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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes a tots, en primer lloc demanaria si es
produeixen substitucions? No hi ha substitucions.

Compareixença RGE núm. 2315/08, solAlicitada per
quatre diputats membres de la Comissió de Cultura,
Educació i Esports, adscrits al Grup Parlamentari Popular,
de l'Hble. Sra. Consellera d'Educació i Cultura, per tal
d'informar sobre la política del retorn del patrimoni
històric cap a les Illes Balears. 

Passam, idò, a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui que
consisteix en la compareixença RGE núm. 2315/08, presentada
per quatre diputats membres de la Comissió de Cultura,
Educació i Esports, adscrits al Grup Parlamentari Popular,
mitjançant la qual solAliciten la compareixença de la consellera
d’Educació i Cultura per tal d’informar sobre la política de
retorn del patrimoni històric cap a les Illes Balears.

Assisteix la consellera de Cultura, Hble. Sra. Bàrbara
Galmés i Chicón, acompanyada del Sr. Pere Joan Martorell i
Castelló, director general de Cultura; Sr. Andreu Serra i
Martínez, cap de Gabinet de la conselleria; el Sr. Francesc
Ramis i Oliver, assessor tècnic de la conselleria; la Sra. Andrea
Torrens Arroyo, de Comunicació; la Sra. Francisca Jiménez
Blaya, cap de Premsa; i la Sra. Sandra Riba, també de Premsa.

Per tant, començaríem després de donar la benvinguda a la
consellera i al seus acompanyants, i donam la paraula a la Sra.
Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bàrbara Galmés i Chicón):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Bones tardes. Comparesc avui davant aquesta comissió per
informar sobre la política que segueix el Govern en relació amb
el retorn del patrimoni històric cap a les Illes Balears, en
resposta a una solAlicitud presentada pels diputats del Partit
Popular, solAlicitud que té una llarga història perquè va
començar sent una pregunta oral que no es va tramitar a temps,
sembla ser, després va ser una pregunta escrita, però el Sr.
Diputat la va retirar perquè havia de sortir. I bé, crec que és
interessant avui a la fi exposar una mica la situació tal com es
troba en aquests moments i també -per què no dir-ho?- sentir les
aportacions o les propostes que des de cada un dels grups
parlamentaris em puguin fer arribar.

Bé, tots sabem que avui estam parlant d’un tema que si
acudim a les hemeroteques és un tema recurrent, un tema que té
molts de precedents en debats, propostes, iniciatives
institucionals, solAlicituds, però que malgrat hi hagi hagut tot
aquest interès, no sempre s’ha aconseguit l’efecte esperat,
malgrat que s’han obert certs camins per estudiar les
possibilitats reals que té la nostra comunitat de comptar amb el
seu patrimoni històric i recuperar-ho. De fet, el passat mes de
novembre en el decurs d’una reunió mantinguda a Madrid amb
el ministre de Cultura, vaig tenir l’ocasió d’informar-lo que hi
havia una demanda històrica, una solAlicitud o un interès generat
entre els ciutadans i els responsables polítics dels distints grups
parlamentaris per a la recuperació d’aquest patrimoni a les
respectives localitats d’origen. He de dir que es va mostrar

receptiu en la idea i disposat a continuar parlant d’aquest tema
en futures reunions. Ho va ajornar perquè s’havien de celebrar
les eleccions. Evidentment es varen produir les eleccions i
continua més o manco el mateix equip, han canviat alguns dels
seus responsables, però l’estructura del ministeri és la mateixa.

Per tant, en aquest moment estam en tràmits per..., bé s’ha
demanat una reunió per tractar tot un seguit de qüestions, i
aquest serà un dels temes que ara ja durem en reunió de treball.
El que passa és que això és un debat molt ample, un debat que
no només es refereix al debat que puguem tenir en aquesta
comunitat respecte de la recuperació de patrimoni històric, sinó
que és un debat que forma part d’una qüestió molt més ampla,
les reivindicacions de totes i cada una de les comunitats del seu
propi patrimoni, a més del debat sobre la funció dels museus
nacionals.

De totes maneres, en aquests moments és clar que l’objectiu
principal de la nostra conselleria és procurar tancar
especialment abans aquest tema que un altre. Tenim un
calendari d’actuacions que són les obres de millora, crec que és
previ a qualsevol altre moviment, les obres de millora que
precisen les infraestructures culturals a les nostres illes i que
depenen del Govern central. Fins i tot estam en un moment de
debat perquè la gestió d’aquestes institucions podria passar als
consells insulars, com s’ha reclamat per part de Menorca i em
sembla que ben aviat es farà des de les altres illes.

Fa dues o tres setmanes, a principis del mes de maig va venir
aquí el subdirector general de Museus del Govern central, en
concret per veure les instalAlacions museístiques dependents del
ministeri, en concret el Museu de Mallorca i el de Muro. Com
a conseqüència d’aquesta trobada, es va resoldre dur a terme un
pla d’accions (...) que contempla en primer lloc i com a actuació
prioritària solucionar els greus problemes de la instalAlació
elèctrica del Museu de Mallorca i del Museu de Muro, saben
que ha estat parcialment tancat i que limiten absolutament les
condicions d’aquests dos espais a l’hora d’assumir determinats
projectes expositius. En segon lloc, vàrem coincidir en la
necessitat d’abordar un seguit d’obres de reforma de caràcter
estructural per posar els museus existents en disposició de poder
ser part integrant d’un projecte museístic més ambiciós. I en
tercer lloc, i ja plantejat més a llarg termini, es va confirmar la
disposició del ministeri per afrontar les dues noves
construccions a Eivissa, molt especialment la biblioteca.

En aquests moments la nostra prioritat -he de ser clara en
aquest sentit- és un projecte molt més ample que ja hem
presentat als responsables dels distints centres culturals adscrits
a la Direcció General de Cultura, un projecte de rehabilitació
dels arxius, museus i biblioteques, analitzant les seves
deficiències i prioritzant les seves necessitats. Jo crec que en
aquest moment és el que ha de canalitzar totes les nostres
energies. Tenim un documentat pactat amb els directors
d’aquests set centres i un pla d’actuacions que passen fins i tot
i de forma molt urgent per la necessitat de dotació de més
personal, perquè durant molt de temps han estat en la mateixa
situació.
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Crec que aquesta passa resulta fonamental per poder després
posar damunt la taula qualsevol altra reivindicació relativa al
tema que avui ens ocupa. És evident que el millor argument que
podem esgrimir davant del ministeri és solAlicitar el retorn de les
peces, però dient que disposam dels espais adequats i les
condicions adequades per garantir el seu estat de conservació i
la seva seguretat. A dia d’avui aquest aval no el tenim, hem de
superar els problemes actuals de condicionament de les
instalAlacions, la dotació de personal, les mesures de seguretat
suficients per poder avançar en la direcció que a tots ens
interessa i, per suposat, garantir-nos la part que ve de Madrid i
la part que hem de posar nosaltres, el Govern, per poder enllestir
aquest pla de sanejament de totes les instalAlacions culturals,
independentment que en sigui transferida la gestió o no als
consells insulars.

Una vegada solucionats aquests entrebancs, o mentre
estiguin en vies de solució, es pot acabar de perfilar un projecte
museístic ambiciós, seriós i que contempli la incorporació del
patrimoni històric i cultural de les Illes Balears a través de
negociacions fluïdes amb el Govern central que, com ja he
apuntat, va demostrar una bona disposició al respecte. 

Arribats a aquest punt, vull incidir en la necessitat de ser
pràctics, de la conveniència d’evitar debats estèrils. Ja m’he
referit al principi a la llarga hemeroteca de reivindicacions, de
reclamacions d’aquest patrimoni. Però jo crec que les propostes
i solAlicituds relatives al retorn del nostre patrimoni han de ser
factibles, s’han de formular en un principi més en termes de
disponibilitat temporal i, per què no?, periòdica, que en termes
de titularitat perquè perdem moltes forces en el debat sobre la
titularitat d’aquest patrimoni. Bé, jo crec que aquí, en aquest
cas, l’experiència del temps transcorregut ens ha de servir, ens
ha de valer. Jo crec que fins ara la qüestió clau ha estat que
sempre s’ha reclamat la titularitat, i això ens ha impedit la
tornada, el bitllet de tornada sempre quedava anulAlat, crec que
hauríem de ser una mica àgils i pràctics i fer les coses a poc a
poc i bé.

Tots els que som avui aquí m’imagín que tenim la mateixa
aspiració, oferir als ciutadans i a les ciutadanes de les Illes
Balears la possibilitat de gaudir del nostre patrimoni històric i
cultural a ca nostra. Aquesta és la pretensió de la conselleria i en
aquest sentit hi estam fent feina, i la feina prioritària és intentar
posar els museus o els arxius en les condicions que han tenir per
poder gaudir d’aquest patrimoni i fer que els ciutadans de les
Illes Balears puguin gaudir-ne.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera.

