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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d’avui i

en primer lloc demanaria si es produeixen substitucions.

Compareixença RGE núm. 2987/04, solAlicitada, amb

urgència, pel Govern de les Illes Balears, de l'Hble. Sr.

Conseller d'Educació i Cultura, per tal d'informar sobre els

darrers esdeveniments referents a l'Institut Ramon Llull.

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, que

consisteix en la compareixença de l’Hble. Conseller

d’Educació i Cultura, solAlicitada pel Govern de les Illes

Balears, mitjançant l’escrit RGE núm. 2987/04, per tal

d’informar sobre els darreres esdeveniments referents a

l’Institut Ramon Llull. Assisteix l’Hble. Sr. Francesc Fiol i

Amengual, conseller d’Educació i Cultura, acompanyat de la

Sra. Catalina Sureda, directora general de Cultura i pel cap de

gabinet Sebastià Barceló. 

Té la paraula l’Hble. Conseller per tal de fer l’exposició

oral, li record que sense limitació de temps.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.

Amb molt de gust comparesc avui aquí, amb cert retràs

respecte la pròpia solAlicitud que vaig presentar davant aquesta

cambra i que vull recordar que va ser immediata, el dilluns

immediat a la reunió que el divendres abans havien tengut el

President de la Generalitat, Sr. Maragall i el President

d’aquesta comunitat, Sr. Matas, allà on s’havia acordat, de

mútua conformitat, la no participació conjunta en el projecte

del Ramon Llull. En expressió del propi Sr. Maragall, “s’havia

decidit deixar-ho tot i posar el comptador a zero”, crec que va

ser l’expressió que en aquell moment es va dir per tornar

començar des dels inicis qualsevol possibilitat de cooperació

amb l’Institut Ramon Llull. Naturalment jo vaig demanar el

dilluns immediat la compareixença que avui es produeix i que

pretén explicar la meva versió, la versió del Govern balear

respecte a tots aquests esdeveniments i també algunes

conclusions que vull donar a conèixer a les senyores i senyors

diputats.

Una mínima cronologia és imprescindible per centrar els

fets, perquè els fets són els que són, naturalment sotmesos a

valoracions, opinions i discussió, però els fets són els que són

i s’han produït de la manera que s’han produït. Convé recordar

que tot el temps que hi va haver una situació expectant respecte

a què passaria en el futur perquè no s’havien produït les

eleccions generals, abans fins i tot no s’havien produït les

eleccions catalanes i hi havia una responsabilitat que depenia

del Govern de CIU a Catalunya i una relació amb l’Institut

bona, és veritat que d’alguna manera una mica aturada, però

també pendent de què es aclarissin aquestes situacions

electorals que hi havia, en concret les eleccions catalanes i les

eleccions generals que vendrien, com s’ha demostrat a més

d’una forma molt notable, modificant l’statu quo que hi havia

en aquell moment, molt bé. 

Per tant, aquest escenari era d’una relativa poca mobilitat,

una certa pau i una molt bona relació. S’ha de recordar que el

desembre del 2003 es produeix la formació del Govern tripartit

a la Generalitat de Catalunya. I que dia 17 de gener del 2004 el

Sr. Maragall obri una primera crisi anunciant que es nomenarà

a la Sra. Moll directora, responsable màxima de l’Institut

Ramon Llull, oblidant d’una forma lamentable que aquesta era

una decisió que ell no podia prendre, que era una decisió

obligadament compartida i concertada. I la divulgació

d’aquesta notícia, com així es va produir, suposava, si més no,

una falta de respecte cap al soci d’allò que és encara avui un

consorci de dues parts, amb peu d’igualtat, amb uns drets i uns

dels quals és la coparticipació amb la decisió del nomenament

del director. Per tant, independentment de les moltes virtuts que

concorren a la persona de la Sra. Moll, òbviament això havia

estat un plantejament, o per falta de coneixement, o per falta

d’informació, o per un excés de coratge, si es pot dir així, una

filtració manifesta, clara i discutida per a tothom.

Hi va haver una altre sèrie de qüestions respecte a les

competències que el COPEC tenia també cedides al Llull i que

va voler recuperar, que tal vegada aquí tenen menys interès,

però sí que un mes després, el 17 de febrer el Sr. Matas va

anunciar que, primer avís, la sortida de l’institut si la

Generalitat no reconsiderava la seva política respecte a la

qüestió. Hi va haver una sèrie de converses telefòniques al

màxim nivell i el Govern balear va emetre dia 19 de febrer una

nota en la qual indicava que acceptava les disculpes

telefòniques provinents del portaveu del Govern tripartit, Sr.

Nadal, al temps que es comunica que qualsevol decisió sobre

el Llull s’ajorna a una data posterior a les eleccions del 14-M.

Tot i això, dia 27 d’abril del 2004 la consellera Mieras convoca

el consell de direcció a Barcelona, de manera unilateral,

infringint els estatuts del Llull, que indicaven i exigien la

convocatòria prèvia del patronat. Tot i això els membres de

Balears assistiren a la reunió, en el decurs de la qual es va

cessar el director Joan Maria Pujals, sense presentar un

candidat alternatiu, com també exigeixen els estatus i en aquest

mateix consell el que els parla no va acceptar el cessament del

cap d’àrea, com pretenia la consellera Mieras, perquè ni tan

sols estava a l’ordre del dia. Acabada la reunió, a més, la

consellera va fer una roda de premsa allà on va explicar que

havia encomanat al Sr. Josep Ramoneda la refundació de

l’institut, cosa que ell va negar públicament pocs dies després.

Dia 3 de maig del 2004 es produeix un nou consell de

direcció en el que són destituïts els caps d’àrea. Balears fent un

esforç de cooperació, de voler pertànyer i de voler formar part

viva d’aquest institut, presenta dues persones alternatives que

són Llorenç Soldevila i Melcion Mateu, dues persones

conegudes i respectades en els ambients culturals del Principat,

gent a més, s’ha de dir, no pròxima política i ideològicament al

Partit Popular, gent del món de la cultura, gent del món de la

creació, en el cas de Melcion Mateu fill de mallorquins, però

resident a Barcelona, poeta jove però que ja comença a marcar

una trajectòria. Del Sr. Soldevila hem de dir que és un

prestigiós catedràtic, molt proper a més al conseller en cap Sr.

Bargalló. Per tant, molt lluny de l’òrbita del Partit Popular.

Vàrem presentar aquestes propostes que varen ser

desestimades, en definitiva no es varen acceptar i es va

nomenar Maria Àngels Prats i Xavier Albertí caps d’àrea i

Marian Newman també coordinadora, amb la peculiar situació
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laboral de la Sra. Newman i que segons les meves informacions

no té ni tan sols permís de treball a Espanya. Això però és una

qüestió administrativa que hauríem d’aprofundir i tampoc no ho

sé amb molt de detall.

Davant d’aquest estat de coses, es produeix dia 7 de maig

del 2004 la cimera Matas-Maragall i al final de la reunió els

dos presidents anuncien la sortida de Balears de l’Institut

Ramon Llull i després transcendeix que el President havia fet

una darrera proposta per impedir el nomenament del Sr. Folch,

que era una cosa que també ja s’havia donada per feta a la

reunió que abans els he parlat de dia 3 de maig i que tampoc

havia estat motiu, em sap greu dir-ho, del precís consens i de la

precisa coparticipació. 

Aquesta és la narració dels fets, més o menys

objectivament. Això és més o menys allò que ha passat, aquí ho

podríem adornar amb moltíssimes anècdotes i moltíssims de

detalls que tal vegada avorririen a les senyores i senyors

parlamentaris i als mitjans de comunicació aquí presents,

algunes de ben suculentes. Jo he tengut la sensació durant tot

aquest procés de no ser respectat, no com a persona

naturalment, però sí com a conseller d’un Govern que té plena

autonomia i plena capacitat per prendre les seves decisions. I

a més m’ha sabut molt de greu que a més fos una persona

nascuda a Mallorca la que protagonitzés aquest to displicent, de

superioritat injustificable, de mal gust en algun moment i que

realment ens ha posat en una situació vertaderament difícil

perquè òbviament, més enllà de què ens pot interessar i ens

interessa que la nostra cultura, que els nostres creadors puguin

sortir a l’exterior, puguin participar de grans projectes

colAlectius amb comunitats que parlen la mateixa llengua que

nosaltres i amb les quals tenim vincles culturals innegables i

indiscutibles, no podem acceptar que això sigui un escenari allà

on hem d’estar situats en una situació d’inferioritat. Això crec

que és una cosa que cap govern pot acceptar, no el Govern del

Sr. Matas, jo crec que cap govern pot acceptar trobar-se en una

situació allà on un consorci que està constituït en peu

d’igualtat, una de les dues parts actua d’una forma..., amb uns

termes de menyspreu i de menys valoració i que en política crec

que no és bo acceptar i crec que jo no recomanaria a ningú que

ho acceptés i comprendria que qualsevol no ho acceptés.

Per tant, hi ha hagut aquesta actitud, nosaltres la percepció

que tenim és que, ho dic sincerament, s’ha pretès convertir el

Ramon Llull en un instrument polític. El perfil de les persones

nomenades així ho indica, gent d’estricta observança de l’àmbit

del PSC i si m’apuren de l’àmbit dels Ciutadans pel Canvi, més

exactament amb el Sr. Folch al front. Una indiscutida

politització i un indiscutit assalt, si es pot dir així, per tal dels

sectors del PSC més propers al Sr. Maragall d’aquest institut

per, m’imagín, posar en marxa les polítiques que a ells més els

poden interessar políticament. És obvi que aquesta no era la

finalitat de l’Institut Ramon Llull, és obvi que aquest no és

l’esperit del Ramon Llull, és obvi que nosaltres no podíem

participar d’aquesta situació. Per tant, a mi em sembla que

l’actitud del President de les Illes Balears ha estat molt

coherent. I vull agrair també les moltes veus, no només de

l’àmbit pròxim del Partit Popular, sinó d’àmbits d’altres partits

i d’altres moviments ciutadans, d’escriptors i de gent del món

de la cultura que han comprès i han vist que la situació que

s’havia creat feia, en aquest escenari, insostenible la nostra

participació. 

Duc aquí moltíssims de retalls de premsa i en tenc molts

més en el meu despatx perquè ens hem entretingut, com era

obligat, a recopilar tot allò que s’ha publicat sobre aquesta

qüestió, principalment a la premsa catalana que és la que més

ressò se n’ha fet, encara que aquí naturalment també ha tengut

incidència, però això sí que ha generat un vertader debat polític

a Catalunya, una vertadera tempesta política que ha posat a la

consellera en una situació difícil, amb manifests de molta gent

en contra de la seva política i amb articles molts durs contra la

seva gestió. I jo he participat molt tímidament només amb un

article que vaig publicar a La Vanguardia perquè l’opinió

pública de Catalunya conegués el nostre punt de vista davant

determinades coses que s’estaven dient que eren absolutament

falses i absolutament incertes.

