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primer lloc demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Sí, Sr. President. Maria Torres substitueix Antoni Garcías.

EL SR. PRESIDENT:

Entenc que no hi ha més substitucions. 

1) Proposició no de llei RGE núm. 5788/10, del Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, relativa a
suport a la iniciativa legislativa popular Televisió sense
fronteres.

Passam al primer punt de l’ordre del dia d’avui que
consisteix en la Proposició no de llei RGE núm. 5788/10,
presentada pel Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-
Verds, sobre suport a la iniciativa legislativa popular Televisió
sense fronteres.

Per tal de defensar la proposició no de llei intervé per part
del BLOC per Mallorca i PSM-Verds el Sr. Alorda, per un
temps màxim de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Procuraré no exhaurir-los perquè la
intenció del grup no era tant entrar dins el debat sobre la
televisió sense fronteres com per un tema més aviat formal que
afecta moltíssims d’illencs i que és la tramitació d’una iniciativa
legislativa popular.

Com vostès saben a l’Estat espanyol es pot tramitar una
iniciativa legislativa si es recullen més de 500.000 signatures
legals, i aquesta iniciativa que s’ha fet en molt poques ocasions,
una d’aquestes és ara, que s’han recollit arreu dels països
catalans, a Catalunya, a València, a les Illes Balears, unes
30.000 signatures illenques, per demanar una llei especifica de
l’espai de comunicació de la llengua catalana i basca a l’Estat.
Per tant han estat unes 600.000 signatures que plantegen, que
aboquen perquè s’aprovi una llei que permeti veure els
programes, veure les programacions fetes en una de les llengües
oficials a tot el seu territori lingüístic.

Ja dic que, sense entrar a la polèmica estricta o al debat
sobre el que es demana, el que ens hem trobat és que per
primera vegada el Govern de l’Estat espanyol ha vetat la
tramitació d’aquesta iniciativa amb el motiu que representaria
un elevat cost econòmic. És molt raonable aquesta previsió de
poder actuar els governs respecte d’iniciatives legislatives que
suposin una despesa que no es pot dur a terme en el tema dels
pressupostos, però la veritat és que en aquests moments
justament una iniciativa popular que s’ha trobat i que ha tengut
aquest suport tan important dels ciutadans, vostès saben el
dificultós que és recollir signatures realment fidedignes, en el
termini que es dóna i replegar centenars de milers de signatures,
i alAlegar la dificultat tècnica a un moment en què la tecnologia
evidentment és el que ha salvat o el que ens dóna moltes
esperances en el futur i que permet veure distintes televisions en
aquest moment, que es digui que aquest és el motiu pel qual no
es tramiti, ens sembla també un greuge democràtic.

Per tant, per l’interès que té a les Illes Balears aquesta
matèria, però també des d’un punt de vista de donar suport al
principi democràtic que aquestes iniciatives tenguin el debat,
com a mínim un debat a nivell del Congrés dels Diputats i
després tendrà l’aprovació -confiam-, però en tot cas tendrà
l’iter processal que tengui, però que no quedi ad limine litis,
sense poder ni tan sols tramitar-se.

Aquest és la vocació d’aquesta proposició no de llei, que el
Parlament de les Illes Balears faci en aquest moment un crit
d’alerta. Vull dir que confiàvem que una vegada presentada, deu
fer un mes que està presentada aquesta iniciativa, hi hauria..., ja
hi ha hagut una reacció, no hi és, és a dir, pensin que la
iniciativa legislativa popular entra en el Congrés dels Diputats
en el mes de maig; es donen les audiències i el mes d’octubre el
Govern de l’Estat fa un informe negatiu a la tramitació; la Mesa
del Congrés no l’admet, la Mesa del Congrés, presidit pel Sr.
Bono, demana al Govern que justifiqui amb més elements
aquest vet perquè hi ha una incomoditat de no tramitar la
iniciativa legislativa, i encara..., avui mateix he tornat entrat a
la pàgina del Congrés per veure si hi havia hagut cap novetat i
efectivament, encara estan pendents d’aquesta ampliació
d’informació per part del Govern. 