Procedeix ara a la suspensió de la sessió per un temps
màxim de 45 minuts, per tal que els grups parlamentaris puguin
preparar la formulació de preguntes o observacions. Per la qual
cosa demanam als portaveus si volen la suspensió de la sessió
o podem continuar? 

Pareix que podem continuar. Per tant, té la paraula per part
del Grup Parlamentari Popular el Sr. Gornés per un temps de
deu minuts.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, hem cregut
interessant demanar la seva compareixença per goig del Sr.
Alorda, supòs, per tal de poder saber oficialment quina és
l’actuació de la Conselleria d’Educació en relació amb el
patrimoni històric fora de les Illes Balears, tal com diu l’article
1.3 de la Llei de patrimoni històric de les nostres illes. Creim
que feia falta un posicionament oficial de la conselleria al
respecte, precisament per açò que vostè ha esmentat, per la
llarga història de declaracions, desitjos, anhels que s’han
expressat entorn aquest patrimoni.

Per tant, l’objectiu d’aquesta compareixença era saber amb
detall quina és la política que du a terme la seva conselleria en
aquest sentit, cap on enfoca els esforços, les iniciatives i quins
són els objectius que pretenen aconseguir. De les seves paraules
hem pogut saber alguns d’aquests objectius, però així i tot a mi
m’agradaria aprofundir un poc més en algunes qüestions que
vostè ha plantejat i en d’altres que no.

Un aspecte directament lligat a aquesta iniciativa és saber
quin plantejament vol dur la conselleria quant a política
museística a les nostres illes. Vostè ja ho ha esmentat, tot i que
sigui breument. Estic totalment d’acord amb una de les coses
que vostè ha dit com a premissa, no es tracta de fer retornar
peces, algunes excepcionals, per tal de dipositar-les a llocs que
en algunes ocasions no reuneixen les condicions adequades
d’exposició, de conservació i gaudi públic que es mereixen. 

En aquest sentit volem expressar la nostra preocupació
respecte de les informacions que han sortit darrerament en els
mitjans de comunicació en relació amb l’estat del Museu de
Mallorca i la seva deficient instalAlació elèctrica. O bé també, en
relació amb els problemes que té el Museu de Menorca amb el
sistema d’aire condicionat, que no funciona i que probablement
s’haurà de canviar i aquest canvi implica una despesa
considerable a les portes del traspàs de la gestió, creim que
aquests centres almanco s’haurien de traspassar, haurien de ser
gestionats per part dels consells insulars amb les millors
condicions possibles per tal que no hagin d’escometre algunes
obres una vegada estigui en les seves mans.

Voldríem saber, Sra. Consellera, per tant, si és cert que
només tres sales del Museu de Mallorca compten amb les
condicions de seguretat i exposició pública adients i
recomanables per als paràmetres tècnics. I quines obres, quines
millores i sobretot en quins terminis..., és a dir, quins projectes
es penen dur a terme en els museus de les Balears, gestionats
per la comunitat autònoma, per tal que aquests centres comptin
finalment amb els mitjans necessaris? Voldríem saber
concretament què diu el Sr. Ministre, si és que va dir alguna
cosa en aquesta entrevista que vostè va tenir amb ell respecte
d’aquests projectes.
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També sabem que el debat s’ha centrat molt al voltant del
retorn, específicament, dels tres caps de bou de Costitx i de les
anomenades armes del Rei en Jaume I. Però a mi també
m’interessa saber en quina situació es troben altres béns, molts
d’ells oblidats, com puguin ser els que estan dipositats en el
Museu Arqueològic de Barcelona, per posar un exemple, la
colAlecció de bous procedents de Son Taixaquet, o els dipòsits
de bronze de Lloseta, o el bust de Tiberi trobat a Maó, o les
figures de bronze dipositades a l’Spanisch Society de Nova
York. Hi podríem afegir un etcètera prou llarg i que vaig
explicar amb un cert detall a un article publicat l’any passat.

Tots aquests béns varen sortir de les Balears a partir
d’excavacions duites a terme, algunes d’elles de forma oficial
per l’Institut d’Estudis Catalans. Tal volta qualcú s’atreviria a
dir que aquestes excavacions eren actuacions típicament
colonialistes, jo no compartesc de cap manera aquesta
afirmació. Però el cas és el mateix que els dels bous, tot i que
hagi tingut manco rellevància pública. Estam parlant de
colAleccions potentíssimes, que servirien elles totes soles per
omplir un museu i que de qualque manera han de tenir una certa
consideració dins aquesta política de retorn, no només ens hem
de centrar en peces, colAleccions que estiguin en mans de l’Estat,
sinó que hem de tenir en compte també que són molt més
nombroses altres colAleccions que estan en mans d’altres
comunitats autònomes, d’altres museus que no són de titularitat
estatal. 

En el cas, però, de les reivindicacions més rellevants, els
bous de Costitx i les armes del Rei en Jaume, també hi ha un
altre factor a tenir en compte i ens agradaria que ens expliqués
com el pensa afrontar. Els bous de Costitx són estatals, per tant,
les negociacions s’han d’establir amb l’Estat. Les armes del Rei
en Jaume són patrimoni nacional, per tant, directament lligades
a la Corona. Com vostè sap, va ser el mateix Ajuntament de
Palma el que va cedir, va regalar a la Corona aquests objectes
i de qualque manera s’haurà d’establir una estratègia per tal que,
si és aquesta definitivament la intenció de la conselleria, fer
front a aquesta reivindicació, per altra banda tampoc no són les
peces originals..., el debat al meu entendre és un poc fictici.
Però bé, açò és farina d’un altre sac. Per tant, quines són les
gestions que la seva conselleria pensa establir amb altres
comunitats autònomes per tal d’aconseguir el retorn d’aquests
conjunts arqueològics? És una pregunta que li formulem
directament.

També voldríem saber -i ja acab- aquestes informacions que
han sortit en els darrers mesos en què s’ha dit de forma..., al
meu entendre absolutament malintencionada, que els bous de
Costitx estaven en un estat de deixadesa en el Museu
Arqueològic Nacional, a mi em costa molt creure que des
d’aquest centre, que és un dels centres museístics d’avantguarda
quant a patrimoni arqueològic a l’Estat es tengui aquesta mala
consideració, jo no ho crec. Però com que aquestes
informacions vénen de determinats sectors, jo crec que és un
bon moment perquè la consellera, si té aquesta informació,
pugui deixar tranquils els diputats dels diferents grups
parlamentaris sobre l’estat de conservació, sobre la consideració
que aquestes peces tenen actualment en aquest museu.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari Mixt
intervé l’Hble. Diputada Sra. Marí per un temps de deu minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. En
primer lloc, Sra. Consellera, agrair-li la seva presència i també
la dels directors generals que avui són aquí. Bé, el tema que
avui tenim aquí en qüestió, el retorn del patrimoni no és un tema
fàcil, és un tema complex, delicat i que no es pot exposar d’una
manera simple i tan resumida. De vegades em fa por quan
intentam simplificar tant temes molt complexos. 

Tenim una normativa internacional, clara fins a un punt. Tot
allò que és la normativa de la UNESCO, també tenim tot el
Codi d’Ètica Professional de l’ICOM que fan referència a la
restitució o devolució dels béns culturals. Com exemple, en el
cas de l’apartat de restitució de béns culturals hi tendríem allò
que s’han anomenat els “Papers de Salamanca”, seria un clar
exemple dins el que diu la UNESCO o el Codi d’Ètica
Professional de l’ICOM de restitució de béns culturals.

En general, però, la cosa és més complicada que no aquest
exemple. A l’origen dels museus existia una idea de com
s’havien d’organitzar, molt diferent de la que tenim avui en dia.
Aleshores no hi havia manera de conèixer altres llocs del món,
altres pobles, altres cultures, altres animals exòtics, per tant, es
portaven d’un lloc a un altre i s’exhibien en els museus, en els
zoològics i tenien, per tant, una funció molt determinada. Com
exemple d’això seria el Museu Bíblic de Palma, on hi ha una
mòmia egípcia. Seria en aquest sentit un museu de principis de
segle o del segle XIX.

Per tant, no podem parlar de manera general que tot allò que
sigui fora del seu lloc d’origen, amb tantes i tantes coses que hi
ha arreu del món, hi siguin degudament. Seria un error fer
aquest tipus d’afirmacions tan fàcils. Es tracta d’una qüestió en
la qual s’hauria de seguir intentant posar ordre, com intenta fer
tota la normativa de la UNESCO, però no és una feina acabada.

