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El pas del temps és la prova més
infal·lible a la qual podem sotmetre les
accions humanes. El temps sempre
acaba separant el gra de la palla. En an-

glès aquesta idea queda expressada d’una ma-
nera encara més concentrada i contundent:
“Time is the test”. Efectivament, amb el temps
no s’hi juga. El temps sempre acaba dictant una
sentència implacable i inalterable sobre els es-
forços sostinguts que mirem de portar a terme.

I AQUEST PROVERBI, “time is the test”, em venia el
cap insistentment just en el moment de co-
mençar a ordenar els pensaments de cara a un
article sobre l’aniversari de l’Espai Mallorca que
ara, el 25 de setembre, dia per dia, complirà
deu anys, una dècada exacta. Déu n’hi do! Re-
cordo perfectament la festa del dia de la inau-
guració, que la riuada d’assistents sortia al car-
rer del Carme, i vaig haver de sentir al lluny
l’excel·lent recital de Pep Tosar i Lluís Massa-
net de poemes de Blai Bonet, Damià Huguet i
Miquel Àngel Riera.

TAMBÉ TINC BEN PRESENTS els comentaris àcids
dels molts detractors de l’iniciativa, que si era
un gueto, que si duraria dos dies, que si barre-
javen no els típics naps i cols de la locució de
tota la vida, sinó sobrassades i llibres, etcète-
ra. El temps ha demostrat que eren totalment
infundats aquests judicis i prejudicis. Als deu
anys l’Espai Mallorca és indubtablement una
realitat cultural consolidada, un autèntic re-
ferent cultural i un dels veritables motors de
la complexa maquinària del món de la cultura
de Barcelona. I un ritme dinàmic de dos actes
culturals a la setmana (presentacions de lli-
bres i discos, recitals, concerts, taules rodo-
nes, conferències...), una inauguració d’una
exposició al mes (pintura, escultura, fotogra-
fia, vídeos, muntatges, disseny...) i altres ma-
nifestacions (dansa, titelles, espectacles de
petit format...) és un bon indicador del que
acabo de dir si tenim en compte que, en el cas
de l’Espai Mallorca, la quantitat pràcticament
sempre va unida a la qualitat. I no podem dei-
xar de banda l’excel·lent tasca de basso conti-
nuo del dia a dia que ofereix la ben assortida
llibreria i l’acollidor punt de trobada que és el
cafè restaurant.

L’ÈXIT DE L’ESPAI MALLORCA es deu a tres coses: un
sòlid projecte inicial, unes institucions que han
facilitat la posada en marxa del projecte i el seu
funcionament posterior sense entrebancs, i uns
equips successius de gestors aplicats i respon-
sables. En termes més concrets això significa
un projecte intel·ligent i necessari empescat per
l’aleshores conseller Damià Pons, amb la com-
plicitat de l’home fort de la cultura mallorqui-
na, Francesc de B. Moll Marquès, des del gremi
d’editors, i dut a la pràctica pel versàtil Sebas-
tià Alzamora, el primer director del centre. La
jugada venia recolzada i finançada pel Consell
de Mallorca i el Gremi d’Editors de Balears, en
primera instància, i després les aportacions
puntuals del Govern Balear i la Generalitat de
Catalunya. I la pauta del bon ritme de la conti-
nuïtat de l’Espai ha estat establerta per la plena
dedicació dels directors posteriors, Xisco Llom-

part i Amanda Vich, els seus equips de gestió
cultural, Núria Tomàs i Abigail Monells, i els
puntals de la llibreria, començant per la profes-
sional Carme Bondia.

LA CONTINUÏTAT DE L’ESPAI MALLORCA representa
una actuació modèlica en l’esfera de la política
i la gestió cultural, una actuació modèlica que
totes les institucions farien bé de seguir al peu
de la lletra. L’Espai ha canviat de mans políti-
ques, ha canviat de direcció i al mateix temps
ha continuat creixent i consolidant-se. Una
bona lliçó per a tots els partits polítics i per als
governs que formen i per als gestors responsa-
bles de l’àrea de cultura. Ara bé, l’Espai Mallor-

ca ha tingut un defensor acèrrim que sempre
ha salvat els mobles en els moments més difí-
cils: Xesc Moll.