Creim que aquesta estamenejada per part del Parlament de
les Illes Balears pot contribuir a resoldre positivament aquest
impasse que s’ha creat i per això duim aquesta proposició no de
llei en aquest moment.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula la diputada María Luisa Morillas.

LA SRA. MORILLAS I NAVARRO:

Muchas gracias, Sr. Presidente, seré breve. La iniciativa
legislativa popular Televisión sin fronteras fue promovida por
la Asociación Cultural del País Valencià. Su propuesta
legislativa es que la recepción directa de las emisiones de radio
y televisión autonómicas realizadas en lenguas incluidas en el
ámbito de protección de la Carta europea de las lenguas
regionales o minotarias, se puedan ver en aquellas otras
comunidades donde se comparta la misma lengua. Esto
supondría que la televisión autonómica de Cataluña pueda verse
en abierto en el País Valencià y en Baleares, incluido también
Aragón y Murcia. 

La actual legislación permite que las televisiones de las
comunidades autónomas se vean en comunidades limítrofes
siempre que los gobiernos respectivos estén de acuerdo. Esta
iniciativa ha llegado al Congreso de los Diputados y la Mesa del
Congreso le ha dado el visto bueno para su debate en la Cámara,
pero el Ministerio de Presidencia de España la ha parado
alegando que tendría consecuencias en los aumentos de los
créditos presupuestarios. 

También hay que recordar que todo esto que se pide en esta
iniciativa se podría solucionar si el Gobierno de Francisco
Camps del País Valencià quisiera firmar un convenio con la
Generalitat catalana. También la Mesa del Congreso devolvió
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el comunicado que anteriormente he dicho al Gobierno
solicitando un argumento más estudiado siguiendo su trámite
parlamentario.

El Grupo Parlamentario Socialista dará su voto favorable a
esta proposición no de ley del BLOC per Mallorca, porque
consideramos que esta iniciativa legislativa popular Televisión
sin fronteras ha cumplido todos los requisitos legales exigidos
para que sea debatida en el Congreso de los Diputados. 

Como ha comentado antes el Sr. Alorda hay que reconocer
el gran esfuerzo de la gente que ha trabajado en la recogida de
firmas. Se han cumplido los plazos de la recogida de las más de
500.000 firmas exigidas para esta iniciativa y estas firmas se
han recogido en Cataluña, la Comunidad Valenciana y Baleares.
También, por supuesto, tiene el visto bueno de la Junta
Electoral, contando también con el apoyo de las universidades
de estas comunidades profesionales del deporte y del mundo de
la cultura, partidos políticos y sindicatos y el Parlament de
Cataluña.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Morillas. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula la Sra. Feliu.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, la
present proposició no de llei, Sr. Alorda, encara que vostè digui
que no és el tema entrar en la qüestió, crec que aquesta
proposició no de llei tal com l’ha presentada té per objecte
expressar el suport a una iniciativa popular, no parla per res dins
el seu argumentari que donem suport que es tramiti i que
continuï els tràmits reglamentaris. Vull dir, vostè entra en la
qüestió de la iniciativa.

Llavors, aquesta proposició té per objecte expressar el suport
a la iniciativa popular sobre la Televisió sense fronteres admesa
a tràmit al Congrés dels Diputats per tal de poder garantir la
recepció directa de les emissions de radio i televisió a totes les
comunitats autònomes que comparteixen la mateixa llengua.