Deim tot això per deixar ben clar que no tenim cap intenció
de generar cap tipus de conflicte sobre el retorn del patrimoni,
ni provocar daltabaixos entre museus ni res semblant. Entenem
que els museus s’han format especialment, els que tenen més
anys, d’acord amb uns criteris que no són els actuals, però que
tenien un sentit i una lògica en la seva època. Forma part de la
concepció moderna, de la concepció actual de la gestió dels
museus però aquesta idea que s’han de produir restitucions en
origen perquè les peces es puguin veure en els seus contextos
originals, seria la concepció més moderna que tenim avui dia.
(...) l’exemple d’aquesta concepció més moderna seria tot el
museu que s’està fent davant l’Acròpolis d’Atenes, es farà el
retorn de tots els béns que hi ha en el British Museum.
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Però bé, a l’hora de fer les nostres consideracions i centrant-
nos una mica més aquí, hem de tenir en compte òbviament la
nostra Llei del patrimoni històric i també les característiques,
però especials, aquells valors simbòlics, d’algunes peces que
s’escapen d’allò que seria el comú i clar, òbviament ens referim
naturalment a les armes, a la cimera del Rei en Jaume. Aquestes
peces sí que pertanyien al poble de Mallorca i per donació de
(...) Martí Alomar formen part de la festa civil considerada, si
no m’equivoc, com la més antiga d’Europa, la Festa de
l’Estendard i, per tant, entenem que aquesta qüestió s’escapa
clarament de la polèmica entre museus. Són peces
emblemàtiques d’un alt valor simbòlic i que ja varen ser
reclamades l’any 32 durant la II República. I que des de llavors
s’han tornat a reclamar diferents vegades, el 94 i crec, si no
m’equivoc, en aquesta mateixa cambra l’any 2005.

Actualment aquestes peces es troben a l’Armeria Reial, com
s’ha dit abans, que és cert que és un museu que actualment està
tancat i que s’està fent un nou museu a Toledo, allà on es
traslladarà tot el material que hi havia a l’Armeria Reial. Per
tant, tenim que aquestes peces simbòliques que fan referència al
Rei en Jaume no estan exposades i, a més, es traslladaran a un
altre museu. Per tant, tal vegada seria el moment de tornar a
incidir en la devolució d’aquestes peces. Així, la primera
pregunta seria aquesta: en quin punt es troben les negociacions
perquè peces d’un valor simbòlic tan elevat puguin tornar a
Mallorca? Aquesta seria una primera pregunta. També és curiós
veure que el Museu Militar Regional, això que se’n diu Castell
de Sant Carles de Palma, sí que té una devolució de peces, etc;
per tant, no hi hauria d’haver en principi el problema del tema
de les devolucions. Per cert, hi ha coses curioses, hi ha hagut
una devolució d’un quadre de (...) de Rei. 

Al marge, per tant, d’aquestes peces simbòliques, que ningú
pens que no discuteix, i que haurien de retornar a Mallorca tan
aviat com sigui possible, existeixen altres peces que sense
aquest valor simbòlic i nacional, també són importants dins el
patrimoni arqueològic. Pens que aquí seria on tal vegada hi
podria haver els problemes. Són peces que dins el museu on
actualment es troben exposades, no destaquen especialment. En
canvi aquí, en el seu context, millorarien substancialment els
museus de l’illa i òbviament enllaçaríem amb la idea de les
peces dels museus moderns que les peces han d’estar exposades
en els seus contextos. Aquí m’agradaria afegir l’element del
valor afegit per a un territori com les illes la indústria del qual
és el turisme. Supòs que és un valor que no fa falta tampoc
ampliar gaire més.

Ens referim a peces, com es poden imaginar, ja se n’ha
parlat, els bous de Costitx, s’ha parlat també de saber
exactament del cas del bust de Menorca, de Tiberi. Jo aquí
m’agradaria afegir-hi, (...) una de les coses que m’ha sorprès,
m’agradaria afegir dues referències al patrimoni d’Eivissa. Vull
deixar constància que ni el 2005, llegim el Diari de Sessions,
ningú no parla d’Eivissa i això no ho entenc, ningú no discuteix
el patrimoni arqueològic d’Eivissa. Per tant, vull fer dues
referències, i amb això enllaçaria també amb la solAlicitud que
ha fet el Consell d’Eivissa de poder comptar Eivissa en algun
moment determinat d’allò que se’n diu la Dama d’Eivissa i,
òbviament, de la plaqueta del Culleram, que està en aquests
moments també a un altre museu de titularitat estatal a Alacant.

Per tant també seria..., i la segona pregunta que us faria és
conèixer en quina situació es troben aquestes peces i quines
possibilitats hi ha que retornin tant a Mallorca com a Eivissa per
ser exhibides en els nostres museus.

No voldria, per tant, acabar aquesta intervenció sense una
consideració final -n’heu parlat i pens que és bàsica- que és que
per organitzar els museus que es troben en aquestes illes es
necessita inversió, ho sabem; per tant en aquest cas consideram
que l’Estat hauria d’invertir en els nostres museus per tal de
condicionar-los adequadament per poder albergar totes aquestes
peces en les millors condicions possibles. En aquest sentit
voldria recordar al situació en què es troben les obres del Museu
Arqueològic d’Eivissa; sembla que encara el museu haurà de
romandre tancat encara, i no sabia ni quin temps posar, és que
no m’atrevesc, perquè he posat un cert temps; ja no m’atrevesc
a posar un any o un any i mig o mig any, ja sé que a tots ens
agradaria i desitjaríem que no fos tant de temps. Per tant seria
important que aquestes obres s’accelerassin i que no fes falta
tant de temps per tornar-lo posar en funcionament amb
normalitat, més si tenim en compte que ja fa..., no torn posar
una referència temporal concreta perquè em sap com a greu fins
i tot dir-ho, però crec que ja fa deu anys que està el museu en
obres i fa com a vergonya per a tots, vull dir per a tota la
comunitat de les Illes Balears.

Per tant la darrera pregunta seria que també ens agradaria
saber, Sra. Consellera, quina és la política del Govern en general
sobre els museus, sobre els nostres museus, i també sobre els
museus de titularitat estatal. Potser és una pregunta molt àmplia,
per tant la deix a la vostra consideració.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds té la paraula el Sr. Alorda per un temps
de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc agrair a la Sra.
Consellera i al seu equip la seva presència i les explicacions que
ens han donat, i també al Sr. Gornés per dos motius: un primer
per una cita, que sempre la vanitat parlamentària doncs ho
agraeix, i l’altre és perquè recordi -i jo també li ho vull agrair-
l’article 1.3 de la Llei de patrimoni, que és una situació, una
demanda jurídica i una obligació del Govern demanar o
reivindicar, treballar per la recuperació del patrimoni balear a
l’exterior perquè talment ho té aprovat una llei d’aquest
parlament i, per tant, en la mesura que pugui, però ha d’intentar
sempre recuperar-lo.
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Jo una primera diferència que faria és en el fet que el
patrimoni a l’exterior pot estar en distintes situacions, i jo crec
que és molt distint demanar un canvi de titularitat, haver de
comprar, haver d’intentar adquirir o haver d’arribar a acords,
fins i tot apelAlar a les noves doctrines a què s’ha fet referència
i intentar els canvis de titularitat. Jo comprenc que les
reivindicacions del Govern egipci per recuperar Nefertiti i
quedar-se..., recuperar la titularitat que té en aquest moment el
Govern alemany, o els grans debats dins la UNESCO, que jo
crec que és quasi quasi un fix discontinu en tots els temes de
patrimoni, sobre el fris del Partenó del British, és distint, perquè
Grècia en demana la titularitat i el British com a molt vol una
exposició temporal.

Cosa distinta és, sense tocar la titularitat, discutir on s’han
d’exhibir unes peces. A mi em sembla que dins el matís, que
dins el gran debat de proximitat que tots podem compartir, amb
els matisos i la dificultat i complexitat que tengui el tema, és
distint. Per tant jo, el que és de l’Estat i que per tant podem
discutir, segons la filosofia que tengui l’Estat, on ha d’estar,
sobretot si creu que hi ha hagut un canvi, una mutació de les
característiques de l’Estat a partir de la Constitució del 78, a
partir d’una idea federalitzant que representa un estat
autonòmic, o si considera que això no va amb ell amb
determinades estructures o amb determinades inèrcies que
venguin del passat.

Jo crec que aquí és on sempre ens hem trobat, amb més o
menys entusiasme però és aquí, crec que aquest punt el que ha
suscitat la unanimitat en distints moments històrics a
l’Ajuntament de Palma, en els consells, en el Parlament, de
reivindicació d’aquest patrimoni de titularitat estatal. 

