
Nascuda a Palma de Mallorca
l’any 1977, la periodista i escrip-
tora Llucia Ramis va sentir aviat
“ganes de veure què hi havia fo-

ra”. Va estudiar Periodisme a Barcelona;
cada estiu feia pràctiques als mitjans de les
illes i, acabada la carrera, s’hi va instal·lar
per treballar. Va refer el viatge i, tret d’un
parèntesi de tres anys com a redactora en
cap de la revista literària Quimera, des
d’aleshores ha treballat com a freelance.
Col·labora amb diversos mitjans, entre
ells El Mundo, on fa una crònica setmanal
sobre l’activitat literària catalana.

Sempre ha compaginat la feina amb la
seva passió per la literatura, que el Sant
Jordi passat va esclatar amb l’elogiada
novel·la Coses que et passen a Barcelona
quan tens 30 anys, on retrata el que, virtuo-
sa de la metàfora, ella anomena la “genera-
ció Ikea”. Lluny d’una mirada autocom-
plaent, assegura: “tens 30 anys i vius com
si en tinguessis 20 però amb la crisi dels
40”. Sense contractes estables, ni compro-
misos, avesats a començar i recomençar
constantment, com li ha passat a ella.
Com a mínim en fa una lectura positiva.
“Tinc l’avantatge que ara la crisi no em
trenca els esquemes, perquè no n’he ten-
gut mai”. I ara planeja un nou canvi.
“Sent que a Barcelona he complert una
etapa. Potser torno a Mallorca a acabar la
propera novel·la. O potser marxi a Cana-
dà. Barcelona és molt estressant, però li he
d’agrair que m’ha permès assolir tot el que
volia: fer periodisme, escriure un llibre…”.

Amanda Vich (Palma de Mallorca,
1975) es va traslladar a Barcelona
amb 18 anys i molta il·lusió pel
camí cap a la independència que

li oferien els seus estudis lluny de l’illa. Va
cursar Sociologia i després un màster en
gestió cultural que li va donar accés a l’Es-
pai Mallorca, una entitat centrada en la
promoció i difusió cultural de les illes a
Barcelona de la que és directora. “Les nos-
tres activitats atrauen un públic heteroge-
ni. D’aquí i d’allà. No volem fer res provin-
cià, sinó que sigui engrescador per a to-
thom”, assegura. Creat pel Consell Insular
de Mallorca en col·laboració amb el Gre-
mi d’Editors de Balears, obre les seves por-
tes a qualsevol escriptor, editor, músic, ar-
tista, actor o ballarí que tingui algun vin-
cle amb les illes.

Amb una mitjana de tres actes per set-
mana, en els 10 anys d’activitat ha aconse-
guit construir ponts d’intercanvi, i també
ha contribuït a fomentar la presència dels
creadors balears a Catalunya, mès enllà de
l’Espai. Vich es troba molt a gust amb la
feina, satisfeta dels resultats i, com sempre
passa, ansiosa d’un increment pressuposta-
ri que els permeti anar més enllà. A la seva
comunitat d’origen, la inversió en cultura
rep un magre 0,06% del PIB. A les illes
troba a faltar estratègies de proximitat, des
de biblioteques a centres cívics, que ser-
veixin per fer teixit des de sota. I a Barcelo-
na enyora el contacte amb la natura i la
tranquil·litat. “Aquí hi ha molt soroll. La
qualitat de vida no és molt alta”.

L’actor de Ciutadella Blai Llopis
(1954) és, de tots els exillats
d’aquestes pàgines, el que porta
més temps fora de l’illa on va

néixer. “És una de les terres més boniques
del món, però també és molt avorrida. En
termes culturals, allà ho tenia cru”, diu, 33
anys després d’haver fet les maletes. Ell
també és un dels pocs que ja sabia que no
hi havia retorn. A Menorca estudiava sol-
feig, assajava amb una companyia de tea-
tre d’aficionats però veia que el sostre era
molt a prop. “En aquella època, als meus
pares els horroritzava la idea de tenir un
fill actor. Però quan van morir vaig mar-
xar. Era el 1975, vaig entrar a l’Institut del
Teatre, on tenia de professor Fabià Puigser-
ver, Pere Planella i Lluís Pasqual, i uns
mesos més tard ja vaig entrar a la compa-
nyia del Lliure, que va ser la millor escola”.