DECIDIDAMENT, l’Espai Mallorca ha marcat i està
marcant un abans i un després. Un abans i un
després en les relacions culturals, en el seu sen-
tit més ampli, entre Mallorca i Catalunya. I
aquest abans i després ha generat una impor-
tant ona expansiva a Catalunya i a Mallorca.
Gràcies a l’Espai, els catalans tenen una idea
molt més precisa de l’extraordinària riquesa
creativa i cultural de les Illes Balears, i, gradual-
ment, els productes culturals de les Illes estan
penetrant en el mercat principatí quan fa deu
anys Mallorca, Menorca i Eivissa eren més
aviat un misteri, amb comptades excepcions.
També, gràcies a l’Espai Mallorca, els produc-
tors culturals de les Illes s’han animat molt més
a saltar els possibles obstacles per arribar a un
sector del seu públic natural, Catalunya.

L’ESPAI MALLORCA HA ESTAT i és un èxit. Ha fet una
contribució molt i molt valuosa a la unitat lin-
güística i cultural del territori. A més, la cele-
bració arriba just en el moment en què les Illes
Balears tornen a l’Institut Ramon Llull. Durant
el distanciament entre les dues comunitats
l’Espai Mallorca havia continuat jugant el seu
paper de pont entre les Illes i Catalunya. Un
pont profitós i resistent.

L’ESPAI MALLORCA COMPLEIX
10 ANYS EL 25 DE SETEMBRE

D. Sam Abrams Poeta, assagista i traductor

Eltempséslaprova

“L’èxit es deu a tres coses:
un sòlid projecte inicial, unes
institucions que han facilitat la
posada en marxa del projecte
i el seu funcionament posterior
sense entrebancs, i uns equips de
gestors aplicats i responsables”

AL PEU DEL CANÓ

Moviola

Sebastià
Alzamora

No fa gaire, el camarada Des-
clot comparava la Diada de
Catalunya amb el Dia de la
Marmotade la pel·lícula
Atrapat en el temps, per-
què –raonava—, igual que
el protagonista del film, és
fàcil sentir-se dins un enor-
me déjà-vu quan arriba l’11
de setembre nostrat. Com
sempre, Desclot tenia raó. I
no és només la Diada, sinó
moltes rutines del catala-
nisme, les que tenen tirada
a la recurrència obsessiva i
a la moviola desenfrenada,
fins a fer-se més previsibles
que el desenllaç d’una pel·lí-
cula porno. N’hem tingut
una bona mostra aquests
dies, amb la historieta del
sempre ínclit Alfonso Guer-
ra. L’esquema és inamovi-
ble. Primer apareix un per-
sonatge de les Espanyes
amollant penjaments de
Catalunya: en aquest cas,
don Alfonso, que per a això
el paguen. A continuació,
oh curiositat, el mateix per-
sonatge ve a Catalunya a
participar en algun acte pú-
blic, al qual se l’ha convidat
amb aquella cortesia. I,
plop, en el moment de co-
mençar l’acte, apareixen
una colla de capsigranys
que insulten i engronsen
una mica el personatge, na-
turalment en nom de la lli-
bertat de Catalunya. El per-
sonatge declara que per
culpa de gent com aquesta
hi va haver una guerra civil
i les Espanyes s’omplen de
titulars sobre la terrible
agressió que ha patit el
pobre home i sobre el totali-
tarisme del nacionalisme
català, que com tothom sap
vol acabar amb la llibertat
d’expressió. És la moviola
d’una pel·lícula que ja hem
vist mil vegades. Tantes,
que un servidor ja se
n’està embafant: del guió,
dels diàlegs, de la posada
en escena, i dels actors.
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