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Viu l’espectacle en viu 
Malgrat el càstig per l’increment de 
l’impost, a la nostra ciutat el teatre se-
gueix gaudint de bona salut. Obres inte-
ressants, bones companyies, muntatges 
suggestius… I un públic que sap respon-
dre al repte per seguir compartint el cos 
a cos, en viu i en directe, amb els artis-
tes que els permeten participar del mi-
racle que s’encarna en l’espai màgic de 
l’escenari. Aquest és el veritable valor 
de l’art teatral, un art primigeni en el 
qual actors i actrius, amb els seus recur-
sos interpretatius, donen la mesura del 
seu talent per transmetre les seves 
emocions directament a l’espectador.  

Perquè en cada representació s’il·lu-
mina el prodigi de permetre’ns viure in-
tensament l’art sublim que des de fa se-
gles ha estat el constant reflex de les 
tensions i els conflictes socials, amb la 
força clamorosa del drama o en clau 
d’humor per a la rialla, i que formen 
part de la perdurabilitat de la condició 
humana.  

Acudir al teatre és més que un diver-
timent, és una teràpia per a l’esperit. La 
cartellera barcelonina està oferint 
aquests dies les millors representaci-
ons. Un retaule d’opcions per a tots els 
gustos. No es perdin la seva. 

CRISTINA DE MONTEMAR 
BARCELONA 

Un restaurant desubicat 
Al Parlament de Catalunya s’hi tramita-
rà una llei exprés per modificar el Parc 
Natural del Cap de Creus perquè un res-
taurant famós pugui fer una gran ampli-
ació en terrenys protegits. Al·lucinant! 

Una societat que es vanagloria tant 
de l’anomenada alta cuina té un proble-
ma greu: és símptoma d’una aristocrà-
cia profundament inculta. Es diu que 
menjar a El Bulli és com anar a un con-
cert de Mozart... Però el més greu és el 
tema legal.  

L’estat de dret es basa en almenys 
dos pilars: que tothom és igual davant 

la llei, i que l’administració està subjec-
ta a les lleis. Es parla molt de ser euro-
peus, però s’obliden que les lleis euro-
pees s’han de complir. En concret, la di-
rectiva d’ocells: en aquesta zona no s’hi 
pot fer res sense autorització prèvia de 
la Comissió Europea, i només en casos 
que es justifiquin com a necessaris per 
a la protecció del medi ambient, o per 
raons de salut humana o seguretat na-
cional. 

Un restaurant no compleix cap 
d’aquests requisits, i la tramitació de tot 
això em sembla opaca, matussera, in-
culta, obscena i il·legal. 

CRISTIAN RUIZ ALTABA 
PALMA

TRIBUNA OBERTA

L’
Ateneu Pere Mascaró és 
una Fundació que té com 
a objectiu generar, elabo-
rar i difondre pensament 
crític i alternatiu. Va néi-

xer el setembre del 2010, impulsat per un 
grup de ciutadanes i ciutadans consci-
ents que, en una societat hegemonitzada 
pel pensament únic, cal promoure ins-
truments per la lluita d’idees amb un 
pensament crític i emancipador, basat en  
els principis de l’equitat social i mediam-
biental, la democràcia radical i el sobi-
ranisme.  

Volguérem donar-li el nom de Pere 
Mascaró en homenatge i reconeixe-
ment a aquest menorquí, ciutadellenc 
per més senyes, que durant anys ens va 
aportar els seus coneixements d’econo-
mia i les seves propostes polítiques. Per 
nosaltres, en Pere fou un referent del 
pensament crític, compromès amb l’ac-
ció i la lluita per un món millor. 

Durant aquests quasi quatre anys 
d’existència, l’Ateneu, a Mallorca i en 
menor grau a Menorca, ha fet moltes ac-
tivitats i ha impulsat projectes, tant en 
solitari com amb altres entitats, sempre 
cercant promoure xarxa al si de la soci-
etat civil, com a un instrument impres-
cindible per treballar per un món millor. 