Bé, aquest és l’escenari que ens hem trobat i que ha duit que

el Govern balear es ves en l’obligació d’anunciar la seva

sortida d’aquest institut i que a més planteja i suggereix moltes

qüestions jurídiques. En aquest moment amb el reglament amb

la mà, precisament per torn d’ocupació jo la presidència de

facto de l’institut i per tant, podria destituir aquests 3

coordinadors, no al Sr. Folch i podríem crear una situació de

bloqueig completament absurda i que no és la nostra intenció,

sinó tot el contrari. Jo entenc que en el moment en què els dos

presidents arriben a un acord roma locuta, causa finita que es

deia en un temps. Si els que estan dalt han pres aquest acord,

els que estan més avall no han de embullar troca perquè aquest

acord no sigui possible. Jo crec que hi ha en aquests moments

un acord a nivell de presidències de què hi ha una separació del

Ramon Llull i per tant, s’han de donar les passes jurídiques

perquè això es produeixi i no es generin problemes

administratius que nosaltres també podríem crear també d’una

forma extraordinàriament fàcil, demà matí mateix convocant

l’Institut perquè vengués aquí a Palma, ho podríem fer

perfectament i armant un vertader conflicte que només

perjudicaria la cultura catalana. Per tant, no ho farem i no ho

volem fer, ni crec que ho hàgim de fer, ni crec que fos

responsable plantejar-ho així. Només ho apunt perquè es sàpiga

i es conegui que des de Catalunya s’ha emprat un sistema de

pressió damunt nosaltres, sense mirar de vegades les

possibilitats de conflicte real que es podrien generar i partint de

la bona fe que han trobat i que seguiran trobant en aquest

Govern.

Però clar això és el que ha passat i jo venia avui amb la idea

de llançar una sèrie de plantejaments que superessin el que ha

estat fins ara. Ja sabem el que ha passat, jo crec que aquesta és

una història desgraciada en el seu conjunt i lamentable. Jo crec

que l’Institut Ramon Llull és una gran iniciativa que havien

posat en marxa els governs de Catalunya i Balears en el seu

moment i crec que era un bon instrument per a la promoció

exterior. Per tant, en el moment en què es romp aquest vincle

i es desfà aquesta situació, nosaltres hem de reflexionar i hem

de veure què podem fer per donar resposta a la situació en la

qual ens hem trobat. Per tant, nosaltres hem dedicat algunes

setmanes, sobretot perquè s’ajornava aquesta compareixença,

a reflexionar respecte a quina resposta pot donar el Govern de

Balears, la societat de Balears davant la demanda i la necessitat

de què els nostres artistes, escriptors, que la nostra cultura
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tengui presència a l’exterior, pugui sortir, pugui existir fora de

les Illes Balears i no sigui una cosa que es mira a si mateixa

d’una forma egocèntrica, sense projecció cap a fora, sense

intercanvi, sense poder estar en el món. 

Nosaltres hem dissenyat un camí i volem que el conegui

aquest Parlament avui. Pensam que pot ser una via per obrir pas

en aquesta situació i tal vegada comptem amb les persones per

obrir pas en aquesta situació. En aquest sentit el Govern de les

Illes Balears es proposa les properes setmanes refundar

l’Institut d’Estudis Baleàrics, presentar una modificació del

decret vigent que regula l’Institut d’Estudis Baleàrics i

convertir-lo, després de la Universitat, en la primera força de

projecció cultural de les Illes Balears. L’Institut d’Estudis

Baleàrics és una institució que ha vengut fent una feina

important, però modesta, a la qual s’hi han dedicat uns

pressuposts històricament en els distints governs que han anat

succeint modests i ha anat fent una producció modesta, però

digna, de gran capacitat. Però volem que tots els esforços

públics que es facin des del Govern balear per a la promoció de

la nostra cultura, per a la projecció exterior, per l’impuls

científic que determinades qüestions mereixen, per l’impuls

cultural que necessiten els nostres creadors per sortir a fora, es

canalitzi a través de l’Institut d’Estudis Baleàrics, naturalment

amb la participació de l’Institut d’Estudis Eivissencs i l’Institut

d’Estudis Menorquins, amb la seva cooperació i en ser un

instrument que permeti certament dedicar recursos públics,

dedicar doblers, projectes que en peu d’igualtat amb altres

comunitats puguem negociar amb l’Institut Cervantes, amb el

Ramon Llull, poder negociar amb qui sigui per tenir projecció,

per tenir presència i naturalment intentant aconseguir els

recursos necessaris perquè això sigui possible. 

Volem impulsar l’esforç que han vengut fent les acadèmies

a les Illes Balears, l’Acadèmia de Medicina per posar un

exemple, l’Acadèmia de Geneologia, diverses entitat de

caràcter cultural, projectes particulars que mereixen suport.

Projectes que sorgeixen de la pròpia Universitat que mereixen

ser impulsats. Presència dels nostres creadors a l’exterior, a les

fires internacionals, no només a la de Guadalajara que pareix

que ara és l’única que es celebra en el món, a Frankfurt, les

fires de França, a Espanya a Madrid, poder presentar creadors

de les Illes Balears a Madrid en un acte públic, en un acte

social que els divulgui, amb el suport d’una bona editorial que

els permeti una difusió. Això és allò que volem fer i per això

volem fer una revitalització, la refundació, si es pot dir així, de

l’Institut d’Estudis Baleàrics. Naturalment aquest decret estarà

encara algunes setmanes, però no massa temps a ser aprovat pel

Govern, si està ja fent feina molt directament. Pensam que amb

això omplim un buit que s’havia creat des de la desaparició

d’aquesta coparticipació amb l’Institut Ramon Llull.

Vull també afegir, perquè ho sàpiguen, que hem ofert i ha

acceptat el Sr. Gabriel Janer Manila la presidència d’aquest

institut. Ell ha de ser la persona que lideri la capacitat i els

impulsos d’aquest institut. Ell ha de ser la persona que des

d’aquest moment s’entrevisti amb el Sr. Folch i pacti de quina

manera la cultura de les Illes Balears pot tenir presència a la

Fira de Guadalajara. Ell ha de ser la persona que d’una forma

estratègica impulsi els projectes que sorgeixen a les Illes

Balears en el món cultural de les Illes Balears. Naturalment

estic segur que no és cap sorpresa l’elecció d’aquesta persona

perquè efectivament el President en un moment determinat

havia posat damunt la taula com alternativa a la presidència del

Ramon Llull precisament el Sr. Janer Manila. I en aquests

moments en la situació que s’havia creat hem pensat oportú

tornar-lo a convidar a aquest projecte nou, aquest projecte que

pretén els pròxims anys donar un impuls fort a la nostra cultura

i pensam que és una persona en la que contribueixin moltes

virtuts que jo ara no lloaré, ni cantaré, però que són molt

conegudes per a tots vostès, la principal de totes és la de ser

una persona independent del món del cultura, una persona

indiscutiblement del món de la cultura, crec que això està ben

clar i ho sabem tots i una persona en tot cas fora de l’òrbita

d’allò que és la militància política, o la proximitat o

dependència política del Partit Popular. 

Pretenem crear un clima en el qual la cultura estigui per

damunt del debat electoral, o del debat estrictament polític.

Pretenem crear un escenari allà on la cultura es pugui

canalitzar, les ajudes a la cultura, en els casos que sigui

necessari naturalment, es pugui canalitzar a través d’aquests

recursos. Projecció a l’exterior, projecció interior, dur gent de

fora aquí a cicles de conferències per exemple. Tot una sèrie

d’activitats que es poden anar produint i que naturalment els

pròxims dies seran objecte d’una gran elaboració i motiu també

d’una presentació específica i independent, naturalment, del

debat que avui aquí tenim. Serà una presentació davant l’opinió

pública de les Illes Balears de les grans línies que es pretén

donar a l’institut. Dels objectius que el nou president, insistesc

ha acceptat aquest nomenament, haurà de dur a terme. Per tant,

un escenari distint d’aquest Parlament, com és obvi, es produirà

aquesta gran presentació i aquest plantejament, que esper que

sigui i que generi un clima de consens, un clima de suport. Jo

crec que, esperem que així s’entengui, s’està fent un esforç per

intentar superar una situació que no ha estat volguda per part

del Govern d’aquesta comunitat i això jo sé que hi ha molta

gent que ho posa en dubte, que ho qüestiona. Però bé, els fets

són els que són i naturalment fins i tot quan el Sr. Pujol ve aquí

en un acte de campanya electoral i confessa que qui realment

ha provocat la situació de l’Institut Ramon Llull és el Govern

de la Generalitat i desgraciadament la consellera mallorquina

Mieras és la que amb la seva actitud, de la qual jo en podria

contar anècdotes increïbles, és la que ha generat aquesta

situació de tensió i de conflicte i ha volgut d’alguna manera que

les Illes Balears no estiguessin dins aquest projecte. 

Jo crec que això nosaltres ho hem d’acceptar així com és i

crec que hem de reaccionar i la reacció es produeix impulsant,

insistesc, la posada en marxa, el rellançament per ser més

exactes, perquè de fet l’Institut existeix i té vida, una vida

modesta ja ho he dit, però de molta qualitat i pretenem donar-li

un gran impuls que, insistesc, permeti resoldre aquesta situació

i donar-li suport. Naturalment, com sempre, estic a la

disposició de les senyores i senyors diputats per contestar les

preguntes i aclariments que em vulguin plantejar. Com sempre

estic, Sr. President, a la disposició de tots vostès.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. I ara procedeix a la suspensió

de la sessió per un temps màxim de 45 minuts, si els grups

parlamentaris així ho solAliciten, o si bé no hi ha inconvenient

podem continuar.
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Podem continuar. Passam a la intervenció dels grups

parlamentaris perquè aquests puguin formular preguntes i

observacions. Grup Parlamentari Mixt? No hi és. Per part del

Grup Parlamentari d’Esquerra Unida-Els Verds intervé la

diputada Sra. Rosselló per un temps màxim de 10 minuts.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, bé en primer lloc

voldríem agrair la seva compareixença perquè ha donat les

explicacions pertinents pel que fa referència a l’Institut Ramon

Llull. I en aquest sentit i a partir d’allò que vostè ha esmentat

a la seva compareixença, nosaltres sí que volíem fer un seguit

de preguntes i suggeriments respecte aquesta qüestió.

En primer lloc hem de dir, vagi per endavant, que no va ser

massa idònia l’actuació que es va tenir per part dels dos

governs, tenint en compte que efectivament la Generalitat de

Catalunya va fer actuacions que no corresponien envers a allò

que era l’acord que estava establert respecte l’Institut Ramon

Llull. Per tant, entenem que efectivament hi va haver

actuacions que no varen ser del tot adequades. Però tot i ser

així nosaltres creim i així ho hem defensat i així li plantejam i

vostè també ho sap, que el manteniment d’aquest Institut

Ramon Llull és fonamental, nosaltres de fet creim que s’hauria

de fer un esforç important per reconsiderar la decisió que es va

prendre en aquesta anomenada cimera Maragall-Matas perquè

creim que era un instrument ja creat, que funcionava i que

d’alguna manera, tot i que hi ha hagut una situació, tan d’un

govern com de l’altre, que tal vegada li hagi anat bé, jo crec

que ha estat una excusa perfecte pel Govern del Sr. Matas, per

l’actual Govern de les Illes Balears per desmarcar-se de

l’Institut Ramon Llull. 