Des del nostre grup, des del Grup Parlamentari Popular, no
tenim cap problema a donar-li suport, però sempre i quan es
donin una sèrie de garanties, sobretot de viabilitat del projecte,
tant a nivell funcional com -i sobretot- a nivell econòmic. Ens
crida molt l’atenció, ho han dit vostès com a molt de passada,
però ens crida molt l’atenció que el passat mes d’octubre fos el
mateix ministeri de Presidència qui presentàs a la Mesa del
Congrés l’informe pel qual es demanava la retirada d’aquesta
iniciativa adduint un suposat elevat cost d’implantació, com ha
dit el Sr. Alorda.

La veritat és que aquest tema ens crida molt l’atenció i ens
preocupa perquè no podem oblidar que és la primera vegada que
un govern espanyol intenta impedir que una iniciativa
legislativa popular arribi a ser tramitada al Congrés, però la
Mesa del Congrés, tal com ha dit el Sr. Alorda, no ha acceptat
aquesta motivació del ministeri i mentrestant va derivant el

tema i van demanant més informació. Al final es tapen uns als
altres i això ho podem veure ben clar.

Però és que nosaltres, la veritat és que aquesta qüestió no
ens crida gens l’atenció, vull dir, és bastant habitual veure com
el Partit Socialista, quan hi ha un tema que no li agrada, doncs
aquest és el modus operandi que habitualment practica el Partit
Socialista. Aquí també, quan una cosa no els còmoda o no els
agrada, idò no es pot debatre, un exemple, els pressuposts en
aquesta cambra, vull dir que no podem anar tan enfora.
M’estranya la postura del Sr. Alorda que critica molt que no es
pugui..., allà sí, però aquí vostè dóna suport que no es tramitin
altres iniciatives parlamentàries que tan vegada hi cabrien.

Creim des del meu grup que és realment necessari, tal
vegada més que mai, que hi hagi un pronunciament d’aquest
parlament al respecte, i per tant ens pareix encertat que el
Parlament expressi el seu suport. Així i tot, he de dir -com ja he
dit anteriorment- que tenim seriosos dubtes entorn a la
repercussió econòmica que sobre els ciutadans de les Illes
Balears té la posada en marxa d’aquesta iniciativa, perquè la
veritat és que... crec que aquestes coses s’han de conèixer i si els
únics informes que tenim són del ministeri i, a més, són bastant
alarmants, hem de conèixer de què hem de morir, hem de saber
quina repercussió econòmica tendrà damunt les butxaques dels
ciutadans.

Per això, volem presentar una esmena in voce que faci
referència a la garantia, segons un informe del Govern, en què
no hi haurà una repercussió econòmica forta, en tot cas, damunt
la butxaca dels ciutadans de les Illes Balears. Tots sabem que
actualment el preu de les televisions autonòmiques que es paga
va en funció del territori d’emissió, si canvia aquesta dimensió
territorial, voldria saber com repercutirà, qualcú ens hauria
d’aclarir com repercutirà, crec que els ciutadans d’aquestes illes
han de saber com repercutirà l’aplicació d’aquesta iniciativa
popular.

Si la viabilitat econòmica de la iniciativa tal i com ho
justifica el mateix estudi sobre la seva implantació preveu que,
d’una banda, els múltiples que es programin pel Govern central
per permetre aquesta recepció recíproca siguin de titularitat i
gestió estatals i per altra banda, queden intactes les
competències de les comunitats autònomes sobre els múltiples
digitals de cobertura territorial autonòmica que cada una de les
comunitats té atribuïts, a nosaltres la veritat és que no ens queda
gens clar quina serà aquesta repercussió econòmica de la posada
en marxa d’aquesta iniciativa. Just per això, voldríem comptar
amb un informe per part del Govern.