Ja dic que ens pareix bé que s’intenti recuperar tot el que es
pugui i que s’acosti, i no en parlem que allò que no es pugui
adquirir també ens sembla que hi hagi com a mínim
aproximacions temporals, qualsevol cosa que li doni relleu i que
ho acosti a la ciutadania i posi en valor aquest patrimoni davant
els ciutadans de les Illes Balears. Però en la resta jo crec que no;
ens ha preocupat una certa tebiesa, ens ha semblat, de la
consellera quan ens apuntava: “factible..., alerta a allò estèril...,
per ventura allò temporal...”. Vegem què podem aconseguir,
però jo crec que l’actitud de fermesa i de justícia i de
racionalitat de la nostra demanda, que és la que històricament i
oficialment mantenim en aquest país, en les seves
reivindicacions institucionals, crec que aquesta l’hem de
mantenir, i també ho ha fet la consellera, també ho ha fet, jo
també li ho vull reconèixer. Preferiria que ho precisàs en aquest
sentit que jo ho faig a la seva intervenció, però en qualsevol cas
també ha apuntat la reivindicació. No voldria fer tampoc..., crec
que no hi ha una diferència.

Crec que en aquest sentit l’Estat continua instalAlat en bona
mesura en la idea liberal, jacobina, la consellera ha parlat de la
idea de nacionals, dels museus nacionals, que ha tengut un
efecte pervers de centralització a Madrid que es manté amb el
Reina Sofia, que es manté amb les grans inversions d’El Prado,
en les adquisicions del Museu Arqueològic Nacional, però ha
tengut una cosa relativament positiva, i és que l’Estat, tan gelós
de mantenir la titularitat, la Constitució Espanyola va blindar
que tots els museus d’una certa rellevància mantenguessin la
titularitat estatal, i per ventura a aquest punt ens podrem acollir
perquè com a mínim els mantengui en condicions. Per tant el

mateix estat ha acceptat que tots els museus no amb seu a
Madrid formen part de la titularitat estatal, entre ells,
evidentment, tots els de les Illes Balears que s’han anomenat
aquí i als quals estam satisfets que es digui que hi ha una certa
predisposició a posar-los en condicions perquè realment la
situació ja històrica és realment tremenda, i a posta si s’hi pot
també referir -ja li han fet preguntes al respecte- jo li agrairé que
també, si vol, s’hi pugui estendre una miqueta més perquè
certament les obres en els nostres museus són molt importants.

Però ara hi ha una situació dins l’Estat també peculiar que
permetria introduir aquest debat en tota la seva magnitud. El
Museu Arqueològic Nacional no és que faci deixadesa d’obres,
especialment els bous són una de les estrelles, juntament amb la
Dama d’Elx i quatre peces més, també peces del barroc, però els
bous de Costitx són una peça important del Museu Arqueològic
Nacional; cosa per exemple distinta són per exemple els
“esculpis” o els “mercuris” o peces de Pollentia que, jo qualque
vegada que hi he anat, no estaven exposades, en situacions
normals d’exposició normal no hi havia les peces de Pollentia.
I vull recordar una cosa: tenim un museu a Pollentia, l’Estat hi
hauria d’intervenir, hauria de tenir un cert relleu, i per tant és
lògic que el mateix estat faci una aportació perquè aquest museu
tengui solera i tengui relleu sense perdre cap titularitat.

El mateix cas es pot explicar també de l’Arqueològic de
Vila, que és un museu important, i estic completament d’acord
que peces, tant siguin cessions temporal com perquè l’Estat
pensi que té més sentit colAlocar-les dins el museu de Vila, crec
que seria molt important que així fos.

En aquest sentit els bous tenen una força en algun nivell...,
tot els elements són importants però els bous representen una
sala que té..., jo diria que té força suficient com per ser un
atractiu de visita per si sols. Per tant jo crec que estam parlant
d’un altre nivell, i en aquest sentit, que l’Arqueològic Nacional
-hi torn- estigui en obres durant anys, que és el que han previst,
em permet que com a mínim no estiguin envasats; ara sí estan
tancats des de fa mesos, hi estaran, pareix, tota una sèrie de
temps si no recuperen com ara han parlat de mantenir una sala
oberta com a mínim amb les principals peces; si vostè coneix el
detall li agrairé que ens ho apunti perquè, peces com la Dama
d’Elx, tenir-les durant anys que durin les obres sense exposar al
públic és que és un pecat cultural. Per tant confiem que hi hagi
aquesta reflexió.

L’altra és la Reial Armeria de Madrid. Efectivament es
trasllada, estan dins el Palau d’Orient o el Palau Reial, la
colAlecció es trasllada i és un moment per parlar-ne, i en aquest
cas, com s’ha apuntat, el valor simbòlic i el valor que té per a la
festa de l’Estendard, per a la Ciutat de Mallorques, per a Palma,
és molt diferent del valor estrictament patrimonial que té dins
un museu d’armes de l’Estat, perquè al final són unes peces que
evidentment no són del rei en Jaume i no són tanmateix
originals, malgrat representin tot el que varen significar dins la
festa, tenen un altíssim valor per tant simbòlic i patrimonial en
un sentit ample que aquí té molt més sentit que el que manté a
Madrid. Si l’Estat és conscient d’aquesta situació, la
comparteix, la respecta, l’acceptat, la interioritza, jo crec que
aquí hi ha un camí per arribar a enteses importants. Si no hi és,
si seguim que tots els grans museus de referència, si una cosa
perquè sigui percebuda com a important ha d’estar a Madrid
perquè si no pareix que està a un museu de províncies, la idea
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francesa, diria jo, o d’alguna manera dels grans museus de
referència imperial, per dir-ho amb qualque expressió, és
evident que, com es diu, responen a una època i per tant ens
trobam en una situació jurídica complexa i que entenem que
sigui bona de gestionar, però que si s’entén que hi ha una altra
sensibilitat estaria molt bé, i els gestos simbòlics, els gestos de
caràcter històric, de dir “hem interioritzat que hi ha una altra
manera d’entendre el patrimoni i una manera d’entendre
l’Estat”, i per tant s’arriba a aquestes enteses, jo crec que són
coses que l’Estat espanyol necessita, serien molt positives per
a tots i evidentment des de les Illes Balears ho hem de
reivindicar com una manera d’autoestima pel nostre patrimoni
però també com una manera diferent d’entendre la participació
dins l’Estat i jo diria quasi que el món.

Per tant des d’aquest punt de vista l’animam a reivindicar
amb molta fermesa aquesta titularitat i procuri arriba fins al
màxim possible, com a mínim aprofitant la conjuntura però jo
crec que intentant crear unes bases estables i estructurals perquè
aquestes peces puguin retornar definitivament a les Illes
Balears.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Socialista
intervé l’Hble. Diputada Sra. Cristina Rita per un temps de deu
minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta, i benvinguda la consellera i tots els
alts càrrecs de la seva conselleria per la visita que ens fan avui.

La petició de retorn del patrimoni històric que es troba en
museus a vegades molt allunyats del seu lloc d’origen no és una
qüestió senzilla, com ja s’ha comentat aquí, i no és senzilla aquí
ni enlloc del món. Basta recordar les reivindicacions de països
com Grècia, Egipte, Perú, etc., que reclamen un patrimoni que
actualment sustenta els discursos expositius dels més grans
museus del món, i com ha dit la diputada Sra. Esperança Marí
hi ha prou referències internacionals que avalen açò. 

En el nostre cas, en què diverses vegades s’han reclamat uns
béns mobles originaris de les nostres illes i que es troben -s’ha
comentat aquí- en el Museu Arqueològic Nacional, ens trobam
que la missió d’aquest gran museu és explicar la història dels
territoris de l’Estat i per tant també s’explica el de les Illes
Balears, i a mi no em sembla del tot malament que les persones
que visiten aquest museu a Madrid coneguin també la nostra
riquesa arqueològica, perquè açò vol dir que tenen una projecció
que supera la seva ubicació geogràfica, poden ser coneguts per
molts de visitants, contrastats amb altres béns procedents de
cultures coetànies, tot coses que suposen també un valor afegit
per al coneixement i la difusió de la cultura i que transcendeix
límits territorials. Però açò no lleva la necessitat, també,
reivindicativa que tenen les diferents comunitats.

Però compartim amb el Sr. Gornés que hi ha altres peces, i
peces molt importants, també, a colAleccions privades i a altres
museus, on és més estrany fins i tot que hi siguin. Ara per
exemple ell ha citat i jo també ho faré el Museu Arqueològic de
Catalunya a Montjuïc, que té, per posar un exemple, també, una
colAlecció de cranis trepanats i posteriorment curats d’època
talaiòtica de Menorca, quan la missió d’aquest museu
actualment és una altra, i ja no té tant de sentit que estigui;
encara que sempre es pot dir que també és per contextualitzar
altres vestigis.

Però hem de pensar que totes aquestes peces, sobretot de les
tan emblemàtiques que han estat parlant aquí i que es troben
distribuïdes per molts de museus, com els bous de Costitx, que
s’han dit, que aquestes van ser extretes d’aquí el 1895, pel que
tenc entès; en el cas del bust de Tiberi, que està en el Gabinet de
Monedes de París, aquest va ser extret entre 1756 i 63, crec
entendre, és a dir, amb la dominació francesa de Menorca. És a
dir, tot açò abans de l’existència d’una legislació sobre
patrimoni històric i d’excavacions arqueològiques, atès que la
primera llei data del 1933. Actualment efectivament açò no es
podria permetre de cap manera.