Els actes de divulgació i debat són una 
part fonamental de la seva activitat, que 
va des de la presentació de llibres, re-
vistes i audiovisuals, passant per l’orga-
nització de conferències i col·loquis, sen-
se oblidar la literatura i el  cinema amb el 
programa ‘De la lletra a la imatge’. 

Dins aquest apartat, una activitat re-
current està relacionada amb la Memò-
ria Històrica. Participa en els actes del 
14 d’abril i, amb la Fundació Emili Dar-
der, en l’homenatge anual al batlle assas-
sinat. S’han fet actes de reconeixement 

a Matilde Landa, Francisca Bosch, als 
represaliats pel TOP i els seus advocats 
defensors, i estan en preparació a Puig 
Antich i a la Casa del Poble de Ciutat. 

Però té una importància especial per 
l’Ateneu l’organització de jornades, en-
tre les quals podríem indicar la partici-
pació els últims anys al Seminari Blan-
querna; l’organitzada amb la Fundació 
Emili Darder fou Un nou estat, una nova 
societat; amb l’espai d’Igualtat d’Inicia-
tivaVerds, Què poden aportar les dones 
en temps de crisi?; amb Prosocial, Les 
polítiques socials a les Illes; amb la Xar-
xa de Renda Bàsica de l’estat espanyol, 
el XII Simposi que organitza cada any 
aquesta entitat; amb la Fundació 
EQUO, la Green European Fundation so-
bre turisme, equitat social i mediambi-
ental; itambé amb la Fundació Gabriel 
Alomar i la Fundació Emili Darder, el 
curs de la Universitat d’Estiu de la UIB: 
Crisi, economia i valors.  

Una altra línia d’actuació és la crea-
ció i promoció de grups d’estudi o tallers 
de reflexió. En aquest moment estan en 
funcionament els grups d’economia, de 
reforma de l’administració pública i els 
“diàlegs sindicals”. 

També es treballa amb la Fundació 
Emili Darder en la posada en marxa 
d’una escola de formació per una ciuta-
dania crítica, democràtica i alternativa. 
I amb un grup molt plural de persones 
vinculades a l’economia social, solidà-
ria i alternativa de Mallorca i Menorca 
que estan impulsant un projecte de cre-
ació d’un mercat social a les Illes. I per 
acabar està en estudi un projecte de po-
sar en marxa una filmoteca en col·labo-
ració amb CineCiutat. 

A la seva secció de publicacions, 
l’Ateneu ja disposa d’un fons de llibres 
i publicacions que ha editat amb les edi-

torials Documenta Balear, Lleonard 
Muntaner i Menorca, entre les quals: De 
la foscor a l’esperança. Memòries d’un 
estudiant antifranquista, de Miquel 
Rosselló; Treballadors, sindicalistes i 
clandestins. Històries orals del movi-
ment obrer a les Balears. 1930 – 1950, de 
David Ginard;  Enric Limosner Asensio. 
La guineu republicana, de Josep Porte-
lla; extractes del Manifest ecosocialis-
ta de 1991, en llengua catalana; i Un nou 
estat, una nova societat, editat amb la 
Fundació Emili Darder. 

Així mateix, edita mensualment la 
revista digital L’Altra Mirada, sota la di-
recció d’un consell de redacció format 
per persones de les fundacions Ateneu 
Pere Mascaró i Emili Darder, amb l’ob-
jectiu de donar la veu a entitats i perso-
nes que tenen una altra mirada del nos-
tre món. Per rebre gratuïtament aques-
ta revista, basta inscriure’s a laltrami-
rada@gmail.com.  

Finalment, l’Ateneu té relacions amb 
la Fundació Nous Horitzons,  el Grup 
Blanquerna, la Fundació Gabriel Alo-
mar, la Fundación EQUO, la Green Eu-
ropean Fundation i col·labora  habitual-
ment amb la Fundació Emili Darder. 