És cert també que amb la Llei 7/2010, de 31 de març, hi ha
un buit legal relatiu a la garantia de la recepció i intercanvi de
les televisions públiques autonòmiques que tenen una mateixa
llengua oficial, però també és cert que la mateixa llei en l’article
40.3 ja preveu com a mecanisme per articular la recepció de les
televisions autonòmiques més enllà de la seva àrea geogràfica
la celebració de convenis entre les mateixes comunitats
autònomes. Arribats a aquest punt, des del nostre grup,
desconeixem quina és la postura del nostre govern, desconeixem
si el Govern ha donat qualque passa endavant per tal de signar
algun tipus de conveni amb el País Valencià, amb Catalunya.
S’ha criticat València, però jo vull saber què s’ha fet aquí, què
ha fet aquest govern? Ha intentat, ha fet qualque passa endavant
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per intentar negociar amb València, amb Catalunya un conveni,
que sí que preveu la llei i que ho marca la llei? La veritat és que
no sabem res i d’això voldríem que ens informassin.

No dubtam -i hi torn insistir- que és ben necessària una
adequada planificació de l’espai radioelèctric amb l’objecte que
els canals digitals de televisió i de ràdio de titularitat d’una
comunitat autònoma que emet totalment o majoritàriament en
les llengües protegides per la Carta europea de les llengües
regionals o minoritàries, siguin rebudes en l’àmbit geogràfic
d’altres comunitats autònomes amb les quals comparteixen
patrimoni lingüístic, però volem tenir garanties per part del
Govern.

I és que segons l’informe econòmic, l’únic informe
econòmic que nosaltres tenim, aportat a la documentació de la
mateixa iniciativa se senyala que els costs aproximats per una
cobertura del 85% de la població de Catalunya, Balears i País
Valencià estarien envoltant els 3,7 milions d’euros. Es parla
també en el citat informe de la possibilitat de reduir l’oferta
estatal. Per altra banda, el Ministeri de la Presidència indica que
les quantitats que hi hauria de destinar giren entorn als 600 o
800 milions d’euros. La veritat és que tot això ens preocupa
molt i volem conèixer com repercutirà -i hi torn insistir- aquest
fet en els ciutadans de Balears.

Per això presentam una esmena in voce on proposam afegir
al text que presenta el grup proposant de la proposició no de llei,
després de la paraula “suport” afegir “condicionat a la
presentació d’un informe de viabilitat econòmica i tècnica
presentat pel Govern de les Illes Balears”.

Sr. Alorda, li he de dir que si donen suport a aquesta
esmena, amb la qual l’únic que cercam és donar tranquilAlitat en
un moment de crisi greu als nostres ciutadans, que el tema està
ben meditat, ben estudiat, s’han donat passes, el Govern hi és
darrera i els càlculs estan fets, l’únic que volem és donar
tranquilAlitat i no donar suport a una iniciativa que ens pugui
donar una repercussió econòmica bastant forta.

Per tot això, Sr. Alorda, si admeten aquesta esmena no
tendrem cap problema a donar suport a la iniciativa. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

 Gràcies, Sra. Feliu. Sr. Alorda, té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, vull agrair els suports
i també fins i tot el to general de la comprensió respecte de la
iniciativa, del seu motiu formal i del seu contingut. He de
rectificar i don la raó a la portaveu del Partit Popular, em referia
que la meva intervenció justificaria més el motiu que no el
suport al contingut, però efectivament el suport que expressa la
proposta sí que entra al contingut i per tant, m’he expressat
malament i deman disculpes.

Es cert, com apuntava el Grup Socialista, que en part el
problema hagués quedat resolt si efectivament a través dels
convenis, als quals feia referència, per acords bilaterals que
sempre són relativament satisfactoris depenent de qui els mira,
nosaltres el tenim efectivament amb Catalunya respecte de la

reciprocitat d’emissions, com vostès coneixen, entre TV3 o el
grup comunicatiu de la Generalitat i el d’IB3, mentre que hi ha
acords puntuals amb la Generalitat Valenciana, però no hi són
de caràcter general, és conveni global. Però, sobretot és cert que
no és una garantia d’unes emissions en llengua catalana arreu
del territori perquè no hi ha el conjunt de convenis.