Ara tots aquests béns són subjectes a les lleis estatals, no a
les lleis de la comunitat autònoma, és a dir, els nostres béns que
són a fora, que són en aquests grans museus, al Museu
Arqueològic de Madrid, estan subjectes com dic a la legislació
estatal, a la Llei 16/85, de patrimoni històric espanyol, que ja
diu a l’article setè, ben igual que les armes del rei en Jaume, diu
que són competència de l’organisme de l’Administració de
l’Estat els béns integrats del patrimoni històric espanyol adscrits
serveis públics gestionats per l’Administració de l’Estat o que
formin part del patrimoni nacional. I per l’article 60 d’aquesta
mateixa llei tots els béns custodiats a museus de titularitat
estatal passen a tenir la consideració de béns d’interès cultural,
és a dir, que gaudeixen ara mateix de la màxima protecció de
què poden gaudir.

Però també hem de dir que no tot queda tancat en aquesta
legislació estatal. L’article 6 del Reial Decret 620/87, de 10
d’abril, pel qual s’aprova el reglament de museus de titularitat
estatal i el sistema espanyol de museus, possibilita que els béns
assignats a un museu de titularitat estatal i que integren la seva
colAlecció estable puguin ser dipositats en altres museus, fins i
tot en instalAlacions no museístiques pel compliment d’altres
fins culturals -diu-, científics o d’alta representació de l’Estat,
i així s’ha fet en ocasions, malgrat que sempre és més fàcil
arribar a acords en peces que no tenen res a veure amb el discurs
expositiu del museu on estan ubicades. I aquestes s’han retornat
al seu lloc d’origen. 
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Ara posaré algun exemple al contrari, no?, de peces que
teníem nosaltres que eren d’altres llocs i que han pogut retornar.
Tenim el cas a Menorca d’una cuirassa ibèrica, una cuirassa
metàlAlica d’una armadura, procedent del poblat ibèric de
Calaceite, a Terol, que es trobava en el Museu de Menorca i que
havia estat dipositada per un erudit colAleccionista menorquí de
principis del segle XX, Vives Escudero, i que al museu estava
dipositat a retornar, cosa que finalment i gràcies a la bona
voluntat també dels hereus de Vives Escudero, perquè açò
també s’ha de tenir en compte, que moltes peces també són
dipòsits i no propietats de museus, en ocasió d’una exposició
temporal va quedar finalment al seu lloc d’origen. En cas
contrari també s’ha aconseguit que el producte d’una excavació
dels anys trenta del poblat de Trepucó, dirigida per una
arqueòloga anglesa, Margaret Murray, i que es trobava a
Cambridge, es va aconseguir que retornés a Menorca. Vull dir
que hi ha hagut un transvasament amb acords i bona voluntat.

Però perquè açò sigui així, i tal com ha comentat la
consellera, també som partidària que s’hauria de posar damunt
la taula un altre debat que és igual o més important, i és si els
nostres museus tenen les mesures adequades quant a la
conservació preventiva per rebre segons quin material. L’estat
més bé deficient dels nostres museus en qüestió de seguretat és
una excusa, a més, perfecta perquè aquells museus que han de
perdre aquests béns i no estan molt convençuts de la bondat de
la idea posin totes les reticències del món. El Museu de
Menorca fa tres anys que no té climatització en funcionament,
com deia el diputat Sr. Gornés; com ha de rebre segons quin
tipus de material arqueològic, amb aquestes condicions?; no pot
acollir tan sols monedes, modestes però metàlAliques, per no dir
quadres o altre material orgànica. I del Museu de Mallorca ja
s’ha comentat aquí bastant i no insistiria, però sé perquè l’he
visitat que tenen magnífiques peces metàlAliques, també, a un
soterrani que està en unes condicions d’humitat molt greus, amb
deshumidificadors que funcionen 24 hores al dia.

La situació dels nostres museus és millorable, i pens que
abans de reivindicar un material que no podem protegir val més
que dotem primer els museus de mitjans materials i humans,
com ha dit la consellera. La falta d’aquest material, sobretot de
les instalAlacions, no sempre és culpa de l’Estat, també ho hem
de saber, perquè amb el traspàs de gestió el manteniment
competia a la comunitat autònoma.

Bé, no obstant això també estam d’acord amb la consellera
que hi ha alternatives que es poden estudiar perquè ciutadans i
ciutadanes de les Illes Balears puguin gaudir d’aquest patrimoni
de què han estat parlant tan simbòlic. Una és l’organització,
com s’ha dit aquí, d’exposicions temporals en les quals el
préstec entre museus és una cosa corrent. Una altra, en el cas
que les peces siguin molt emblemàtiques per a un municipi en
concret, encara que no és açò del que estem parlant aquí, però
bé, s’han fet en alguns temps, a uns moments, rèpliques; però
aquest punt també és molt complex perquè un dels fonaments
dels museus és l’autenticitat de les seves peces. 

Una altra alternativa més viable per mi i és la que jo voldria
posar damunt la taula a la consellera i demanar-li si seria
possible solAlicitar d’aquests grans museus una important
quantitat de material arqueològic que sabem que és ja no
exposat, no, o mal exposat, sinó a les sales de reserva, que no
s’exposaran tampoc mai en aquest museu perquè és més modest
i probablement no és emblemàtic ni simbòlic -el Sr. Alorda
parlava també de material de Pollentia-, però que sense ser
emblemàtic ni tan simbòlic com les peces de què han estat
parlant aquí, dels bous de Costitx, etc., a vegades tenen molt
més valor per a la ciència. Aquestes peces sí que serien, trob,
molt útils per a la investigació i fins i tot per completar els
discurs expositiu dels nostres museus. Estic pensant, per
exemple, em ve al cap, en colAleccions de ceràmiques del mateix
colAleccionista de la cuirassa de què hem parlat abans de
Calaceite i que eren de Menorca, ceràmiques romanes de parets
fines procedents de la necròpolis de Maó, i que estan a les sales
de reserva del Museu Arqueològic Nacional, que allà ni fan ni
faran mai res. 

Bé, finalment, Sra. Consellera, per acabar, el Grup Socialista
li donarà el seu suport a la seva gestió pel retorn del patrimoni
històric, per tot el que faci, sempre que sigui en les condicions
adequades de conservació preventiva i perquè serà en
compliment, a més, de l’article 1.3 que hem comentat aquí de la
Llei del patrimoni històric de les Illes Balears, que diu que el
Govern promourà una política en coordinació i colAlaboració
amb altres administracions públiques per al retorn a l’illa
d’origen dels béns del patrimoni històric que es troben fora de
les Illes Balears. 

I un altre prec: jo crec que tan important com demanar el
retorn és impedir que surtin més peces d’aquí, perquè ara sí que
la legislació ho impedeix, i contínuament estan sortint, i això ho
sabem, productes d’espoli, que no és només competència del
Govern, per suposat, sinó també dels consells insulars.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Per contestar als diferents grups té
la paraula la Sra. Consellera d’Educació i Cultura.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bàrbara Galmés i Chicón):

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, moltes
gràcies per totes les intervencions. Intentaré, malgrat que hi ha
temes que són comuns, i me n’alegro que bastant coincidència,
sempre amb unes petites diferències de matís, però jo crec que
tots estam d’acord en la necessitat de recuperar el nostre
patrimoni perquè els ciutadans de les Illes en pugui gaudir.



CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 15 / 22 de maig del 2008 201

 

Però també crec que tots hem deixat ben clar, també alguns
més que uns altres, que previ a aquesta situació és molt
important i fonamental tenir garantit on depositam aquest
material, és a dir, quina és la nostra política museística, quines
intervencions volem fer o podem fer en els museus, quines seran
les nostres reivindicacions davant aquests museus que són de
competència compartida, que són de titularitat estatal però de
gestió en aquest moment sobre la nostra responsabilitat, i per
això donaré compte almanco de les principals preguntes que
m’han plantejat sobre la situació de les instalAlacions del museu.