Per tant, nosaltres plantejaríem que hi hagués una

reconsideració d’aquesta decisió per tal de poder fer un intent

de continuïtat, és cert que de vegades es produeixen coses que

no són agradables, però n’hi ha hagut moltes en què no hi ha

hagut acords entre dos governs i no per això s’han romput

acords que existien. Per tant, nosaltres plantejaríem i li

demanaríem a més, si vostè creu que encara hi ha possibilitats

d’alguna reconsideració d’aquesta situació, o supòs per allò que

ja ens ha dit, no n’hi ha cap. Però almanco si hi ha alguna

intenció per part del Govern del qual vostè n’és el conseller

d’Educació, de fer algun darrer intent per poder continuar dins

l’Institut Ramon Llull.

Dit això i entenent que aquest l’Institut Ramon Llull podria

funcionar, o més que funcionar tenir uns objectius molt clars i

que eren la promoció de la cultura i llengua catalana i per tant,

crear tot allò que era un treball conjunt amb colAlaboració, en

aquest cas entre Catalunya i les Illes Balears i que nosaltres

veim molt positiu, idò creim que això s’hauria de tenir molt en

compte precisament per aquest darrer intent, o per un intent

més per tornar poder tirar endavant l’Institut Ramon Llull.

Creim que el fet de fer un institut propi aquí a les Illes Balears

nosaltres ho veim amb una certa preocupació, senzillament

tampoc no hem vist el decret i per tant, ha d’entendre que

nosaltres no tenguem encara clar quina serà la configuració

exacte de l’Institut d’Estudis Baleàrics i la seva refundació.

Allò que és cert, per allò que vostè ha esmentat, és que ens

preocupa per un seguit de raons, a les quals vostè per ventura

em pot donar més explicacions. En primer lloc per aquesta falta

de colAlaboració conjunta, tot i que vostè ha dit que es poder fer

acords puntuals, però creim que ja d’alguna manera crea una

distància major entre allò que pugui ser treballar conjuntament

amb el Govern català per tal de poder promocionar la llengua

i cultura comuna i que nosaltres entenem que tenim

evidentment molts d’aspectes que ens lliguen.

En segon lloc també la nostra preocupació precisament

perquè les actuacions que ha duit a terme el Govern del Partit

Popular, concretament la seva conselleria, respecte a la llengua

a nosaltres ens preocupa, ja ho sap, li hem dit en moltes altres

ocasions i en moltes altres comissions d’Educació i Cultura,

respecte el foment de les modalitats, respecte a tot un seguit

d’elements que no sabem molt bé si l’Institut d’Estudis

Baleàrics realment el que farà serà aprofundir en tots aquests

aspectes i per tant, decantar-nos més del que nosaltres entenem

el que ha de ser la llengua catalana i la cultura catalana, d’una

manera com dic, tot i la diversitat amb colAlaboració amb els

llocs que tenen la mateixa llengua i que tenim també com dic

molts de punts en comú. Per tant, ens preocupa com

s’encaminarà, no sé si vostè pot contestar-ho com es

concretaria aquest tema.

També ens preocupa un altre tema que ja hem reiterat en

altres ocasions i és si  l’Institut d’Estudis Baleàrics serà similar

a allò que en aquest moment s’ha fet a València i si li dic això

és perquè a nosaltres ens preocupa tenir una situació similar a

la de València, de cada vegada intentar cercar les diferències

més que punts d’encontre en allò que és la llengua pròpia

catalana. Per tant, ens agradaria que ens pogués explicar, si hi

ha alguna similitud o no i sobretot també perquè tenim una

dada a la qual jo em vull referir. El Sr. Matas, com tothom sap

perfectament, el varen nomenar ambaixador de València aquí

a les illes i per tant, en aquest sentit ja és un fet i per tant,

volem saber evidentment aquesta qüestió com es durà a terme

en allò que suposa l’elaboració i la duita endavant de la

refundació de  l’Institut d’Estudis Baleàrics.

Per altra banda també li voldríem demanar que aquesta

refundació de l’institut, vostè ha fet molta referència que

l’Institut Ramon Llull s’havia polititzat per part del PSC. Jo

evidentment no entraré en aquesta qüestió perquè desconec el

fet, el que jo li vull demanar és si es polititzarà l’Institut

d’Estudis Baleàrics i si el que es farà serà promoure i posar

caps d’àrea imparcials i per tant, cercar tot allò que es suposa

que ha de ser dins el món de la cultura gent, o persones que

tenguin un perfil professional dins el món de la cultura, dins els

objectius que ha de tenir aquest institut que no estiguin lligades

a cap partit polític, almanco vinculades d’una manera clara en

alguna qüestió que vostè ha dit. Ho dic perquè si vostè diu que

es polititza un lloc, esperem o almanco volem saber si es

polititzarà aquí l’institut.

Per altra banda també li demanaríem, sense tenir res a dir

sobre la persona de Gabriel Janer Manila, no tenc absolutament

res a dir, però veig que està decidit ja que serà el director abans

que es faci el decret, la qual cosa també me sorprèn, perquè no

sé si això seria una qüestió que convendria fer posteriorment a

la publicació i no sé, fins i tot, suggeriments que hi pugui haver.

No ho sé, senzillament ho dic, ja que vostè ha dit que no estaria

fins d’aquí a un parell de mesos o prest.
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I per tant, si ens podria concretar més respecte d’aquest

decret, quins seran els objectius concrets que tendrà i respecte

de tots els punts que li he dit, però, a part, en general, ja que

vostè ho coneix, el que serà aquest decret que regularà l’Institut

d’Estudis Baleàrics. Per tant, i per acabar, nosaltres, des del

nostre grup, sempre hem cregut importantíssima i necessària la

promoció de la cultura i la llengua pròpia; entenem que

l’Institut Ramon Llull era una eina molt útil, era una eina que

funcionava, que encara tenia molts objectius en marxa i que,

francament, creim que el Govern, del qual vostè és conseller

d’Educació, no ho hauria de deixar per uns malentesos, que jo

no entraré en què hagin pogut ser, és més, no m’interessa, crec

que és un tema que vostè ja ha explicat prou; és ver, hi ha hagut

una situació que no ha estat potser la més acurada, però sí que

crec que per damunt de tot i per salvaguardar el que són els

elements importants, que són la llengua i la cultura, nosaltres li

plantejaríem que es reconsideràs aquesta sortida de l’Institut

Ramon Llull i d’alguna manera es tornàs fer un intent en ares

a aconseguir el que, almanco nosaltres creim, és una

colAlaboració amb els països catalans, o en aquest cas amb

Catalunya, per a promoció de la nostra llengua i la nostra

cultura i creim que seria molt positiu per a tots els ciutadans de

les Illes Balears.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Rosselló. Vol contestar un a un, vol

contestar de forma global, Sr. Conseller?

Conjuntament. Per part del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, intervé el diputat Sr. Sampol, per un temps

màxim de deu minuts.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, bé, jo no li he

d’amagar que aquest ha estat un dels disgusts polítics més grans

que he tengut jo, particularment, i el nostre partit polític, tal

vegada perquè el que era militant del nostre partit i conseller

d’Educació i Cultura, Damià Pons, va ser l’ànima de l’Institut

Ramon Llull que, gràcies a una complicitat, amb una harmonia,

amb una comprensió que es va generar entre els dos consellers

de cultura de Catalunya i de les Illes Balears, el Sr. Jordi Vila

Joana i el Sr. Damià Pons. Clar, efectivament, aquest era un

instrument que oferia unes possibilitats impressionants per a

tots els creadors, per a totes les empreses, la indústria cultural

de Catalunya, però especialment de les Illes Balears; és evident

que Catalunya té un potencial econòmic que per si mateixa es

pot plantejar fer promoció exterior, les Illes Balears, i aquests

dies, més tard parlarem amb vostè dels problemes econòmics

que té la seva conselleria, i encara que no fos així, les Illes

Balears, pel nostre pressupost, difícilment mai no podrem

abordar programes que són molt cars, tots els programes de

promoció exterior, siguin culturals o siguin de la indústria

convencional, són caríssims.

A part d’això, jo no vull amagar tota la càrrega simbòlica

que emparava l’Institut Ramon Llull. Miri, Catalunya i les Illes

Balears, per molt que ens hagin volgut separar, els catalans, els

ciutadans de les Illes Balears, per les nostres venes hi corre la

mateixa sang, vostè és Fiol, aquí el president de la comissió és

Pastor, Melià, Sureda, Sampol, són llinatges comuns a

Catalunya i a les Illes Balears. Si ens remuntam i feim el nostre

arbre genealògic arribam allà mateix. I des de fa prop de 300

anys que unes decisions polítiques, fruit d’una acció bèlAlica

ens havien separat, entre Catalunya i les Illes Balears no hi

havia hagut cap institució comuna; per tant, l’Institut Ramon

Llull, a part de la qüestió pragmàtica de ser un instrument al

favor dels nostres creadors, representava que, per primera

vegada, recuperàvem una institució comuna entre Catalunya i

les Illes Balears i que s’obria, a més, al País Valencià.

Clar, això s’ha romput, vostè ha fet la cronologia i, bé, ja la

coneixíem, no ha aportat res nou; evidentment jo crec que les

formes han fallat, especialment per Catalunya, i des del

moment que el Sr. Pascual Maragall declara a Catalunya, que

tampoc no s’ha perdut tant perquè el Govern de les Illes

Balears només aportava el 15%, això demostra que no ha entès

res, no ha entès absolutament res; perquè Catalunya aportava

segons el pes demogràfic i segons el seu pressupost, però era

un acord entre dos països d’igual a igual, i això podia ajudar a

desfer molts dels tòpics anticatalanistes que encara circulen per

la nostra terra i que separen els nostres pobles.

Però, li he de dir una cosa: el punt inicial és la filtració del

nom de la Sra. Aina Moll, aquest és, aquí comencen tots els

problemes, no és un anunci, és una filtració -i me consta que és

una filtració involuntària, és a dir, membres del Patronat m’ha

contat com es va produir aquest fet-, tota la resta de fets no

tenen cap justificació. I jo entenc que a pesar d’aquest error

colossal de formes, crec que la Sra. Moll era la millor persona

per dirigir aquesta institució. La Sra. Moll va ser la

coordinadora de la primera campanya de normalització

lingüística que va fer el Govern de les Illes Balears, quan el Sr.

Gabriel Cañellas era el president del Govern de les Illes

Balears; ha estat directora general de Política Lingüística de la

Generalitat, amb un treball impressionant, i sobretot és una

persona respectadíssima entre tot el món cultural, que se li

reconeix el seu bon fer. I pensam que ha estat una llàstima que

la Sra. Moll no hagi pogut dirigir l’Institut Ramon Llull,

precisament per aquest error que, evidentment, neix a

Catalunya.

Jo ja he dit tot el que havia de dir de Catalunya, perquè jo

allà no hi tenc ni interessos electorals ni polítics ni res, i he

publicat un article allà, també donant la meva versió i queixant-

me d’aquesta situació. Realment, si l’euroregió mediterrània de

l’antiga Corona d’Aragó del Sr. Pascual Maragall ha de

funcionar així, jo em renec; i si els països catalans del Sr.