Al Lliure es va desprendre del seu ac-
cent. El van ajudar Carlota Soldevila i el
mateix Puigserver. “Em feien practicar
després dels assajos”. Ell ho agraeix de tot
cor perquè no volia ser el menorquí exòtic
de les funcions. Ara ningú li nota ja l’ori-
gen, però quan torna a l’illa el retroba en
10 minuts. A Catalunya s’ha prodigat en el
teatre (La Cabra, Nausica, Antoni i Cleopa-
tra), cinema (En brazos de la mujer madu-
ra, El amante bilingüe) i televisió (Ventdel-
plà, Setze Dobles...). Ara és professor a
l’Institut del Teatre. “A Menorca, s’hi viu
tan bé que no hi ha gaire espai per poder
apreciar altres belleses de l’esperit i de
l’intel·lecte. El panorama és desolador”.

Amb poc més de 20 anys, l’actor,
dramaturg i director escènic Josep
Pere Peyró (Palma de Mallorca,
1954) va aterrar a Barcelona i va

entrar en contacte amb la gent del Teatro
Fronterizo, capitanejat per José Sanchis Si-
nisterra, i es va embarcar amb ells en la
creació de la Sala Beckett. “Allà vaig fer
una formació integral. Actuava, feia esce-
nografies, llums…”. Hi va trobar els com-
panys amb què crearia la primera de les
tres companyies que ha engegat fins arri-
bar a l’actual, La Invenció. Fundada l’any
2000, és també un centre de producció i
distribució des del qual Peyró explora la
seva visió holística de l’escena. “La meva
vida i el teatre són el mateix”, diu l’autor i
director. “El teatre no només té una dimen-
sió artística. N’hi ha una altra, que és so-
cial, terapèutica, fins i tot curativa”.

De la molta feina feta per Peyró desta-
ca la ‘trilogia africana’, dedicada a la immi-
gració. A ella pertany Les portes del cel,
que es representa en un contenidor de mer-
caderies amb capacitat per a només 28
espectadors, i invoca sensacions molt pro-
peres a les dels clandestins en els seus viat-
ges sense papers. Peyró viatja sovint a Ma-
llorca i creu molt en la necessitat de crear
ponts artístics entre Catalunya i les illes.
Una prova és l’espectacle, escrit i dirigit
per ell, que ha començat a assajar amb
Blai Llopis al repartiment. Es diu La vida
lluny dels poetes i és una coproducció entre
el Teatre Principal de Palma i tres centres
d’arts escèniques de Catalunya.

LLUCIA RAMIS

“Barcelona m’ha
permès fer tot
el que volia”

AMANDA VICH

“L’Espai
Mallorca vol ser

engrescador”

La capacitat per abordar d’una ma-
nera quotidiana i fins i tot divertida
els mals que persegueixen l’estressa-
da societat contemporània és una

constant en l’obra de la menorquina Núria
Marqués (Ciutadella, 1975).
Vídeo, instal·lació, fotografia,
dibuix i escultura són les eines
diverses que fa servir en el seu
treball, ple de metàfores. Mar-
qués es va iniciar en el món de
l’art de ben petita. En tot cas,
de nena no s’imaginava on era
el seu destí professional i vital.
En acabar el COU va marxar
a Barcelona a estudiar Belles
Arts, i s’ha acabat fent seva la
ciutat. “Ara és casa meva. Hi
he tingut moltes oportunitats,
i la seva oferta cultural m’és
indispensable”. Després d’un parell d’Eras-
mus, a Anglaterra i a França, de tornada a
Barcelona va fer un postgrau a Belles Arts
“i allà vaig conèixer un grup de gent molt
activa i em varen donar ànims i la visió que