La instalAlació elèctrica del Museu de Mallorca ja tenim el
compromís del ministeri, com he assenyalat abans, d’enllestir-
la, vull dir que és una obra que s’inicia ja, ja he comentat que fa
dues setmanes va venir a Mallorca el subdirector de museus, i
es comença urgentment perquè és el prioritari aquesta reforma
de les instalAlacions per poder garantir qualsevol altra actuació
dins el Museu de Mallorca. També hi ha una segona fase
prevista, que és la reforma dels espais que es farà a mitjan
termini; una vegada adaptats els espais podrem mostrar el nostre
patrimoni, en principi podria ser amb exposicions temporals i
temàtiques. Hi ha una qüestió que és molt important: tenim tant
de material acumulat en segons quin..., per exemple en el
Museu de Mallorca, que mai no s’ha vist; de fet estam
plantejant i s’està plantejant dins els plans del museu fer
exposicions temporals per donar a conèixer, a més amb
publicitat perquè són materials inèdits i fins i tot el problema
que tenim és un problema d’emmagatzematge, més totes les
cates arqueològiques, tot el que es va trobant contínuament i el
que hauríem de garantir és poder emmagatzemar tot aquest
material. Jo estic d’acord amb la Sra. Rita, que podria dur-se a
Mallorca, o a Menorca, o a Eivissa el material que està
emmagatzemat en altres museus i que no es veu, però en els
nostres museus també hi ha molt de material que no es veu.

He dit en un principi que nosaltres ens hem plantejat com a
prioritari, com a actuació prioritària -això vull que quedi molt
clar- la rehabilitació dels nostres museus, fonamentalment: les
reformes de les instalAlacions, la dotació del personal necessari,
s’ha de pensar que el Museu de Muro ha de tancar quan la
persona que està a la seva cura és a berenar o evidentment, si es
posa malalta. Per tot això totes les energies inicials van a
aconseguir el pressupost necessari, tant per part de la comunitat
com les inversions de Madrid, per a la rehabilitació, que si és
ver, com ha comentat el Sr. Alorda, que són de titularitat estatal
això ens pot permetre que reivindiquem que el posin com ha
d’estar un museu de titularitat estatal.

Estic d’acord en el fet que aquí el problema que tenim és
que hi ha obres de distinta naturalesa, de distint valor, en distints
museus, no només en el Museu Arqueològic sinó que han parlat
de la Reial Armeria. Jo crec que la situació -i a més a
Catalunya- la situació és tan dispersa que a més de continuar i
tenir més o manco clar el catàleg del material arqueològic que
està fora de les Illes, hauríem de..., jo crec que el millor seria
entrar en un debat més ample en la conferència de cultura amb
el ministeri, plantejar com a punt fonamental la postura de les
comunitats autònomes i la situació de les comunitats autònomes
respecte a la situació dels museus, en principi dels museus
estatals, i després la devolució o la recuperació del material o de
les peces que són pròpies, que són del propi patrimoni i que
estan disperses o en distints indrets, però jo crec que aquí el que
hauríem de fer és un plantejament molt més ample perquè és

quina és la política de recuperacions, quins són els canals,
perquè tinc ben clar quin és el canal en el cas que siguin de
titularitat del ministeri o en el cas que sigui de la Corona, i
consider que és un moment molt adequat fer la reivindicació, ja
que s’ha de tancar i traslladar l’Armeria, la Reial Armeria,
intentar recuperar les armes del rei en Jaume.

Bé, aquest jo crec que és el moment d’incidir en el fet que
és moment de la negociació, i estic d’acord amb la Sra. Marí
que nosaltres, per la nostra banda, aprofitarem aquesta
oportunitat per demanar aquesta reclamació, de totes maneres
si ha d’estar tancat; a més és una peça, més que de valor
museístic, és sobretot sentimental, patrimonial, sentimental del
nostre territori.

A Eivissa, per anar una mica en ordre, es va fer una
exposició dedicada a Es Culleram per començar a fer feina en
el projecte museístic del Puig dels Molins, que s’inaugurarà,
esper, el primer semestre de l’any vinent, i és un centre que ens
han confirmat l’atenció prioritària per part del Ministeri de
Cultura.

Respecte..., se m’han plantejat una sèrie de qüestions, per
exemple les obres no exposades de Pollentia. El ministeri ja ha
entrat en el patronat de Pollentia i aquestes peces que es troben
dipositades en el Museu Arqueològic Nacional de Madrid, que
dirigeix la Sra. Rubí Sanz, ja hem demanat perquè puguin ser
cedides de manera de moment temporal al Museu de Mallorca.
En aquests moments la directora general del Museu de Mallorca
ha mantingut una sèrie de converses amb la cap del Servei de
Conservació de l’Arqueològic de Madrid perquè abans que el
centre tengui les seves portes obertes, bé, el centre es tanca per
una reforma, doncs és el moment de dur-les cap aquí. I són 13
peces en total, provinents dels jaciments de Pollentia i de
Santanyí, bé, que no pas a relacionar perquè ens estendríem
massa, però que en aquests moments s’estan fent ja les gestions
per a la seva recuperació.

Després, el Sr. Alorda m’ha demanat que abordi de manera,
la conjuntura per abordar de manera seriosa el retorn d’aquestes
peces emblemàtiques i fins i tot m’ha dit que era una mica, amb
una mica de poca empenta. Bé, idò no, jo he plantejat la
solAlicitud, no he plantejat aquesta solAlicitud amb poca força,
sinó que el m’estic plantejant és que primer he de tenir les
garanties que les puc posar. Consider que les peces del Rei En
Jaume sí que es podria plantejar ara, amb el trasllat, com he dit
abans, del Museu de la Corona, però és un altre tipus de
negociació, a Toledo em sembla.

De totes maneres el que crec és que totes aquestes
operacions de recuperació s’han de fer paralAlelament o posant
l’interès major en aquests moments en la rehabilitació dels
nostres museus, en les garanties d’inversió en els nostres
museus perquè puguin demanar amb força i posar-les amb
orgull a l’abast del públic.
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El Museu de Mallorca ha reobert ara dues ales que han estat
reformades i esper que el museu, que la part elèctrica estigui
resolta el més aviat possible, no més de deu mesos, que és el
que m’han plantejat.

Bé, de totes maneres he vist que el debat sobre la
recuperació va per distintes peces, sempre es reclamen les més
emblemàtiques; en principi podem dir que es recuperaran les
peces de Pollentia i insistir que la resta m’agradaria tenir els
museus en condicions per poder-les exhibir i que es puguin
exhibir i que, a més, formin part d’un projecte museístic, vull
dir que no les peces per les peces, sinó, com ha dit molt bé, dins
d’un discurs museístic. De totes maneres crec que la passa
fonamental ara és a les bones mostres que va donar el ministre,
d’obrir aquest debat i de possibilitar a les comunitats
autònomes, perquè ho va plantejar en termes generals la
devolució del patrimoni i en aquestes doncs hi serem quan ens
donin l’hora que tenim solAlicitada ben aviat, és abans que
comenci l’estiu.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Passam ara a la rèplica dels
diferents grups i en primer lloc té la paraula per un temps de
cinc minuts el Sr. Gornés.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, la solAlicitud de
compareixença l’ha presentada el Grup Popular, no la resta de
grups, i jo no m’he sentit respost en pràcticament cap de les
intervencions, cap de les respostes que vostè ha donat, ha
contestat al Sr. Alorda, ha contestat a la Sra. Rita, però moltes
de les qüestions que jo li he plantejat no se’ls ha donat resposta.

Entre les que més m’interessen és saber què pensa fer
respecte de les colAleccions dipositades a altres indrets? En el
moment que es decideixi que es compta amb els espais adequats
als diferents museus, es pensa tractar igualitàriament l’Estat, és
a dir, les peces dipositades en mans de l’Estat, de les
colAleccions que estan dipositades en mans d’altres comunitats
autònomes a museus provincials, entre cometes? Es pensa donar
només tractament, es pensen dur a terme les mateixes iniciatives
polítiques per al retorn d’aquest patrimoni, sí o no?

Estic d’acord amb moltes de les coses que ha dit vostè, ja ho
he dit abans, i també molt d’acord amb bastants de les coses que
han els portaveus que m’han seguit en la paraula; estic totalment
d’acord amb la Sra. Rita sobre la projecció que puguin tenir els
museus estatals quant a aquest concepte de difusió de les
diferents cultures que integren un país, amb la millor promoció
que això implica, hem de tenir en compte que pel Museu
Arqueològic Nacional passen de l’ordre de més de 250.000
persones a l’any, en el Museu de Mallorca arribam just just a 23
o 24.000 persones a l’any, açò vol dir qualque cosa quant a la
difusió del patrimoni.

I també estic d’acord que, una vegada que es decideixi
demanar o entrar a negociar directament el retorn d’aquestes
peces, doncs, evidentment, entram dins la dinàmica de la
reciprocitat i molts dels museus tenen colAleccions, com ha dit
la Sra. Rita, doncs que s’hauran de retornar de qualque manera,
i estic pensant no només amb la de Calaceite sinó, per exemple,
un cas que conec directament, la importantíssima i desconeguda
colAlecció d’art precolombí que hi ha en el Museu de Menorca,
una colAlecció excepcional, que crec que fa trenta o quaranta
anys que no s’exposa al públic, amb peces de primeríssim ordre,
i que tal vegada s’haurà de pensar a retornar aquesta colAlecció.
Per tant, és bastant més complex del que sembla entrar dins
aquesta dinàmica.