Carod Rovira han de funcionar així, jo em renec, i crec que en

uns altres països catalans, així com naixien amb l’Institut

Ramon Llull, d’igual a igual, entre països distints i diferents,

amb distint pressupost, un més gran i altres més petits, però que

quan acorden ho acorden entre països d’igual a igual, aquesta

és l’única manera d’acostar els nostres pobles.

Clar, tot això també s’emmarca dins una política que, vostès

farà un any que varen prendre possessió i jo no record ni un

missatge positiu llançat per aquest Govern, pel Govern del

Partit Popular, a favor de la unitat de la llengua; no en record

ni un. Per ventura vostè ara me podrà treure una hemeroteca,

però jo retall bastants de comentaris que fan vostès, no en
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record ... Al contrari, si això ho emmarcam en una conferència

del Sr. Matas en el Siglo XXI, que denuncia una quinta

columna pancatalanista a les Illes Balears, subvencionada amb

fons de la Generalitat, supòs que devem ser nosaltres aquests

quinta-columnistes, els nacionalistes que som aquí; o que el

Partit Popular el temps que el ministre d’Afers Exteriors era el

Sr. Piquer, es va comprometre a colAlaborar econòmicament

amb l’Institut Ramon Llull i no ha pagat, no va pagar la quota

corresponent a l’any 2003; o que, des del País Valencià, no es

va fer cas a la invitació. Clar, aquí, també això s’emmarca dins

una estratègia del Partit Popular que, clarament, no va per

fomentar, per promocionar la unitat de la nostra llengua. I des

d’aquest punt de vista és quan no podem estar gens d’acord

amb la política lingüística que han duit vostès fins ara. Per no

parlar de la polèmica amb la televisió i amb totes aquestes

qüestions.

Bé, ja està fet per mutu acord, pareix que tothom ara es

troba còmode amb aquesta altra situació; evidentment, avui no

té respostes a tots els interrogants que estan en l’aire; és a dir,

com es desfà aquest Institut Ramon Llull, per cert han notificat

ja per escrit que abandonen o es considera aquesta estreta de

mans que anunciava la mort de l’Institut Ramon Llull com la

notificació sis mesos abans d’acabar l’exercici? És així ja?

Bé, i en tot cas, el que nosaltres voldríem és que a partir

d’ara, això evidentment ja no es pot refer, haurem d’esperar

temps millors i temps millors serà quan governi a Catalunya i

quan governi a les Illes Balears gent amb més sensibilitat per

aquesta qüestió, per la nostra llengua, per la unitat de la nostra

llengua, mentrestant voldríem que realment les coses canviassin

a les Illes Balears. Li he de dir que ens complau el nomenament

del Sr. Gabriel Janer Manila, pensam que és una persona que

ho pot fer bé i confiam de la seva independència política i del

coneixement del seu món cultural perquè ho faci bé, perquè

torni estendre uns ponts que mai no s’havien romput; que

colAlaborem entre tots per anar a aquesta fira, que el destacable

d’aquesta fira, que segurament deu ser la segona més important

del món, la de Guadalajara, és que la nostra cultura, la cultura

catalana és la cultura convidada a aquesta edició i per tant és

especial per a nosaltres. I, Sr. Conseller, faci el màxim

d’esforços possibles perquè els nostres creadors i les nostres

editorials, la nostra indústria cultural hi pugui ser i de la mà

dels germans de Catalunya i si volen també del País Valencià.

I poca cosa més li puc dir, més que expressar-li una altra

vegada el nostre disgust per aquesta qüestió i res més.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Sampol. Pel Grup Parlamentari

Socialista, intervé el diputat Sr. Andreu Bosch Mesquida.

EL SR. BOSCH I MESQUIDA:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.

En primer lloc, agrair la presència aquí del conseller

d’Educació i Cultura que ha volgut venir aquí a exposar els

motius de la sortida de l’Institut Ramon Llull. Des del Grup

Parlamentari Socialista volem, en primer lloc, constatar un fet:

el president de la nostra comunitat autònoma, Sr. Jaume Matas,

pren la decisió d’abandonar l’Institut Ramon Llull, consorci

integrat inicialment, amb caràcter voluntari, a les

administracions de la Generalitat de Catalunya i a la comunitat

autònoma de les Illes Balears.

Per tal de valorar la justa dimensió d’aquesta decisió, cal,

en primer lloc, recordar la seva finalitat fundacional: la

projecció de la llengua catalana i de la cultura que s’hi

expressa. Amb la decisió del Sr. Matas perdem una eina

fonamental per dignificar la nostra llengua, per enfortir-la i

potenciar-la. I no és que es puguin fer altres accions pròpies des

de la nostra comunitat, sinó que avui més que mai es fa

necessari reforçar els llaços d’unitat, per tal de ser més

eficaços, tenir més presència i fer sentir la nostra veu a nivell

internacional.

D’altra banda, uns acords d’aquesta naturalesa entre

institucions que parlen la mateixa llengua, en un moment en

què reclamam la presència del català tant als parlaments

centrals com al Parlament europeu, són avui d’una importància

extraordinària; no tan sols no ens haurien de desunir sinó

fomentar la unió i la incorporació a l’Institut dels altres

territoris germans de llengua. I ni que sigui des del punt de

vista de l’interès de promoció de la producció literària i cultural

de les Illes dins els altres mercats de parla catalana, les

relacions que es poden establir des de l’Institut Ramon Lloc,

poden ser d’un gran interès; des de l’Institut es podien crear i,

de fet, es creaven línies de difusió i comercialització que

afavorien el nostre mercat. La potencialitat cultural de

Catalunya ens oferia unes possibilitats excepcionals. També

hem de remarcar les grans possibilitats de promoció que ens

ofereixen o que ens oferien les fires internacionals com la de

Guadalajara a Mèxic, que enguany ens la perdrem.

Hem de dir també que qui realment hi surt guanyant, hi

sortia guanyant, eren les Illes, ja que, per un costat, hi tenim

una representació i un poder paritaris, mentre que la

Generalitat, econòmicament, hi aportava molt més que la nostra

comunitat, entorn el 75, 85, front a un 25, un 15%. Volem

recollir també una de les idees bàsiques que havien impulsat la

creació de l’Institut i que ens la recorden els dos exdirectors

generals de política lingüística de la Generalitat i el Govern

balear, Lluís Jou i Joan Melià, és una declaració formal clara i

irrebatible i un símbol permanent de la unitat de la llengua que

es parla a Catalunya i a les Illes Balears, formulada pels dos

parlaments i pel Senat espanyol.

Arribats a aquest punt, amb tots els avantatges de tot tipus

que aquest consorci ens ofereix, ens costa acceptar que els

vertaders motius pels que s’hagi renunciat a l’Institut siguin

purament per decisions unilaterals de la Generalitat de

Catalunya o per preteses ofenses a la dignitat d’unes

institucions. És cert que hi ha pogut haver problemes de

formes; que la consellera d’Educació de la Generalitat ha estat

poc correcta en el tracte institucional i que el consens ha de

prevaler en les relacions dels dos governs per damunt de

decisions unilaterals. Però, per què no es podia acceptar la

figura d’Aina Moll, ilAlustre mallorquina que havia colAlaborat

amb el Govern Cañellas en temes de llengua i potser en

qüestions autonòmiques haurem d’enyorar aquell president? En

una entrevista que feia el diari Avui, de 4 de maig, a la
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consellera Mieras, l’entrevistador li afirmava: ahir el president

balear encara deia que acceptava la proposta de Gabriel Janer

Manila si es replantejaria la marxa; i li contestava

l’entrevistada: “això ho deia el president i al mateix el conseller

de Cultura deia altres coses, deia molt clarament quines són les

seves divergències respecte a la finalitat del Ramon Llull”. Li

preguntam, Sr. Conseller, si existeixen realment per part seva

aquestes divergències, ho preguntam.

O hem de parlar també de manca d’interès perquè l’Institut

funcionàs; quantes vegades s’havia reunit d’ençà que

governava el Partit Popular a les Balears? Per què no estava

aprovat el pressupost del 2003 que havia fet el Govern balear,

a més de canviar el director de la Seu de Palma? Vistes les

directrius que ha pres la política lingüística del Govern en

relació als funcionaris, a l’educació, a la televisió autonòmica,

una actitud que posa en qüestió les grans declaracions a favor

de la unitat de la llengua catalana, més tost ens decantam per

pensar que l’abandonament del Ramon Llull era una decisió

presa de feia molta estona, una decisió respecte d’un projecte

en què el Govern realment no creia. L’Institut, com totes les

qüestions referides a la llengua, s’ha polititzat, se n’ha fet un

camp de batalla política i qui hi perd sempre és la nostra

llengua, ja que el Ramon Llull, i tal vegada encara és una

ocasió immillorable per preservar la unitat, per fomentar-la i,

en comptes d’açò, estam afavorint la seva fragmentació, tal

com fa la Generalitat valenciana.

Les negociacions mai no són fàcils, es requereix paciència,

habilitat, tenir clar els objectius, hem de concloure que no hem

sabut negociar o que els resultats són fruit d’uns objectius

previs que es tenien. L’actitud de la conselleria de la

Generalitat no s’ha d’emprar com a excusa per renunciar a un

gran instrument de foment de la unitat de la nostra llengua; de

promoció, d’enfortiment i tot un seguit de possibilitats que

l’organisme té per difondre la nostra llengua i la nostra cultura,

que serien inabastables per al Govern de les Illes Balears en

solitari.

Volem creure que encara no tot és perdut, voldríem poder

donar encara un vot de confiança al Govern per reprendre la

relació, no sé si en el si del Ramon Llull o fora però mantenint

els objectius i la filosofia que el van fer possible. El trencament

formal no s’ha consumat encara, pensam que no han passat els

(...) mesos preceptius. Sabem que s’han anunciat noves

converses, potser seran novament bones paraules i ens trobarem

una vegada més amb la realitat dels fets que les contradiuen. Si

no es recompon la relació, si no es reprèn la colAlaboració de

manera sincera, qui hi perdrem realment serem nosaltres, la

nostra llengua i la nostra cultura. Per açò volem demanar al

conseller i al Govern que faci un darrer esforç perquè el

trencament no sigui definitiu.

Respecte de l’Institut d’Estudis Baleàrics, com apuntava

com a possible sortida o solució, res a objectar que es fomenti

l’Institut d’Estudis Baleàrics, evidentment potser una eina molt

important, però açò no pot substituir les relacions entre altres

instituts que realment fomentin la unitat de la llengua catalana,

no ho pot suplir. Ens preocupa, tenim por que estam realment

fragmentant, Catalunya per una banda; les Illes Balears per una

altra; València per una altra, açò és una divisió que no

afavoreix gens la potencialitat que podria tenir la llengua i la

cultura catalana amb la seva presència exterior.