ser artista era possible. Quatre concursos,
un parell de premis i unes beques, i al rue-
do!”, diu ella. De fet, ara també gaudeix
d’una beca, que la mantindrà a Buenos
Aires fins al Nadal. Hi està preparant una

animació, que incidirà en la
gran constant de tota la seva
obra, que ella defineix com
“els paisatges emocionals”.
Marqués ha voltat molt. La
seva obra s’ha vist en llocs tan
diversos com Finlàndia, Buda-
pest, Tòquio, Xangai, Venè-
cia. I també arreu d’Espanya,
sovint a Mallorca, on hi té la
galeria, la Maior. Amb 33
anys, considera que a la seva
Menorca natal hi ha molt bo-
na pedrera creativa. Però tam-
bé que “necessiten una mica

més de programació cultural contemporà-
nia. És un exercici d’educació”. Però no
dubta que hi tornarà. “Ben segur que hi
acabaré. ¡És un lloc amb una qualitat de
vida excepcional!”.

BLAI LLOPIS

“El Lliure va ser
la meva millor

escola”

JOSEP PERE PEYRÓ

“La meva vida
i el teatre són

el mateix”

Nascut a Sant Antoni de Port-
many (Eivissa) el 1972, a l’es-
criptor José Morella li va passar
com a tants altres alumnes de

l’illa. Acabats els estudis secundaris, la
magra oferta universitària
que s’imparteix a Eivissa no
li va deixar altra sortida que
el viatge. “Sóc una persona
molt independent”, diu Mo-
rella per explicar per què no
ha tornat a la seva terra des-
prés d’acabar els estudis de
Teoria literària que el van
portar a la capital catalana.
Visita sovint la família eivis-
senca i s’estima molt l’illa,
però diu que acaba sent un
lloc massa petit i de curtes
distàncies, tant geogràfiques
com emocionals, i afegeix que, fora de
l’estiu, a Sant Antoni hi passen poques
coses. Morella sempre ha volgut dedicar-
se a la literatura. “Sempre estic escri-
vint”, assegura. Però el camí de l’edició

se li ha fet costerut i fins ara només ha
publicat el poemari Tambor de luz i la
novel·la La fatiga del vampiro. Fins que
fa uns mesos va quedar finalista del pre-
mi Anagrama de novel·la amb Asuntos

propios. El jurat va recoma-
nar la publicació de l’obra,
relat del segrest d’un pare per
part de la seva filla, que vol
avortar la relació del progeni-
tor amb la dona de fer feines.
La història, sobre la qual pla-
neja constantment l’ombra
del racisme, s’editarà el mes
de febrer. Ja està escrivint la
propera novel·la, a la qual
dedica el temps lliure que li
deixa la seva feina com a pro-
fessor d’espanyol per a es-
trangers. I no planeja marxar

de Barcelona: “em sento molt d’aquí,
molt acollit”. Ha vist canviar la ciutat.
“Ara és més internacional, però para-
doxalment menys cosmopolita que quan
vaig arribar”.

NÚRIA MARQUÉS

“A Menorca hi ha molt bona
pedrera creativa”

JOSÉ MORELLA

“Ara la ciutat és més internacional,
però menys cosmopolita”
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�José Carlos Llop: “L’art i la literatura porten un misteri
que no es desxifra per l’estat econòmic, i certs talents no
s’hereten”

�Àlex Volney: “Hi ha destructors salvapàtries amb la pàtria
a la butxaca”

�Luis Ortas: “La influència cosmopolita del turisme ha estat
positiva per poder veure’ns des de fora”

�Francisca Niell: “Hi ha un nou model d’oci, els centres
comercials i de cine; el valor ‘anar de compres”

�Neus Prats: “No hi ha investigació ni preparació,
l’economia no està diversificada”

�Miquel S. Font: “Els canals de distribució exterior són la
gran mancança”.