Així mateix forma part de l’Institut 
del Triangle de Mar Blava, que agrupa 
persones i entitats d’arreu dels Països 
Catalans, de la Banca Ètica FIARE, de la 
Xarxa de Renda Bàsica i del Consell de 
la Societat Civil de Mallorca. 

Tota aquesta activitat la fem amb 
treball voluntari i sense cap tipus de fi-
nançament extern. Per això, si estau in-
teressats a participar-hi, us podeu po-
sar en contacte a través d’ateneu.pere-
mascaro@gmail.com. I si podeu contri-
buir a la nostra campanya de suport, la 
tenim oberta: c/c  de Caixa de Colonya 
2056-0004-41-4102005877.

Les cartes enviades pels lectors han de tenir  
un màxim de 1.000 caràcters. El diari es reserva el 

dret de resumir-les. Els seus autors hi han de fer 
constar nom i cognoms, adreça postal i electrònica, 

número de carnet d’identitat  
i un telèfon de contacte.  

Les cartes no es respondran.
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EL DISCURS DOMINANT és 
com un riu domesticat, encaixonat per 
l’enginyeria política en un curs ordit 
segons l’estratègia que ha de servir. 
Neix potser d’una font que origina el 
primer corrent, tresca o s’encabrita es-
pontàniament pel terreny, s’hi afegei-
xen altres aigües i el cabal s’infla i 
s’obre pas, no sempre a conveniència 
de tothom, no sempre en un sol curs: 
aquí i allà es ramifica, inunda, s’alen-
teix, crea terrenys de riquesa mitolò-
gica o atropella poblacions senceres. 

LA FORÇA DE L’AIGUA  
abandonada a la seva naturalesa és 
imprevisible, és la força de déus an-
tics i arbitraris, cruels avui i piadosos 
ahir. És menester dominar-la en be-
nefici del més poderós, presentat 
sempre com el bé comú –hom procu-
ra que hi hagi algunes coincidències. 

LA RESIGNACIÓ als canvis 
produïts davant els nostres ulls és 
descoratjadora. Hem posat a disposi-
ció del discurs dominant la pròpia ca-
pacitat de veure les coses i de valorar 
els esdeveniments: al cap i a la fi som 
fets d’argila –i ara parlàvem d’aigua. 
Com xotets dòcils, obeïm les instruc-
cions i feim camí per on ens ho indi-
ca un ca a les ordres d’un pastor. En 
aquest art s’ha arribat a un grau de 
perfecció i d’eficàcia que meravella i 
aterreix. Amb una brevetat impossi-
ble, s’esborren de l’escenari figures 
cabdals, es reescriu el passat immedi-
at i es distribueixen els rols a conve-
niència: qui era comparsa pot ser pro-
tagonista, una comèdia de vodevil és 
representada com una tragèdia –o vi-
ceversa. 

ELS FETS D’UCRAÏNA,  des-
prés de dos o tres dies de desconcert, 
ja han consolidat el discurs domi-
nant: n’han desaparegut l’elecció de-
mocràtica de Ianukóvitx, la formació 
absolutament irregular del govern 
provisional –amb presència de nazis 
sense careta. Ara aquest govern és la 
víctima –pel seu europeisme huma-
nista!– i Putin encarna la crueltat po-
lítica dels tsars, d’Stalin, de tota la his-
tòria de Rússia, la URSS i la Federació 
Russa. Sembla com si la nostra pobra 
ànima no pogués suportar la comple-
xitat de la situació, i Occident i Mos-
cou la simplificassin a la mida dels in-
teressos de cadascú. Així tot és més 
comprensible, més simple, més dige-
rible i més fals.  

I simplifica la feina dels mitjans de 
comunicació: el confort de començar 
la jornada sabent qui és dels nostres 
i on tenim l’enemic. Un confitet.
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