Volem sí manifestar alguna reserva com en alguns moments

s’havia dit que l’Institut d’Estudis Baleàrics no supleixi la

Universitat de les Illes Balears en temes estrictament de

cientisme lingüístic i pensar que no pot cobrir un buit de

colAlaboració entre els diferents països de llengua catalana. Sí,

naturalment, com ja hem dit abans, donar suport a l’enfortiment

de l’Institut d’Estudis Baleàrics, però no abandonar en

qualsevol moment els projectes d’unitat de la llengua catalana

que tan necessaris ens són actualment.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. A continuació, té la paraula el

Sr. Gornés del Grup Parlamentari Popular.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, vull agrair la

compareixença del conseller d’Educació i Cultura a aquesta

comissió, on ens ha explicat molt per damunt, ho he de dir així,

i obviant detalls que, entenem nosaltres que no s’haurien de

repetir mai amb les relacions entre dues comunitats autònomes,

però que, Sr. Conseller, les hem de recordar i les de tenir

present, és bo aprendre de la història, i jo crec que el Govern

balear ha après una bona lliçó d’aquesta història.

Ha estat una història per tant desafortunada. Tot esperit

d’un consorci és la colAlaboració mútua i nosaltres entenem que

aquesta colAlaboració mútua no s’ha donat per part d’una de les

dues parts, no s’ha donat per part de la Generalitat de

Catalunya, arran del canvi de Govern. I no s’ha donat per

diferents circumstàncies, no vulguin veure ni vostè ni el seu

equip cap tipus de maniobra en coberta per part del Govern de

les Illes Balears quant a divisió de la llengua i fomentar

separatismes i històries d’aquestes, que açò no deixen de ser

cortines de fum, plantejades per partits polítics que haurien

d’estar millor informats abans de parlar sobre algunes

qüestions. Volem ressaltar així les formes desafortunades

d’alguns responsables polítics de la Generalitat de Catalunya

cap al Govern de les Illes Balears, començant per les

declaracions del propi president, el Sr. Maragall, on hem de dir

que no va ser una filtració, Sr. Conseller, va ser una declaració

en tota regla on el Sr. Maragall diu que Aina Moll seria la

proposta del Govern de la Generalitat de Catalunya per dirigir

aquest institut. No és la persona la que crea el conflicte,

evidentment ho va dir vostè mateix, ho va dir la Vicepresidenta,

la Sra. Estaràs, sinó que és la forma la que crea aquest

conflicte. I aquestes formes que nosaltres criticam, no només ho

criticam nosaltres, sinó que, com vostè molt bé ha dit, ho critica

l’expresident de la Generalitat de Catalunya, el Sr. Pujol, però

també ho critiquen els representants d’Esquerra Republicana de

Catalunya i d’Iniciativa de Catalunya Els Verds, com puguin

ser el Sr. Josep Huguet i el Sr. Joan Buada, tots critiquen

l’actitud d’una consellera particular i concreta del Govern de la

Generalitat de Catalunya que ha desconsiderat i ha mal

respectat el Govern d’aquestes illes.
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S’incompleixen els estatuts aprovats per unanimitat dels dos

parlaments i jo entenc aquest incompliment ...

EL SR. PRESIDENT:

Pregaria un poquet de silenci, per favor.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

... aquest incompliment, sèrie de declaracions a la premsa,

aquestes maniobres respecte de l’Institut Ramon Llull, no són

qüestions que surtin perquè sí, jo crec que tot respon a una

planificació bastant meditada respecte de les passes a donar per

tal de rompre l’Institut Ramon Llull. La idea de l’Institut

Ramon Llull, ho vam dir en el seu moment, és bona, però tal

vegada la fórmula emprada no és la millor. El temps, en

definitiva, ha demostrat que la fórmula que es va emprar, tal

vegada no era la més adequada, no ho pensam només nosaltres,

el Sr. Folch, l’actual director, fins i tot arriba a replantejar

aquesta qüestió sobre la reforma, almanco en primera instància,

dels estatuts d’aquest consorci; el Sr. Folch, per cert, és curiós

que demani la compatibilitat quant a la direcció d’aquest

institut respecte de la seva vinculació amb una editorial molt

important de Catalunya, o almanco al nostre grup ens sorprèn,

tot i que hem d’agrair que s’hagi reduït el sou, aquest senyor,

el director d’aquest institut cobri 76.000 euros respecte del Sr.

Pujals que en cobrava 111.000, pensam que aquest estalvi

tendrà profit per a la projecció de la cultura catalana.

Per tant, no és el Govern de les Illes Balears el responsable

d’aquesta ruptura i el nostre grup té la sensació que s’ha volgut

jugar amb l’institut, com a camp de batalla entre el Partit

Socialista de Catalunya i Esquerra Republicana de Catalunya,

en el sentit que un i altre pugnen per fer-se amb les regnes

d’aquest institut, per tal de figurar, per tal de gestionar

directament aquesta projecció de la cultura catalana. Ho deia

molt clar la consellera d’Educació, a una interpelAlació, no dic

res nou perquè s’ha publicat a diferents mitjans de comunicació

i no vull incidir més damunt aquest aspecte; però sí vull fer una

valoració sobre aquesta proposta que ens ha plantejat vostè de

refundar, de reimpulsar l’Institut d’Estudis Baleàrics. Pensam

que era hora, era un institut, un instrument, al nostre entendre,

mig dormit, nosaltres entenem que té una projecció important,

és una mena de diamant en brut, i entenem que si se’l dota dels

instruments adequats podrà complir d’una forma molt

important la seva funció. Nosaltres entenem que hauria de ser

un instrument que no només sigui aportar la cultura de les Illes

Balears cap a fora, sinó que també sigui un vehicle, un canal de

comunicació per rebre la cultura des d’afora, és l’única forma

que el circuït sigui circular, es retroalimenti i que les nostres

illes puguin participar dels moviments vanguardistes de tot

tipus que, dins el món de la cultura, es mouen actualment, i no

caure dins un localisme que, entenem des del nostre grup, du a

pocs llocs.

Li volíem fer una sèrie de preguntes també respecte de les

circumstàncies que han duit a aquesta desafortunada ruptura per

part del Govern de la Generalitat de Catalunya. Quan, tant

vostè com el Sr. Matas, van plantejar una sèrie de noms als

representants polítics de la Generalitat de Catalunya, ens pot dir

quines raons van ser les que es van adduir per a no arribar a un

consens sobre aquests noms?

Què ens pot dir, Sr. Conseller, sobre el conveni firmat pel

Sr. Damià Pons, conseller d’Educació de l’anterior Govern, dos

dies després de les eleccions autonòmiques, per un import

interessant, i volíem saber els objectius i com repercuteix açò

sobre el funcionament de l’Institut.

I finalment algunes reflexions per acabar. Nosaltres

entenem que el consens és possible quan hi ha voluntat per les

dues parts, però com va dir el Sr. Maragall, “si les decisions

s’han de prendre per consens de dos és més difícil que si és

d’un”. És a dir, per part del Govern de la  Generalitat sembla

ser que volien consens d’un, d’alguna forma açò és una

paradoxa, consens d’un jo és la primera vegada que..., que un

digui que s’ha de posar d’acord amb un mateix. Açò denota

quin és l’estat, l’actitud, el tarannà, el nou tarannà del Govern

de la Generalitat respecte el Govern de les Illes Balears.

Sr. Conseller, les Illes Balears no som el germà petit de

ningú i en aquest sentit estam segurs que el nou Institut

d’Estudis Baleàrics complirà perfectament la seva funció i

estarà a l’alçada que els ciutadans i ciutadanes de les Illes

Balears li demanin.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gornés. Per contestar ara sí en bloc té la

paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President. Intentaré fer una resposta global

perquè els plantejaments han estat diversos, encara que hi havia

alguna connexió entre els plantejaments, hi havia temes que es

reiteraven. Per tant, intentaré que aquests siguin els que

destaqui a les meves respostes. Un dels vells motius de la

intervenció de l’oposició és si es pot reconsiderar, si es pot

refer, si està ja definitivament romput aquest institut, si basta

una encaixada de mans entre els dos presidents i donar per

descomptat que han passat 6 mesos, per tant, està dissolt, si hi

ha alguna possibilitat de futur de pactar i tornar entrar en el

Ramon Llull. Jo sincerament, la percepció que jo tenc, jo no

vaig ser present a la entrevista del Sr. Matas i del Sr. Maragall,

jo sé el mateix que saben vostès, encara que per ventura no s’ho

creguin i és que sortiren conjuntament, conjuntament. 

És a dir, el Sr. Matas no ha abandonat l’Institut Ramon

Llull, alerta. Això és fruit d’un acord, van arribar a l’acord que

Balears deixa d’estar dins aquest institut, aquest és un acord. I

va dir expressament, ja ho he dit i ho torn a reiterar que “no

rompem les relacions bilaterals”. Dia, no em vull equivocar, 19

de juliol hi ha una cimera a Barcelona entre els dos governs allà

on es tractaran qüestions d’interès recíproc, entre ells les

qüestions de caràcter cultural, com és natural i segur que sortirà

algun acord. És a dir, no plantegem això com si fos el final

d’una relació, o d’una interrelació. Jo lament també, encara que

veig que no ho creuen massa, lament que no s’hagi pogut

continuar dins aquest institut, em creguin que les raons que hem

explicat són absolutament certes. I quant el plantejament que
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m’ha fet la consellera, ara que no ens escolti ningú, “és que jo

no puc consentir que aquí hi hagi un ex-conseller de CIU que

dirigeixi el Ramon Llull”,que aquest sigui el vell motiu de la

seva política de l’Institut Ramon Llull i per tant, tot allò que ha

de fer és carregar-se el Sr. Pujals com sigui i que aquest és

l’únic objectiu fins a l’extrem de cessar-lo sense tenir ningú per

posar en el seu lloc. Això és una batalla que només es llegeix

en clau de Catalunya. Això per un costat.

Quan m’ha dit a mi la Sra. Mieras, “vosaltres heu de callar,

que allò que us convé és estar aquí i fer el que nosaltres us

deim, perquè vosaltres només hi posau el 15%”. Ni una, ni

dues, ni tres vegades, clar jo estic en l’esperit del Sr. Sampol,

si això és en peu d’igualtat, respectant les característiques de

cada qual amb les coses que tenim en conjunt sí i que és molt

beneficiós per a les Illes Balears, per suposat, perquè posant-hi

menys recursos tenim més rendibilitat. Però el preu no pot ser

estar assocats, el preu no pot ser estar agenollat, ni d’aquest

Govern, ni de cap Govern de les Illes Balears, on anirem a

parar! Aquest no pot ser mai el preu d’aquest acord, ho he de

dir molt clarament. A més no ho vull per a ningú, no ho vull pel

Govern del Sr. Matas, però no ho vull per al Govern del Sr.

Antich, ni de ningú. El Govern de les Illes Balears no ha d’estar

assocat enlloc, hi ha d’estar si es considera respectat i si es sent

en peu d’igualtat, sinó no hi ha d’estar.

Tanmateix que l’actitud del Partit Popular podria haver

estat una altra, que el Ministeri d’Afers Exteriors podria haver

posat els recursos que havia compromès i no ha posat, tot això

és ben cert i lamentable i jo ho he lamentat alguna vegada i ho

lament avui. Tot això és ben vera, però sincerament distint és

haver intentat obrir nous camins, acceptar aquests recursos, a

partir d’una situació allà on hem d’estar en un plantejament

d’inferioritat. Això és allò que jo no accept i és en això en què

estic d’acord amb vostè, però segur que no hi estic en altres

coses, perquè en aquesta idea sí que hi estic completament.