�Ignasi Mascaró: “Ja no som un país de nou-rics que no
estima la cultura”

�Arti: “L’educació és el futur i on es gasta menys; en la
vanitat és on més”

�Marta Zein: “Hi ha un tortuós procés d’eliminació, expulsió
i negació que fa la cultura estranya i autèntica”

Veus plurals

ANDREU MANRESA

La cultura travessa el
temps... la salut és bona.
L’única cultura insuporta-
ble és la de la queixa”, mo-

ta José Carlos Llop, escriptor i
bibliotecari. Ignasi Mascaró, de
Jazz Obert Menorca, opina que
“ja hi ha generacions artística-
ment ben formades” i Neus
Prats, ecologista i empresària
d’Eivissa, creu que els illencs vi-
vim en una societat de nous rics.
“Hem passat de l’arada al merce-
des sense transició”, conclou. Per
a la realitzadora Marta Zein, la
vida cultural de les Illes “és con-
tradictòria, imprevisible i empo-
brida”, i l’escriptor i llibreter
Àlex Volney certifica que “so-
bren salvapàtries que han arribat
allí on estan a través del tràfic de
doblers públics”. El que denun-
cia l’editor Miquel S. Font és “la
competència deslleial de les
institucions a l’hora d’editar, tal-
ment un segell editorial privat” i,
més positiva, la gestora cultural
Francisca Niell observa que es
viuen “bons moments pel núme-
ro d’activitats que s’organitzen i
la qualitat de molts dels produc-
tes culturals”. Ho comparteix
Luis Ortas, director audiovisual,
per a qui la cultura a les illes
“està viva i és bastant activa” tot
i que Arti Leimbacher, artista
suís arrelat, allarga més la mira-
da. “Les illes són al mateix remo-
lí jeràrquic de la globalització cul-
tural al món”, explica. “I les
malalties s’assemblen”.

� Optimisme. En té José Carlos
Llop: “A la Mallorca actual, al-
guns del seus poetes han traduït
Le Clézio, Barthes i Walcott,
com temps enrere Riber va
traduir Virgili o Villalonga va
traduir Lampedusa. A l’art, de
Miró a Barceló el traç de l’arc és
nítid, amb una estació pel camí:
Gelabert, príncep del nostre petit
salon des refusées. D’escriptura
es poden dir una sèrie de noms
que són importants, però faré ho-
menatge a l’amic mort —la poe-
sia completa d’Andreu Vidal
(Ed. del Salobre)— i diré que a
Mallorca es fa una literatura que
ho és, tant en català com en caste-
llà”. També ho és Luis Ortas
que, tot i observar que “man-
quen ajuts i una política audiovi-
sual”, destaca que “ la cultura és
viva, bastant activa, i hi ha gran
diversitat. Amb Popes com Mi-
quel Barceló, Biel Mesquida,
Agustí Villaronga, creadors amb
nexes: la mediterraneïtat. Nous
talents: Rafa Cortés, Agustín Fer-
nández Mallo i Joan Miquel Oli-
ver, diferents, fan català i castellà
i són cosmopolites. Al teatre,
Joan C. Bellviure, que és a
França. Marcel Cranc es un mú-
sic interessant, com l’inclassifica-
ble Miquel Àngel Llonovoy”.

� Públics. Francisca Niell desta-
ca el bon moment de l’activitat i
la qualitat dels productes, però

alerta sobre la manca de partici-
pació. “En xifres absolutes el
nombre d’assistents no s’ha incre-
mentat, pràcticament és el ma-
teix públic que fa 20 anys”, indi-
ca. La realitat travela. Àlex Vol-
ney apunta que s’hauria de crear
una oficina petita per coordinar
els actes culturals. “Ajustar ho-
res i dies i garantir millor respos-
ta del públic”, proposa. “A cops
hi ha quatre o cinc actes alhora
del mateix sector. Cal dir que en-
tre la ceba tendra i el feixisme
disfressat d’oficialitat cultural,
els que quedem enmig, que no
ens interessa cap de les pàtries
(sobretot de butxaca) quan veus
com fan les tallades, et ploren els
ulls”.

