falta que de portes enfora tam-
bé donem una imatge perillosament
calidoscòpica: és la millor manera que
ningú no ens entengui ni ens prengui
seriosament.

El cas és que fa una setmana vaig as-
sistir a Palma a la presentació de l’IEB:
un acte solemne a la capella gòtica del
Consolat de Mar –seu de la Presidència
del Govern Balear–, durant el qual

vam poder escoltar les intervencions
de Gabriel Janer Manila, del conseller
de cultura Francesc Fiol i de la vice-
presidenta del govern Rosa M. Estaràs,
i se’ns va lliurar el núm. 0 del seu
butlletí informatiu Lletres, on figuren
els objectius i es presenta el nou orga-
nigrama de l’IEB (si el nomenament
del seu president ja era ben eloqüent,
algun altre fitxatge com el de Sebastià
Alzamora acaba de confirmar la vo-
luntat política de dotar-lo de la màxi-
ma independència). Escoltats els par-
laments, deglutida la informació del
butlletí i comprovat in situ l’entusias-
me compartit per una gran majoria
dels assistents a l’acte,
van anar-se dissipant
les meves reticències, i
vaig començar a pen-
sar que potser sí que
d’aquella crisi en po-
díem sortir –cultural-
ment parlant– refor-
çats, com també en
podríem sortir si al-
gun dia la Generalitat
valenciana decideix
actuar en la mateixa
direcció. És gros el que
dic, pot semblar fins i
tot paradoxal o cínic,
però per poc que hi
pensem ens adonarem
que els aspectes posi-
tius que se’n poden
derivar superen de
molt els negatius.

Segons que diu l’en-
capçalament del docu-
ment d’objectius fet
públic aquell dia i que
es pot llegir a l’esmen-
tat butlletí, “l’IEB vol
ser un instrument de

dinamització i promoció de la llengua
catalana, pròpia de les Illes Balears, i de
la cultura que s’hi expressa, ja sigui a
través de la literatura, la plàstica, el te-
atre, la música i qualsevol altra mani-
festació artística”. I pel que fa al seu
camp d’actuació, “es dirigeix cap a dues
direccions considerades igualment ne-
cessàries: la difusió i la promoció cul-
tural al propi territori illenc [...] i la di-
fusió i la promoció cultural més enllà
de les Illes: a les terres amb les quals
compartim una mateixa llengua i cul-
tura: Catalunya, València, Andorra,
l’Alguer [...]. Als pobles i ciutats de la
resta de l’Estat [...]. Als altres països
d’Europa i a la resta del món [...]”. Ras i
curt: aquest organisme s’encarregarà
alhora de la projecció interior i exterior

de la llengua i la cultura de les Illes
Balears, i s’estructurarà en tres àrees: la
de promoció i dinamització exterior de
la llengua i la literatura de les Illes Ba-
lears (dirigida per Sebastià Alzamora),
la de promoció i dinamització de la
llengua i la literatura de les Illes Bale-
ars en el marc de les mateixes Illes
(dirigida per M. Antònia Ferragut) i la
de promoció i dinamització de les arts
plàstiques, el teatre, la música i el ci-
nema (dirigida per Antoni Planas). A
banda de l’ambició estructural i pres-
supostària anunciada (1.200.000 euros
per al 2005), crec que per damunt de
tot val la pena destacar l’encert de
plantejament d’ocupar-se alhora de la
projecció interior i exterior, l’una so-
vint més evident que l’altra –més llu-

ïda, més espectacu-
lar–, quan de fet són
igualment necessàries:
diguem que una cul-
tura es mesura, molt
més que pel nombre
d’obres que produeix,
per la seva capacitat de
valorar-les, i que
aquest ha estat tradi-
cionalment el nostre
punt més feble. A més,
i amb totes les excep-
cions que vulgueu,
pensem que les Illes no
sols estan cultural-
ment força desconnec-
tades del Principat
–qui vol projectar-s’hi
acaba anant-hi a viu-
re–, sinó que també
ho estan entre elles:
d’ací la necessitat im-
periosa de potenciar la
màxima circulació i
d’establir una eficaç
col·laboració amb tots
aquells organismes
illencs que han vetllat
per la llengua i la cul-

tura catalanes, com l’Institut Menor-
quí d’Estudis, l’Ateneu de Maó o l’Ins-
titut d’Estudis Eivissencs.