Clar després tornam perquè és un tema recurrent i del qual se

n’ha de xerrar de tant en tant i és el tema de la política

lingüística. Clar al final quan un repassa les polítiques que

s’han fet en tema de matèria lingüística, les decisions que s’han

pres a la Conselleria d’Educació, ajustadíssimes totes a la

legislació, a la Llei de Normalització Lingüística i del Decret

de Mínims, amb objectius, alguns d’ells han estat molt

polèmics, però no són ni més ni manco que fan a altres

comunitats com Catalunya, nivell C del Català, per exemple i

que ja s’hi comencen a adherir alguns que no ho tenien molt

clar. Quan es crea una atmosfera de què el Govern només fa

disbarats i desastres i anem a generar una gran mobilització en

contra d’això i la gran mobilització reuneix 1.000 persones, o

2.000 o 3.000 a un acte que ha de ser molt reivindicatiu i

tremendament contrari al Govern. Jo crec que també s’ha de fer

una reflexió de contrari.

Vostè em demana, Sra. Rosselló, sobre la politització de

l’Institut d’Estudis Baleàrics, envers la situació que hi havia en

el Ramon Llull. Jo el que li puc dir i de passada també agraesc

les bones intencions que he escoltat aquí dels diversos

portaveus del nomenament del Sr. Janer Manila. Agraesc

aquestes consideracions i les contrapòs al nomenament del Sr.

Folch que és un senyor molt respectable, indubtablement i que

és un editor conegut i una persona coneguda en el món cultural

de Catalunya, però també en el món polític de Catalunya. És

una persona molt involucrada en el moviment dels Ciutadans

pel Canvi, molt involucrada en el moviment de suport del Sr.

Maragall. Persona absolutament vinculada políticament, com

ho són tots els membres del departament que han nomenat a

l’Institut Ramon Llull, tots. I a més això es desprèn

pràcticament de les seves biografies, que desgraciadament no

tenc aquí, però que els puc fer arribar el dia que vulguin. Són

persones que ningú discuteix que són de l’òrbita estricta del

PSC, o del Sr. Maragall més exactament per ventura. Aquesta

és la realitat d’aquesta situació, aquests són els fets. Jo li he dit

els noms que el Partit Popular va posar damunt la taula. Escolti

i clar després som nosaltres al final que fugim, la culpa és

nostra i som nosaltres que hem romput.

Miri, em demana també pels objectius. Els objectius

històrics de l’Institut d’Estudis Baleàrics són fomentar la

investigació a totes les àrees del coneixement i de la ciència

relacionades amb les Illes Balears, editar i subvencionar la

distribució i publicació de temes de Balears. Assessorar el

Govern i organismes de la comunitat autònoma en aquells

temes específics que solAliciti. I naturalment aprofitarem

aquesta modificació estructural que pretenem dur a terme a

l’institut per incloure aspectes com, que no estan contemplats

en aquests moments, per modificam el decret, com la projecció

exterior de la cultura, la producció exterior a l’edició, com el

pacte amb altres instituts d’altres comunitats, de l’Estat, o de

l’estranger. És a dir, ampliarem la campana de protecció de les

competències de l’institut. I hi posam al front, insistesc, una

persona gens sospitosa de partidisme.

Òbviament la cultura i la indústria cultural estaven molt ben

protegides dins la idea de l’Institut Ramon Llull, jo crec que

això era bo i jo crec que hem cercar la manera de tornar

connectar aquesta qüestió. El primer encàrrec que jo li he fet de

paraula, sense que hagi estat nomenat, evidentment s’haurà de

formalitzar posteriorment, però la primera conversa a fons

sobre aquesta qüestió amb el Sr. Janer Manila és que el seu

primer objectiu és anar a reunir-se amb el Sr. Folch i arribar a

acords per a la promoció dels nostres editors i autors a

Guadalajara, que és una cosa més immediata, i a altres indrets,

perquè naturalment que tenim moltes possibilitats de fer coses

junts i d’anar junts i de fins i tot de generar estalvis anant junts.

Però ha de ser des d’aquest nou escenari, perquè no era

possible que fos així com estava.

El punt de debat no és, ho he dit, s’ha dit molt i jo vull

insistir en això, no és la idoneïtat o no de la Sra. Moll. Jo crec

que aquí s’ha volgut a vegada manejar aquest tema perquè la

Sra. Moll té una autoritat, tots li reconeixem, és indiscutida. Per

tant, sincerament no crec que aquest fos el problema. El

problema és que les coses no es poden fer de segons quina

manera, sobretot a una ambients, això s’ha de reconèixer

perquè és així, allà on les suspicàcies existeixen i on les

desconfiances existeixen. El simple fet de què no siguin

governs del mateix color polític ja pot generar, només això ja

pot generar d’entrada algun tipus de distanciament o algun

tipus de suspicàcia. Això és inevitable i això forma part de la

vida política. Per tant, en situacions allà on no hi ha una

coincidència política estricte és quan s’ha de cuidar i anar alerta

en crear climes que naturalment dificultin els acords.



CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 13 / 10 de juny del 2004 231

 

Respecte el tema, tornant al tema de la sortida de... Bé, jo

vull interpretar perquè és el més beneficiós per a la cultura

catalana, que l’encaixada de mans entre el President Maragall

i Matas basta per dissoldre aquesta situació, perquè si he

d’interpretar el contrari, en teoria ara aquests 6 mesos no poden

fer res si no m’ho demanen a mi, o si jo no ho firm. M’estim

més que no entrem dins aquesta dinàmica perquè això encara

seria afegir llenya al foc i jo no vull aquest conflicte. O sigui,

que jo ara m’he de trobar en la de poder dir que no contract la

companyia aèria que ha de dur els editors, o els que han de

construir l’estand a Mèxic. Jo no em vull ficar en aquest

embolic. Crec que el més net és que entenguem que si els

presidents han parlat i han arribat a un acord, (...), que és veritat

que la naturalesa jurídica esdevé impossible, perquè és

impossible un consorci de només un, idò sí, però ells que facin

un esforç jurídic de formalització. Què és veritat que la marca

Ramon Llull no és seva i que d’alguna manera nosaltres

l’entregam? Idò sí que és veritat, però bé què hem de fer, ara no

dissoldrem el Ramon Llull i els obligarem a canviar de nom

perquè així no aniran a Guadalajara ni enlloc. A més entraríem

en una altra dinàmica de tensions, enfrontament i sincerament

jo no som partidari de què això es produeixi. Per tant, jo donaré

les passes necessàries perquè des de fa pocs dies tenc aquesta

representació en realitat, almanco en efectes formals perquè no

tenguin una situació de bloqueig i de dificultat. Ara només falta

que em converteixi culpable d’una situació que jo no desig, de

bloqueig i d’impossibilitat d’execució dels objectius del Ramon

Llull. 

Vostè em demana Sr. Bosch per què la dinàmica del Ramon

Llull era de certa paràlisi? Jo ho he explicat, és a dir, hi havia

un escenari extraordinàriament complicat. Hi havia hagut les

eleccions autonòmiques amb un canvi de Govern aquí, venien

les eleccions catalanes que també han generat un canvi, després

varen venir unes eleccions generals molt conflictives, de molta

tensió, que a més també han generat un canvi. Jo li puc

assegurar que les meves converses amb el Sr. Pujals eren

constants i en allò que a mi em pertocava es donaven suport a

les decisions que s’anaven prenent. És veritat que no s’havia

tancat el pressupost de l’any anterior perquè sempre s’havia

aspirat a obtenir recursos de Madrid, és veritat que no s’havia

reunit el patronat. És veritat que determinades formalitats no

s’havien produït perquè es tenia la sensació, que jo compartia

i a més crec que era la que hi havia, d’una certa situació

d’interinitat que només cessaria quan passessin les eleccions

generals. I crec que així ha estat i els fets ens ho demostren,

més o menys. És a dir, al final quan ha desembocat el tema?

Quan ha acabat a nivell de tot l’Estat un procés electoral que és

molt llarg i que atacava fonamentalment la situació de

Catalunya i Balears per aquestes especials connotacions. Però

no hi ha hagut ni desinterès, ni mala fe, jo he estat a multitud de

reunions del Ramon Llull i amb el Sr. Pujals moltíssimes

vegades impulsant qüestions concretes i no he tengut mai la

sensació, ni l’interès especial de fugir, ni de què volguéssim

fugir. 

A més li dic que la pretensió de l’Institut d’Estudis

Baleàrics no és suplantar la Universitat de les Illes Balears. La

Universitat de les Illes Balears té el monopoli de la formació

científica superior, tecnicocientífica superior i això no

pretenem discutir-ho. Però hi ha tot un seguit d’estudis, de gent

que vol editar coses, de gent que produeix també a nivell

científic, no només literari, ni creatiu, sinó també científic i que

de vegades no té acollida abastament a la Universitat, que es

pot impulsar o es pot ajudar pagant-li un viatge, o se li pot

editar una publicació. Jo crec que això és una cosa

absolutament normal i que de fet ve fent. Jo no sé si coneix el

darrer volum de l’Institut, és una magnífic treball sobre Marí

Cardona i Villangómez i que és vertaderament complet, ben fet

i ben elaborat i que té un nivell científic molt considerable. Per

tant, jo crec que aquest tipus de coses en augment es poden

venir fent.

I acab Sr. Gornés, també agraint-li la seva colAlaboració i

suport, com és natural. I bé, per què no hi va haver consens

amb els noms que proposàvem quan vàrem posar algun nom

damunt la taula? Jo no ho he arribat a saber, jo em vaig

preocupar de posar dos noms que fossin del món de la cultura,

d’un cert prestigi, tampoc els voldria posar per damunt d’altres,

no es tracta d’això, gent amb una formació, amb uns

coneixements, que no fossin gent de l’entorn del Partit Popular,

perquè no ens diguessin que estàvem colAlocant aquí... I

sincerament se’ns va dir que això no, que això era una cosa que

ja estava decidida i que les persones serien aquesta, aquesta i

aquesta. És a dir, a mi el que em sap greu haver d’explicar és

que les coses s’explicaven així, és a dir, miraments cap ni un.

No vull abusar d’aquesta qüestió, però les coses s’explicaven

així, és a dir, sense arguments. La qual cosa te fa pensar que

algun testimoni d’excepció d’aquestes reunions que em

guardarà de mentir com és el Sr. Antoni Mir, coneguts de tots

vostès i que forma part del patronat i que estava assegut allà al

costat i que ha estat testimoni d’excepció de totes aquestes

discussions, la Sra. Catalina Sureda i el Sr. Miquel Melià

també, han estat testimonis d’alguns aspectes, altres han estat

més privats entre la consellera i jo, però en la mateixa línia.

Escoltin, això ha estat la dinàmica que s’ha generat en aquesta

qüestió, amb un tarannà també ho vull dir, molt distint del Sr.

Oliver Juan, molt distint, una persona d’un altre tarannà, molt

més dialogant, molt més oberta, amb menys perjudicis,

sincerament i amb un nivell de pressió menor. Això és la

impressió que jo personalment tenc, ara estic fent una anàlisi

molt particular i molt subjectiu, però sincerament és el que faig

i és el que jo he viscut. No li puc dir d’altra manera.