Per a Neus Prats, “el nivell de
vida no es correspon amb el ni-
vell cultural”. “El problema”, afe-
geix, “és que les darreres genera-
cions han tingut molt fàcil incor-
porar-se al mercat laboral. Un
jove ja als 16 anys es guanya molt
bé la vida als serveis. En canvi,
per estudiar fora tot són compli-
cacions i una hemorràgia econò-
mica”.

Des de Menorca, Ignasi Mas-
caró, que no es considera cap “es-
tratega” de la cultura, explica
que el que fan és, senzillament,
muntar amb amics concerts de
jazz. “Així agitam l’aire amb mú-
sica universal i de qualitat”, as-
senyala. “La cultura popular-tra-
dicional, la que feia el poble i
posaven per escrit els senyors, és
ben viva ara mateix en forma
d’espectacle, i reviu en versions
elèctriques, o producte digital so-
vint d’alta qualitat. Però quasi
tot l’altre és cultura subvenciona-
da, i producte turístic.”

� Contradiccions. Marta Zein
veu “contradictòria” la vida cul-
tural perquè “no tothom és inclòs
en les enquestes i no tots els prota-
gonistes són reconeguts pels ges-
tors. És imprevisible, la cultura.
Respon a les inquietuds d’una na-
ció que referma les senyes d’iden-
titat. Està empobrida per la cor-
rupció a les trames de diner negre
(públic i privat). És esquizofrèni-
ca per atendre els que tenen drets
de luxe; dóna per a menjar a la
classe mitjana que vol parèixer
millor i la consumeix qui no surt
a la foto. És addicta a l’aparença.
I els gestors privats estan contami-
nats per la lògica del mercat im-
mobiliari i turístic”.

“La crisi i la corrupció”, afe-
geix Miquel S. Font, “han duit
cautela i precaució en la burocrà-
cia i els ajuts públics. L’Estat des-
tina a les Illes 14,7 euros per habi-
tant i any, un 0.06% del PIB. Som
al darrere en inversió cultural.
Terriblement desproporcionat.
La recessió fa de la cultura un
luxe: si una sobrassada costa el
mateix que un llibre, primarà la
gana per damunt de l’intel·lecte.
Ara bé, la iniciativa empresarial
privada creix, especialment aque-
lla que exclusivament viu de l’ad-

ministració (consulting, comissa-
riat, logística, comunicació…)”.
Arti Leimbacher insisteix que tot
i que la globalització ja és per tot
arreu, a les illes “la vida cultural
en molts aspectes és menys malal-
ta, més saludable que en una ciu-
tat com per exemple Londres, grà-
cies a què encara té algunes arrels
en el camp”.

� Algunes conclusions. “Mai
he tingut molta fe en la relació en-
tre l’art i el nivell de vida; aquest
sol influir de forma negativa”, diu
Llop. Per a Niell, “hem prioritzat
el benestar econòmic i material da-
vant del coneixement; i no hi ha
mecenatge”. Font afegeix que, tot
i que els canvis polítics al govern
illenc albiraven expectatives, “bé
per la ineficàcia en la gestió cultu-
ral o bé per la recessió, s’ha fracass-
at”. Prats apunta “el dèficit que
creen els que han tingut inquie-
tuds i han marxat fora a estudiar”.
Aquests, que podrien ajudar a fer
créixer el teixit cultural, “molt so-
vint no han tornat”. I, per acabar,
Mascaró fa una petició: “Manca
una mica de cultura més gamber-
ra, no comandada per les elits se-
rioses i massa racionals”.

Debat coral
sobre allò

que és cultura
Diversos gestors i creadors illencs

comenten la situació en aquest camp

Aspecte del nou paviment que cobreix el passeig vora la muralla de Palma de Mallorca. / TOLO RAMON
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