Ara bé, per mi no hi ha dubte que el
fet més positiu de tot plegat és que les
circumstàncies polítiques –la crisi de
l’IRL propiciada per la imperícia del
govern català– han dut un govern
tradicionalment poc interessat en la
llengua i la cultura catalanes com ho
és el balear del PP a crear un organis-
me els objectius del qual són la seva
projecció interior i exterior i a dotar-lo
de la màxima independència, com ho
demostren els nomenaments efectu-
ats. Per tant, si l’IEB aconsegueix en
poc temps fer-se notar als seus més
immediats terrenys de joc –les Illes, el
Principat i València– i totes dues ins-
titucions, l’IEB i l’IRL, coordinen les
seves principals línies d’acció a l’exte-
rior –en l’àmbit cultural i acadèmic–
tant per evitar qualsevol mena de du-
plicitat de funcions com per empren-
dre conjuntament operacions de gran
envergadura –vegi’s el possible nome-
nament de la cultura catalana com a
convidada d’honor a la Fira de Frank-
furt–, sóc més aviat del parer que
haurem fet un pas endarrere que ens
pot permetre en un futur no gaire llu-
nyà fer-ne un de més gran cap enda-
vant i recuperar l’esperit amb què fou
concebut inicialment l’IRL.

■ Àlex Susanna. Escriptor

L’ALTRA CARA

Dels gais i dels okupes
E u l à l i a S o l é

D
es de la perspectiva sociològi-
ca, les associacions de gais
(incloent-hi les de lesbianes,
per simplificar) i les d’okupes

es qualifiquen de moviments socials.
Ambdós són relativament recents, en
la mesura històrica, i la trajectòria de
cadascun està obtenint uns fruits dife-
rents. Mentre que l’èxit del moviment
gai s’ha fet palès amb l’aprovació de
lleis que reconeixen el dret de gais i
lesbianes a contraure matrimoni i a
adoptar fills, els okupes continuen es-
tant perseguits per la llei o, en el més
favorable dels casos, sent ignorats.

Resultats tan dispars, en uns movi-
ments l’única coincidència dels quals
és la de qüestionar certs aspectes del
sistema social vigent, mereixen l’in-
tent de trobar-hi una explicació. Per
què els gais i lesbianes han assolit en el
si de la societat un lloc que es denega
als okupes? Si observem el recorregut
del moviment gai durant els darrers

vint-i-cinc anys podem descriure’l amb
una imatge de cercles concèntrics.

Al centre hi ha les primigènies as-
sociacions, liderades per poques per-
sones però que amb el temps s’han
anat engrandint. Amb tot, més im-
portant que el nombre de líders ha
estat la seva capacitat de generar ad-
hesions. Així, en el cercle següent es
van formar grups d’autoajuda que
van empènyer això que es coneix com
a sortir de l’armari. Una opció que ha-
gués estat més àrdua sense la pre-
sència d’un tercer cercle en què s’en-
quibeix el suport d’altres moviments,
com ara els feministes o els propis
okupes. Un quart pas, i decisiu, el van
fer els partits polítics i sindicats.
Sense una defensa explícita de les
esquerres amb capacitat per fer-se
sentir no s’hagués arribat al punt
actual. I encara un cinquè cercle, el
dels adalils mediàtics proclius a di-
vulgar els objectius dels gais i les
lesbianes. Tot plegat redunda en la
capacitat d’aquest moviment per in-
troduir les seves demandes en l’a-

genda dels polítics i dels mitjans de
comunicació.

Un camí en progressió que el movi-
ment okupa es troba lluny d’assolir.
Quin pot ser el motiu? Si establim una
comparació amb els cercles concèn-
trics que hem atribuït al moviment
gai, val a dir que només són similars
pel que fa al centre, format pels inte-
ressats en sentit estricte. La resta de
cercles o són inexistents o estan man-
cats de pes. El cercle de simpatitzants
és més aviat minso. Els partits i sindi-
cats prefereixen no mullar-se; a fi de
comptes, hi ha bastants més votants
gais que no pas okupes. Els mitjans de
comunicació opten més per les notíci-
es de desallotjaments que per infor-
mar sobre la seva existència.

El moviment okupa difícilment ob-
tindrà un reconeixement institucio-
nal anàleg a l’atorgat al moviment
gai, entre altres raons, i més impor-
tant, perquè qüestiona el pilar econò-
mic i polític del nostre sistema de
producció: la propietat privada. Mal-
grat que només ocupen allò que con-
sideren que cau en l’especulació,
sempre esdevenen un corcó. Val a
concloure, doncs, que malgrat les
veus que s’aixequen en contra dels
drets dels gais i les lesbianes, és més
digerible allò que trastorna els valors
morals que no pas allò que fa tronto-
llar els interessos materials.