I també em demanava del conveni... Bé, el Sr. Pons va

cometre el pecat de firmar un conveni, quan ja havien perdut

les eleccions, que era el conveni d’anar a la Fira de Guadalajara

i que tenia un segon pecat, diguem i era que no hi havia

finançament. És a dir, no hi havia pressupost per contreure

aquesta obligació. Però bé, s’ha de dir que el bon fi era que

aconseguíssim anar a participar dins la Fira de Guadalajara i

això segurament és segurament menys criticable. Des del punt

forma sí que he de dir que no sembla adequat no esperar que

arribi el nou Govern per signar un conveni d’aquestes

característiques, però bé l’objectiu jo crec que era positiu. Jo

crec que és positiu aconseguir aquests recursos que no estaven

en el pressupost i que no hi estan ara tampoc, però que en un

moment determinat podem contreure per intentar que la nostra

gent, els creadors d’aquí puguin d’alguna manera poder anar a

aquesta fira.

I acab Sr. President, perquè crec que ja m’he excedit en el

temps recomanable. 
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Ara per part del Grup

Parlamentari d’Esquerra Unida té la Sra. Rosselló un temps de

5 minuts. Esquerra Unida-Els Verds, perdó.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, bé després de la seva

exposició, dir que des del nostre grup lamentam profundament

que no hi hagi ja cap possibilitat de tornar enrera aquesta

decisió, tot i que fos conjunta, no qüestionam el fet de què hi va

haver aquesta cimera Sr. Maragall-Sr. Matas, però sí entenem

que no continuar en la proposta ja iniciada de l’Institut Ramon

Llull nosaltres creim que és una passa enrera important respecte

la colAlaboració i precisament s’hauria de fer un esforç per part

de qui governa, en molts de casos, de superar aquestes

situacions que evidentment són conflictives i que són producte

de moltes qüestions que vostè mateix ha esmentat. Però crec

que el bé per a tots els ciutadans i sobretot el fet de continuar

en la línia de l’Institut Ramon Llull nosaltres creim que valia la

pena haver-ho intentat novament i no ja donar per fer que no hi

ha cap tipus de possibilitat, tot i que hi ha dificultats. Però

creim que precisament quan hi ha dificultats és quan s’ha de

veure la capacitat dels governs de poder ser més objectius i de

superar certs problemes i a veure si és possible la continuïtat.

En vista de què pareix que aquesta qüestió no és així, nosaltres

ja deim que ho lamentam moltíssim. 

Dir-li en segon lloc que ens genera una profunda

preocupació des del punt de vista, que ja li hem dit per una

part, de quina colAlaboració s’establirà amb les comunitats de

parla catalana. Nosaltres creim que el fet de tenir una

colAlaboració conjunta amb Catalunya i evidentment amb

València de manera conjunta entre tots, de colAlaborar per tal

de què la nostra llengua, la llengua catalana i la nostra cultura

diversa, però que té molts de punts en comú, idò pugui tenir

una projecció exterior. Nosaltres creim que s’hauria de fer

d’una manera de colAlaboració dins allò que seria l’àmbit de la

colAlaboració, evidentment del respecte mutu, de la diversitat

que pot existir, però sobretot amb un objectiu molt clar i que és

precisament promoure la cultura i la llengua catalana, que

nosaltres creim precisament que és una qüestió que ja no hauria

d’estar ni tan sols qüestionada. Per tant, no sabem molt bé...,

vostè ha esmentat algunes actuacions, però nosaltres estam

francament preocupats.

En segon lloc també dir, tot i que és cert que encara no hi

ha el decret fet, per tant, supòs que després vostè mateix

compareixerà o ja tendrem ocasió de parlar-ne en una comissió.

Però dir-li que ens segueix preocupant i jo també vaig als fets,

no vaig només a les paraules, Sr. Conseller, respecte a quina

serà la política que durà endavant lingüística i cultural l’Institut

d’Estudis Baleàrics, tenint en compte que hi ha hagut fets

concrets que ja ha duit endavant la conselleria i el Govern, ja

s’ha fet esment al tema de la ràdio televisió autonòmica envers

el tema del català, el procediment de les modalitats de fomentar

diríem un intent de desmembrar, en el nostre entendre, allò que

és la unitat de la llengua catalana. Per tant, ens preocupa i li

volem plantejar i esperem que pugui quedar més clar.

També ens sorprèn una anècdota que vostè ha esmentat. Ha

parlat d’una manifestació que eren pocs i sembla que això ho

utilitza, quan resulta que les de 50.000 persones que

demanaven clarament que no es fessin més autopistes tampoc

els varen escoltar, els va ser absolutament ben igual. Com vostè

sap perfectament a una pregunta que vaig fer jo i que

precisament em varen contestar. En segon lloc dir-li que jo no

estic dient-li que l’Institut Ramon Llull estigui polititzat, jo no

em ficarà amb allò que han fet a Catalunya perquè és un tema

que no em correspon a mi en aquest cas com a diputada de les

illes. Allò que em preocupa és que l’Institut d’Estudis Baleàrics

es polititzi. Ja li ho dic i per tant, era si em contestaria a si serà

el més objectiu i el més obert possible en el món de la cultura

de les Illes Balears. Per tant, en aquest sentit que sigui el més

ample sense entrar precisament en una politització d’aquest

institut.

I ja per acabar i entrant també en allò que suposa aquest

futur immediat que vostè ha marcat amb el decret. Dir-li que

també ens preocupen..., els objectius de l’institut estan molt bé

inicialment, d’assessorament científic, però que no supleixi

altres entitats com per exemple ja també s’ha esmentat, la

Universitat, on hi hagi alguna qüestió que pugui generar algun

conflicte. De totes maneres, com dic i per finalitzar, nosaltres

lamentam profundament que ja no hi hagi res a fer amb

l’Institut Ramon Llull, és una passa enrera que realment creim

que no és bona per a la cultura i la llengua d’aquí i per tant, la

llengua i cultura catalana i evidentment expressam, com he dit,

la profunda preocupació d’allò que pot ser l’Institut d’Estudis

Baleàrics, que esperem que en el moment en què surti aquest

decret, evidentment hi haurà més temps per parlar-ne.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Rosselló. Per part del Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista intervé el diputat Sr.

Sampol per un temps màxim de 5 minuts.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Només una precisió, el Sr. Pons va

fer el pecat de comprometre, no sé si eren 50 milions per a la

Fira de Guadalajara perquè naturalment s’havia de posar en

marxa i supòs que havia negociat amb el conseller d’Hisenda

l’oportuna suplementació de crèdit. Jo a la meva conselleria em

vaig trobar amb un acte, un acte polític pres pel Govern en

funcions que em va suposar més de 200 milions de pessetes,

que tampoc no hi eren. Pecat per pecat. Bé això són fets que es

solen produir.

Bé jo crec que les coses estan clares i poca cosa més hi ha

a afegir. Evidentment jo com a nacionalista no li hauria

perdonat que vostè actués com un Govern de segona, de fet no

li perdon que actuïn com un Govern de segona. Quan diuen:

“volem la mateixa autonomia que tengui Catalunya”, actuen

com un Govern de segona. Quan diuen: “volem el mateix

finançament que obtendrà Catalunya”, actuen com un Govern

de segona categoria. Amb això no ho han fet i encara que jo

pens que si l’Institut Ramon Llull hagués nascut amb la

direcció de la Sra. Aina Moll, tal vegada la Sra. Aina Moll
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hagués estat el pont que hagués pogut llimar totes aquestes

diferències. Però Déu ens guard d’un ja està fet, tot això ja són

elucubracions i poca cosa hi ha feta.

Ens trobam en temes molts formals, al final són decisius i

no sé qui ho ha dit, si la Sra. Rosselló, o el Sr. Bosch, però al

final qui ha sortit és Balears i jo ja li vaig dir amb una pregunta

oral que li vaig fer en plenari. I clar, si un empeny i l’altre

amolla és perquè es sent de segona. Aquesta és la realitat

també. Jo no sé si això havia d’anar a un enfrontament

institucional, pens que no, que això hauria estat ben negatiu.

S’ha referit també al fracàs de les mobilitzacions. Mirin és

que duim un any que per ventura ja estam un poc cansats de

sortir al carrer, per guerra, per territori, per llengua. I no hauria

de pensar amb això que totes les decisions són correctes. Parla

del nivell C, miri jo no sé si la seva decisió és correcte, però és

que vostè tampoc no ho sap, perquè ni vostè ni jo venim del

món educatiu. L’única cosa que li deman en aquestes qüestions

és que consultiu la comunitat educativa i no l’ha consultada,

perquè jo veig, llegesc i escolt allò que em diuen els

professionals, és que dia a dia es troben dins les trinxeres, amb

uns problemes de la comunitat educativa que els rebota tots els

problemes socials, perquè és molt fàcil problemes familiars,

problemes de famílies desestructurades, problemes de manca

d’integració. Tot això qui ho pateix són els professors i ens

diuen que encara, a pesar que duim 20 anys d’autonomia i que

duim 15 o 16 anys de Llei de Normalització Lingüística, ens

diuen que el nostre sistema no fa que els nostres infants surtin

preparats amb el coneixement de català que es necessita. I

vostès els hauria d’escoltar, no m’escolti a mi, jo no som res

des d’aquest punt de vista, jo puc saber d’electrònica, o en

sabia un altre temps. Però escolti els especialistes...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Sampol, es cenyeixi a...

EL SR. SAMPOL I MAS:

No feia comptes xerrar tant.

En definitiva, jo crec que vostè ens té acostumats que quan

acudeix al Parlament adopta una actitud correcte, fins i tot molt

dialogant, tolerant i que acostuma a donar la raó, jo crec que és

positiu i lloable per part de vostè. Però llavors quan jo em

referia a ni un sol gest, ni una sola declaració, ni un sol

missatge positiu en favor de la unitat de la llengua, és que és

així, quan llancen cap a la societat el que fan és fomentar

l’anticatalanisme perquè segurament això els dóna vots. Avui,

acab Sr. President, he sentit a la ràdio el candidat del seu partit

a les europees que deia “que els qui demanen el reconeixement

de la llengua catalana dins la Unió Europea ho utilitzen per fer

independentisme”. Això no pot ser més trist. I en tot cas si el

missatge de què “només tendrem el reconeixement de la

llengua catalana si som independents”, que s’ho faci mirar

aquest senyor perquè el missatge és molt perillós.

Bé en definitiva Sr. Conseller, jo crec que he estat equànime

amb aquesta postura, vostès tenen culpa, però no són els

màxims culpables, això li ho reconec i ho he escrit. I l’única

cosa que li prec és que a partir d’ara tornin estendre els ponts,

per bé de dos països que no haurien d’haver estat mai

enfrontats, que no ens hauríem de separar políticament i això

no vol dir que haguem de tolerar mai haver d’estar submisos a

ningú, però també per al bé dels nostres creadors, escriptors,

editors que necessiten d’instruments així, de ponts per

projectar-se exteriorment.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Sampol. Pel Grup Parlamentari

Socialista intervé el diputat Sr. Andreu Bosch Mesquida, per un

temps màxim de cinc minuts.