Clar, després també hi ha el perill que si entran dins aquesta
dinàmica, ens trobem amb museus localistes. Jo sempre he
intentat ser un defensor que els museus han de ser centres de
cultura, en els quals la nostra cultura, les nostres particularitats
com a poble es vegin suficientment representades. Però també,
i per què no, poder mostrar altres formes, altres conceptes
culturals que no són els propis de les Illes Balears. Entrar dins
aquesta dinàmica sempre em fa por perquè som al límit del
localisme, del que és nostre, allò nostre i no transcendim -ja sé
que es pot resoldre això amb exposicions temporals vingudes de
fora, etcètera-, però, per l’experiència que tenim, clar, els
pressuposts sempre són minsos, són escassos i aquestes
exposicions temporals no tenen el volum que seria desitjable per
tal que la gent de les Illes Balears pugui gaudir d’una cultura
internacional, per dir-ho entre cometes.

Per tant, coincidesc amb la Sra. Consellera que no som
davant una prioritat quant a aquesta acció que es pugui
emprendre de cara al futur, no és una prioritat sobretot perquè
aquestes peces no estan en perillo, la seva conservació no és en
perill. I aquí torn a reiterar si vostè pensa, li torn a formular la
pregunta, si vostè coincideix amb el Sr. Sampol que es reclamin
els Caps de Bous de Costitx perquè el Museu Arqueològic
Nacional fa deixadesa de les seves funcions quant a aquestes
peces. M’ha respost el Sr. Alorda, però no m’ha respost vostè i
voldria saber si coincideixen amb aquesta opinió o no.

En aquest sentit, vostè ha tornat a fer esment de les paraules
del ministre, que són del novembre del 2007 si no ho record
malament, però el director, el subdirector general, a la seva
visita recent de fa dues o tres setmanes no va dir el que va dir el
ministre, no sé si és que amb el nou canvi de Govern s’ha
matisat un poc més la paraula. Però el subdirector parlava de
cessions, millor dit, exposicions temporals. Amb açò no vull dir
que em sembli malament, només és una precisió que li faig,
perquè vostè i la resta de diputats en prenguin nota.

Per tant, també coincidesc amb vostè que les obres
d’adaptació són imperatives i en aquest sentit hem de lamentar
que a l’anterior legislatura, -ja acab, ja acab- el ministeri, que és
el competent en les obres, doncs només escometés l’adaptació
per a minusvàlids i una part de l’electrificació. Estam segur que
si la Sra. Calvo hagués estat un poc més sensible cap a les Illes
Balears, tal vegada la situació dels museus quant a
infraestructura no seria la que tenim ara. Afortunadament, la
nova ministra sembla que té un altre tarannà.
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I ja per acabar, jo sempre he dit que si la lectura que es fa,
aquest retorn de peces es fa amb una lectura triomfal quant que
hem guanyat un pols a l’Estat o a una comunitat autònoma
determinada, el nostre grup no hi estarà en absolut d’acord. Si
es fa amb una lectura, com ha fet el Sr. Alorda avui aquí, i he
d’agrair el canvi de tendència en aquest sentit, que és un avanç
de tipus cultural ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Gornés.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

..., el nostre grup, evidentment, hi estarà d’acord.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula la Sra.
Marí, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, en primer lloc dir que, Sra.
Consellera, Sra. Galmés, li donam tot el nostre suport per totes
aquestes gestions que es puguin fer a partir d’ara, que s’estan
fent i que es faran i que, baldament, em sap greu, però crec que
es faran durant bastant temps, per aconseguir millor
finançament per a la gestió dels nostres museus. Crec que és
aquí el problema bàsica fonamental. No vull entrar en el tema
del finançament, ja en parlam sempre d’una manera reitera,
esperem que aquest estiu tot es resolgui i que l’any que ve
puguem tornar repetir aquesta compareixença amb unes
expectatives millors de finançament i que per tant els problemes
es vagin solucionant.

Així i tot, crec que s’hauria d’insistir en el Museu d’Eivissa,
perquè el Museu del Puig des Molins, deu anys tancat, dos anys
d’obres i que encara continuen, és com a una mica esperpèntic,
com a exemple. Per tant, seria un exemple que encara que a
Mallorca, a Menorca o així es tenguin unes problemàtiques
també complexes, el cas del Museu des Puig des Molins és una
mica ja esperpèntic.

Després, mentre no podem resoldre o no es resolen tots
aquests temes de finançament i per tant de millora dels museus,
això no deixa de fer unes gestions puntuals. Pens que, com a
mínim des del meu punt de vista, dues són les gestions puntuals
que serien importants: dins aquesta exposició que ja ens heu
anunciat en totes les obres al voltant del Museu del Culleram,
crec que s’hauria d’incidir, la reivindicació de la Dama
d’Eivissa és correcta, a més enllaçaria amb la idea aquella de
cultura i turisme, que tanta falta fa una mica per a la imatge
d’Eivissa; però al marge de la Dama d’Eivissa i que enllaçaria,
diríem, dins aquesta idea de turisme i de cultura, també estaria
bé passar part del valor, que és el valor més important, és la
Plaqueta del Culleram, aquesta seria fonamental poder comptar
amb ella amb una cessió temporal del Museu d’Alacant per a
aquesta exposició, seria fonamental.

I finalment, com l’altra gestió puntual, seria el retorn de les
armes del Rei en Jaume, perquè això d’aquí no té a veure ja amb
les condicions del Museu de Mallorca, el museu les pot acollir
perfectament. No entraríem encara en tota la polèmica de
prestacions, titularitats, ni això, i per tant seria un símbol i així
donaria la raó al company Alorda, que seria un símbol també,
una mica, de democratització de l’Estat, que crec que seria
convenient. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA.

Gràcies, Sr. Diputada. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, té la paraula el Sr. Alorda, per un temps
de cinc minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. La Sra. Consellera s’ha reiterat, i
jo també crec que en la primera intervenció ja ho havia fet amb
aquesta reivindicació, però la fermesa de la segona, doncs jo
l’agraesc i la trop positiva i senzillament precisa el que ja havia
dit a la primera intervenció. Amb aquest to nosaltres li donarem
suport, únicament insistir que estiguem a l’aguait de no
interioritzar massa els arguments dels altres, que són molt bon,
que els han d’aportar i els hem de comprendre, però si els feim
massa nostres acaba que reivindiques poc la teva posició. Per
tant, un puntet d’excessiva empatia a un Diari de Sessions que
pot ser utilitzat en qualsevol moment, naturalment, com és
natural des de la racionalitat dels pros i contres de totes les
decisions que es prenen.

De totes maneres, aprofitant tanmateix l’ocasió, jo voldria
intentar atacar algunes de les, de la part lògica de l’exposició
que veig en els companys, malgrat hi hagi aquesta unanimitat de
conseqüència final. La idea que l’Estat ho ha comprat, ergo ha
de ser a Madrid, aquest ergo crec que és una autèntica falAlàcia,
que és lògic, clar, que a finals del segle XIX i amb una
intervenció personal de Cánovas del Castillo, que és lògic que
en el aquell moment passés, deixem-ho estar, correcte! Però que
avui se segueixi dient que, com que ho va comprar l’Estat ha
d’estar a Madrid, no, fins i tot s’ha apelAlat, amb tot el respecte,
però a la Llei 16/85 que mai no diu que hi hagi d’haver res a
Madrid. El que hi ha en el Museu de Ca la Gran Cristiana, el
que hi ha en el Puig des Molins, el que hi ha en el museus de
titularitat estatal és BIC estatal per Llei 16/85, perquè són
museus de titularitat estatal.

Per tant, coincidim, com que sé que coincidim amb
l’objectiu, per ventura és qualque matís que queda dins
l’ambient, sé que coincidim també amb el Grup Socialista en
aquesta reivindicació, i així s’ha dit. En aquest sentit, que sigui
titularitat estatal, que decideix on es mostra jo ho veig molt
distint, fins i tot dels orígens diversos que són la compra per
l’Estat; un donatiu d’un pròcer que perquè té una colAlecció
privada i l’entrega al Museu Arqueològic Nacional, perquè
estigui exposada a Madrid, fins i tot amb aquesta condició,
traslladar-la, malgrat la condició fos del segle XVII, aquí hi ha
qualque cosa -del segle XVII no hi havia el museu, però vaja, en
tot cas la idea-, ho veig distint.
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Si és la Mancomunitat de Catalunya que, per un principi de
recuperació del propi patrimoni, paga a l’Institut d’Estudis
Catalans perquè faci, com fan totes les universitats del món, i de
resultes d’aquestes excavacions nodreix un museu públic a
Catalunya o a un altre, o a New Jersey o a Nova York fa el seu,
o el British fa el seu, o Alemanya fa el seu, hem d’intentar
recuperar-ho, article 1.3 de la Llei de patrimoni. Però ho veig
distint que una compra de l’Estat discutir on dur les peces,
distint, distint.