EL SR. BOSCH I MESQUIDA:

Moltes gràcies, Sr. President. Hauria volgut fer referència

al tema de la politització de la llengua, que n’ha fet referència

també el Sr. Gornés, però me pareix que no procedeix.

Sí que voldria dir que, o volem dir, des del Grup

Parlamentari Socialista, que per damunt del ball de noms que

han anat i han vingut i que moltes vegades s’han cremat, crec

que innecessàriament, amb filtracions interessades o no, amb

desencontres institucionals evidentment, cal recompondre la

unitat i el consens. Creiem que té seny el Sr. Fiol, quan diu de

no crear més conflictes dels que hi ha hagut, tant com ostenta

la presidència de l’Institut Ramon Llull. En tot cas, sí que

voldria repartir els avantatges d’aquest institut, si més no

perquè la filosofia, d’alguna es pugui recuperar; una eina per

enfortir i potenciar la llengua, un instrument d’aprenentatge a

l’exterior, una força per al reconeixement als parlaments

nacionals i europeus, una plataforma de mercat cultural i de

difusió de la nostra traducció, especialment a Catalunya i altres

territoris i evidentment una posició avantatjosa econòmicament.

Des del Grup Parlamentari Socialista, podríem entrar en el

tema del nivell C de la llengua, crec que tampoc no és el

moment, és un tema de política lingüística que no correspon i

per tant tampoc no hi entraré, però sí dir que pensam que seria

de seny la idea expressada a la darrera reunió dels dos

presidents, de recomençar de bell nou, per caminar junts, com

dèiem, cap endavant, amb més força que mai, i sobretot amb un

objectiu fonamental, que és la unitat de la llengua catalana.

Res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Andreu Bosch. Té la paraula el Sr.

Gornés, per un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Sí, gràcies, Sr. President, seré molt breu. Només per dir

que, després d’haver escoltat el conseller, estem més

convençuts que l’actitud del Govern de les Illes Balears ha estat

respectuosa i jo diria més, generosa, extremadament generosa

respecte dels afers que s’han produït envoltant l’institut. I

també dir que nosaltres entenem que un marc de colAlaboració
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institucional és aquell on s’intenten ajudar uns i altres, açò de

les empentes no ho entenem, si un govern empeny un altre és

perquè no ho deu voler i no deu voler que l’altre hi sigui, i per

tant nosaltres entenem que el Govern de les Illes Balears ha

actuat com havia d’actuar, i estam segurs que aquest nou camí

que es vol emprendre amb l’Institut d’Estudis Baleàrics serà

tant o més fructífer que el que s’havia emprès d’una forma

desafortunada fa dos anys.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moles gràcies, Sr. Gornés. I ara sí, per tancar, té la paraula

el conseller.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Sí, gràcies, Sr. President. Jo compartesc les visions

voluntaristes de la política, que són molt interessant i que

també jo intent que estiguin un poquet com a guia de la meva

activitat política, però que quasi mai no són possibles, la

colAlaboració, la cooperació, superar els problemes mitjançant

el diàleg, tot això són coses que un ha de posar en pràctica, ha

d’intentar posar sempre en pràctica, però no és fàcil llavors en

el dia a dia, i els malentesos són moltes vegades inevitables, ja

no reparteix culpes, tothom té sempre una part de culpa, això

no importa reconèixer-ho. En aquesta qüestió tenc les idees

molt clares perquè, així com en altres coses no, aquesta, com

que ho he viscut en primera persona, doncs un, quan viu les

coses de dins té les idees extraordinàriament clares.

Si es pretén polititzar l’Institut d’Estudis Baleàrics i tal.

Escoltin, jo he duit un nom aquí, que a més ha tengut cert

consens, ha estat reconegut com a persona de prestigi, com a

persona independent, com a una persona que jo crec que

s’erigeix en garantia, també, desbloquejar determinades

situacions que es poguessin produir o que vostès poguessin

sospitar que es produiran. Si vostès pensen que el Partit

Popular, com diu vostè de tant en quant, que empra molt per

ridiculitzar el Govern, la valencianització i totes aquestes coses,

jo no crec que el Sr. Janer Manila sigui un senyor partidari del

que vostè diu, d’una forma abstracte un poc, la

valencianització, i diu que el Sr. Matas, el Sr. Matas no és

ambaixador de València a Balears, vostè explica unes coses de

vegades un poc rares. És a dir, una cosa és que li facin un

nomenament honorífic i, en fi, d’agraïment de la política del Sr.

Matas quan era ministre, i l’altra és que vostè, -¿embajador en

Mallorca? No, no ho diu embajador en Baleares; en el món, a

tot el món, vostè no ho ha entès això; vostè no ho ha entès

això,...

(Remor de veus i rialles a la sala)

... vostè ha explicat que era ambaixador a Mallorca i jo li

dic que no, que no és a Mallorca, que és a tot el món, perquè

això és una cosa simpàtica del Govern de la Generalitat

valenciana que va voler reconèixer els esforços del Sr. Matas

per donar solució a un problema que allà es viu amb molta

intensitat i d’una manera extraordinària, que és el tema de

l’aigua i varen tenir aquest gest, que jo crec que és simpàtic, i

que el president va acceptar. I per cert, d’això no crec que vostè

pugui, a partir d’aquí, establir una teoria de la valencianització

amb la complicitat del Sr. Janer Manila, és a dir, anem a

escenaris reals i possibles i no a escenaris que no passaran.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Rosselló, sí. Gràcies.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Jo no vull parlar, i si ho he fet ho retir, jo no vull dir fracàs

de mobilitzacions. Bé, és igual, quan un pateix una campanya

política forta i la viu durant una sèrie de mesos, amb acusacions

extraordinàries, algunes d’aquestes gravíssimes, en fi, que no

importa reproduir, bé, doncs també acaba pensant que aquesta

mobilització arriba a l’opinió pública i que el que veu escrit als

mitjans de comunicació o escolta a les ràdios i televisions és

fruit que hi ha un ambient i que hi ha un clima social, que

llavors no es correspon exactament, és l’únic que he volgut dir.

Llavors podem trobar moltes excuses perquè hi va més o menys

gent a una manifestació i totes les opinions de tothom són

respectables, encara que siguin 50.000 o 2.000 o 1, totes les

opinions són respectables, jo no dic que no ho siguin, jo només

intent pesar el volum de la percepció de problemes, segons el

número de gent que participen en aquestes qüestions.

Del nivell C, efectivament no en parlarem perquè entraríem

dins una dinàmica d’un debat que val més no parlar-ne, és a dir

i a més, no hi ha precisament la Sra. Munar, que és el gran

darrer suport que tenim en aquesta causa, com tots vostès

saben, i que segurament faria una intervenció per donar suport

al Govern, per la qual cosa esperarem una ocasió millor per

parlar d’aquesta qüestió.

Jo escolt els experts d’aquesta i d’altres coses, a més, hem

d’escoltar, perquè, efectivament, jo no provinc del món de

l’educació, encara que hi tenc moltes arrels familiars

històricament i tenc molta gent de la família que ha viscut els

ambients de l’educació molt directament i sé quin és aquest

ambient i com es viu i les dificultats que té el món en el si de

l’educació i ho conec molt bé això.

Vostè troba que falta entusiasme i falten declaracions

d’unitat de la llengua i de suport de l’ús de la llengua. Escolti,

nosaltres desenvolupam unes normatives que pretenen, i no

s’ha modificat en absolut això, que tots els nins i nines que van

a escola i passen per l’educació obligatòria, que és la que

nosaltres hem de donar, facin com a mínim la meitat de la seva

formació en català; i com a mínim, quan acabin aquests deu

anys de formació obligatòria, tenguin uns coneixements de

parlar, d’escriure, de llegir, mitjans, en català. I això jo crec

que és un objectiu que és assumible pels docents de les nostres

illes, jo crec que és assumible; altres coses és que també

cerquem la perfecció o cerquem, en fi, crec que no és el cas,

crec que estam dins objectius assumibles; perquè si no és que

hauríem de revisar tot el nostre sistema formatiu també i tots els

nostres currículums respecte d’aquesta matèria.

Per tant, jo no he estat persona que s’hagi oposat a tot això,

el contrari, ho he impulsat sempre amb molt d’interès. Avui ens



hem trobat amb una situació que nosaltres creim que no hem

generat; naturalment, l’escala dels entusiasmes sempre permet

opinar, però nosaltres no hem provocat aquesta situació,

nosaltres no hem volgut aquesta situació, nosaltres no hem

cercat aquesta situació en absolut; el contrari, és una situació a

la qual se’ns hi ha duit tant si volem com si no volem,

naturalment hem hagut de tenir una actitud de fer-nos respectar.

Jo no sé si a altres àmbits això no és així, desitjaria que ho fos;

i a més, li diré més, si el Sr. Iturgáiz, perdó, Isturiz, diu que,

creu que el català no ha de ser una llengua europea, no s’ha de

defensar, perquè fer-ho és un argument independentista, doncs

jo no hi estic d’acord i no m’importa dir-ho; jo crec que aquesta

és una qüestió distinta i és un debat distint, jo crec que

l’independentisme és una cosa distinta a la pretensió que el

català pugui ser una llengua oficial, altra cosa és que cregui que

això és viable o que cregui que acabarem tots parlant anglès

dins l’àmbit de la Comunitat Europea, que és un poc el que ja

passa, però aquesta és una altra qüestió que, efectivament, Sr.

President, abans que m’adverteixi, fuig notablement del debat

que es plantejava.

Avui el debat consistia, i crec que així s’ha fet, que el

conseller donàs explicacions, cosa que va demanar el primer

dia hàbil que es va produir després de l’encontre del Sr. Matas

i el Sr. Maragall aquí a Palma, donàs explicacions, dic, de tot

el que ha passat, del que crec que ha passat i crec que és

rellevant i important dir de la crisi de l’Institut Ramon Llull, de

per què hem sortit d’aquest consorci i de quina solució en

aquests moments impulsam i dissenyam, amb quins

compromisos personals ja comptam, tan rellevants com el que

he exposat avui aquí i de quina manera tan potent pretenem les

pròximes setmanes poder dur al Consell de Govern un decret

que reorienti qualque aspecte, no tots, de l’Institut d’Estudis

Baleàrics, perquè n’hi ha molts de lloables i importants que

s’han de seguir impulsant i s’han de seguir fent; i així, doncs,

donar un poquet de projecció i un poquet de sortida i intentar

també recollir recursos financers necessaris perquè això sigui

una cosa no només hipotètica o possibilista, sinó que sigui real

i que sigui cert i per tant poder, efectivament, donar una solució

a aquesta situació que s’ha generat, que els nostres creadors, els

nostres artistes, els nostres escriptors doncs s’han quedat en una

situació amb un poquet de falta de suport exterior, falta de

projecció, que és molt important. I des d’aquest punt de vista

creim que posant en marxa aquests mecanismes aconseguirem

millorar, com a mínim, o fer una situació millor.

Moltes gràcies per la seva atenció.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Una vegada esgotat l’ordre

del dia d’avui, només em queda agrair la presència de l’Hble.

Conseller i dels seus acompanyants.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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