Té el nostre suport per intentar recuperar totes les peces que
pugui i que costi, però crec que hem de distingir perquè si no
crec que ens embolicam molt i, per descomptat, anem alerta a
tornar res que no es faci, tothom hagi fet el mateix i estiguem,
no tornem patrimoni sense aclarir molt bé titularitat dels nostres
museus sense saber a quin tema ens ficam; aquest sí que el veig
jo especialment delicat; els de titularitat de l’Estat jo no li veig
tanta transcendència, ho veig molt distint, tal vegada és una
visió personal meva, de com a qualque moment s’està plantejant
aquí.

També es bo que es conegui tota la història en general, però
crec que amb reproduccions i visites pedagògiques es pot fer. Si
no, crec que aquí també estaria bé que es ves de tot, si ens volen
donar Goya i Velázquez i Greco nosaltres ja arreglarem les
sales, però crec que El Prado, malgrat tal vegada comparteixi
aquesta idea que s’avesi a totes les èpoques, crec que no ho farà.
Per tant, crec que és bo que hi hagi una línia pedagògica de
museu, etcètera, però que les peces les tenguem aquí, perquè
crec que, en aquest sentit, no estam parlant de la part de la
cuina, importantíssima, d’investigació, acadèmica, etcètera, que
ha de tenir tot museu, jo parl del menjador, estam parlant també
d’una qüestió de peces de menjador i de, també aquesta
aportació simbòlica de l’Estat, però també, com s’ha apuntat, el
tema del turisme, si l’Estat vol donar un atractiu turístic, vol fer
la seva aportació a la desestacionalització, és molt diferent fer-
ho amb un museu Picasso o fer-ho duent peces de l’Estat, o fer-
ho duent el Gran Museu Arqueològic o vestint-lo al màxim,
Pollentia, o el talaiòtic o d’altres museus temàtics o generar
molt bé el Puig des Molins i implicar-s’hi, que no dur-ho tot a
Madrid com a únic mostrador de la política pàtria. Jo crec que
aquesta és la reivindicació que hi ha darrera aquesta actuació.

Si al final no hi ha els Bous de Costitx, però se’ns du tot el
Princesa Sofia, com a gest, crec que serem a un altre debat, però
bé, també una part d’aquesta sensibilitat que jo exprés per
descentralitzat l’Estat també s’haurà expressada. Però vaja, jo
tornaria a intentar dur-ho cap als punts que nosaltres més estam
debatent i també li deman, de retruc, si també té un estudi en
això, i aprofitam que la tenim per poder-li fer aquest tipus de
preguntes, si han fet cap anàlisi comparativa de les adquisicions
que fa l’Estat, maldament vagi, ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Alorda, ha d’anar acabant.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

... les adquisicions que fa l’Estat en patrimoni, si per
exemple les polítiques de compres del Museu Arqueològic o del
Govern de l’Estat, on residenciar finalment les peces.

Perdoni i gràcies per la generositat de la presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula la Sra. Rita, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, ja he expressat l’opinió del
nostre grup a la primera intervenció, per tant no insistiré perquè,
a més, em sembla que hem passat d’un debat, que era del retorn
del patrimoni històric que és fora de les nostres illes, que aquest
era el títol, hem passat a fer un debat de museologia, amb la
qual cosa jo gaudeixo molt, però no sé si acabam de tenir prou
temps ara.

M’ha agradat, per exemple, el que ha dit, parlant de la
museologia, la nova museologia, el que ha dit, el que ha
comentat la consellera de totes aquestes peces que tenim en els
museus que no es veuen, que és impossible, perquè clar, les
noves tendències d’avui en dia és que és una exposició
permanent, no significa que hagi de ser permanent per a mil
anys, sinó que significa que poden tenir una renovació i que
contínuament s’ha d’estar al dia, s’ha d’anar canviant
l’exposició permanent, sobretot perquè la puguin veure no
només els visitants, com a un reclam també turístic que s’ha
parlat aquí, sinó també per als propis habitants o ciutadans on
està ubicat el museu.

I més important, per a mi, que el valor simbòlic d’una peça
o el valor identitari, per a mi es la funció social que ha de fer, la
funció que ha de tenir per a la colAlectivitat, o sigui, ha de tenir
les dues, hi estic absolutament d’acord, el que passa és que per
a mi la més important és la de la funció social i del servei que
ha de donar a la colAlectivitat. I avui en dia no podem parlar
d’elements estàtics colAlocats a museus com a un element, açò,
simbòlic i res més, sinó que se li ha de donar un sentit i ha de
tenir un context i s’ha d’explicar a la gent per què és aquí, per
què va ser creat i ha de ser contextualitzat, etcètera. Vull dir que
per a mi és més important aquest debat, que no és el cas del
debat d’aquí, d’avui en dia.

Per tant, jo acabaré aquí les meves paraules, només, doncs,
donar suport a la consellera i esperam que qualque dia puguem
tenir aquest debat, que m’agradaria molt.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. En torn de contrarèplica té la paraula
la Sra. Consellera, per un temps de cinc minuts.
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LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bárbara Galmés i Chicón):

Moltes gràcies. Bé, el primer de tot contestaré al Sr. Gornés,
perquè si no després s’ofendrà i evidentment jo el que havia
començat, sense dirigir-me a ningú, eren paraules per al Sr.
Gornés, tal vegada és que no ho he dit explícitament, i jo deman
disculpes per no haver-li contestat.

Bé, una mica li podria fer una mica la broma que vostè ha
passat una mica l’arada davant del bou en el sentit que duem
deu mesos de gestió i tenim un calendari d’actuacions que
estableix una mica les nostres prioritats, però bé, el que em
demana com a prioritari és què faré amb les altres comunitats,
com es planteja el retorn de les colAleccions dipositades a altres
indrets, es veu que és això el que més li preocupa.

Bé, la veritat és que no ho sé, no sé dir-li, en aquests
moments ja he emmarcat el que més em preocupa, però si a
vostè tant li preocupa aquesta qüestió no he vist cap solAlicitud
pendent de l’anterior equip de la conselleria respecte de la
devolució del material que hi ha dipositat en altres comunitats.
Crec, la veritat és que jo crec que el debat no el volia tenir amb
mi, sinó que vostè el que volia és que jo tingués un debat, o és
un debat entre tal vegada el PSM, representat pel Sr. Alorda, i
el Partit Popular, i em sent una mica com a fora de lloc, perquè
és en aquests termes com s’ha plantejat una mica el debat, més
que en un interès especial a resoldre aquest tema.

Bé, aquest tema ja s’havia pogut tractar amb els anteriors
responsables del departament i en aquests moments el que vull
que quedi ben clar és que nosaltres iniciarem tot tipus de
negociacions amb distints tipus de plantejaments; haurem de
començar, sé que hi ha molt per fer, sé que hi ha molt repartit,
però si aconsegueix millorar la situació dels nostres museus com
a objectiu prioritari i aconseguim recuperar una sèrie de peces
que tots sentim, tal vegada emblemàtica, tal vegada una per illa
o representant de les illes, perquè ja seria molt.

Jo no voldria entrar en debats en si permanents, si..., perquè
aquí, com s’ha plantejat, hi ha una discussió sobre museística
més que política, bé, el Sr. Gornés ha volgut entrar una mica pel
caire polític, la resta estam plantejant crec una mica més la
qüestió de com han de ser els museus d’avui en dia, com han de
ser els museus de les nostres illes; si hi ha d’haver, i això sí que
és polític, uns museus, diguem-ne, nacionals; si han de ser a
Madrid, si no han de ser a Madrid; si hem de retornar materials
o no hem de retornar materials. Crec que això és interessant
poder arribar a una postura, crec que entre tots podem arribar tal
vegada a un consens en quines són les actuacions prioritàries.

Crec que aquí coincidim tots que el prioritari és tenir en
bones condicions els nostres museus, esper que el Museu del
Puig des Molins es pugui obrir ràpidament. I plantejar-nos fins
i tot el tipus de gestió museística, el tipus de gestió respecte de
la qüestió de reproducció d’utilització del material que està
emmagatzemat.

Bé, jo no em vull estendre massa perquè he d’anar a un altre
acte, però compt amb totes les intervencions que han tengut
vostès i que m’han plantejat, que la prioritat és la reforma
museística, les instalAlacions; aconseguir major finançament i la
recuperació, si és possible, com he dit abans, almanco de les
peces més emblemàtiques i que sentim com a pròpies,
identificadores dels nostres pobles.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera.

I no havent-hi més assumptes a tractar, només queda agrair
la presència de la consellera i dels seus acompanyants. I per
tant, s’aixeca la sessió.
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