I dir que si hi fos per via bilateral, en part dins la magror de
canals que te donen, que t’assignen les comunitats autònomes
sacrificant a vegades coses locals, hi podries arribar. Però, hi ha
un element filosòfic darrera aquesta iniciativa que és d’un altre
abast i és que l’Estat mateix autoreconeixent el seu caràcter
plurilingüístic quan fa la regulació general de llengües, així com
té molt clar que reserva tota una sèrie de canals que s’han de
veure per tot l’Estat i s’han de veure en llengua castellana
perquè així ho vol l’Estat, abans de prendre cap mena de
decisió, doncs també dins aquest paranimf i en l’entrada de la
regulació tengui present doncs aquestes directives sobre l’abast
lingüístic dels territoris i també tengui present la seva pròpia
riquesa.

S’ha parlat de la recollida de signatures, per ventura convé
també apuntar que tant a Galícia com al País Basc i a Navarra
també se n’han recollides moltes, també d’altres bandes de
l’Estat, però bàsicament han estat, efectivament, en el lloc on
tenen llengua oficial, i allò que es demana és que el mateix Estat
reservi sempre i garanteixi dins el repartiment que abans de
donar-ne a les comunitats autònomes perquè les gestionin com
ells trobin n’hi hagi algunes que siguin per comunitat lingüística
i que sigui l’Estat que ho garanteixi.

Per tant, en principi no hi hauria d’haver cap cost addicional
perquè és el propi Estat qui  ho regula i aquesta és la idea de la
televisió sense fronteres. En part, és cert, per vèncer així una
resistència d’una comunitat autònoma que no participa
d’aquesta sensibilitat. Però, en qualsevol cas filosòficament una
cosa no lleva l’altra, és a dir, seria lògic que això fos així.

Per l’altra banda, per l’esmena in voce nosaltres apreciaríem
molt un vot unànime d’aquesta cambra i, per tant, ja ens
agradaria alguna fórmula de consens. Jo el que no voldria és que
tengués un caràcter dilatori, no volgudament dilatori, com no
crec que sigui la intenció del grup proposant, però sí que a la
pràctica, perquè si tenim un suport aparent d’un informe que ha
de fer algú i estam en plenes festes i hi ha una tramitació
parlamentària a Madrid doncs no estiguem per aquí. Jo li faria
una transacció, si entenc un poc la seva prevenció, seria que en
comptes d’haver-hi un informe, dir “sempre que no suposi costs
addicionals a la comunitat autònoma”, no ho sé, després hi
haurà totes les garanties sempre dins el procés, ja ho hem dit,
nosaltres donam suport a la idea, però és evident que si hi ha un
procés de discussió a Madrid ja cadascú vetllarà pel que hagi de
vetllar.

Apunt que el Ministeri de la Presidència no em parla d’un
cost, del que costaria, parla d’aquest parell de milions d’euros,
però en realitat el cost de posar-ho en marxa és irrisori. El cost,
pareix, és d’alguna manera és el cost d’oportunitat, és el tema
que si l’espai radioelèctric en lloc de posar-hi una cosa n’hi ha
de posar una altra l’Estat guanya molt amb les telefonies,
guanya molt amb les concessions estatals, nosaltres pensam que
ara intentar-ho resoldre avui nosaltres aquí o el Govern, hi deu
haver termes tècnics, fórmules que cerquin algun tipus de
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compromís entre una cosa i l’altra que jo ara mateix,
francament, la gestió de l’espai radioelèctric espanyol se
m’escapa un poc com per entrar-hi.

Per tant, jo crec que avui si poguéssim establir que el
Govern, el Parlament de les Illes Balears fes una aposta positiva
que això s’intenti resoldre sense major cost per les arques de les
Illes Balears i després, ja ho sabem, en el Govern, en el
Parlament, en el Congrés dels Diputats hi haurà la Sra. Salom
i hi haurà tots els actors que vetllaran amb altre tipus de...,
hauran de posar més coses damunt la matèria, però com a
mínim que es tramiti, com a mínim que es tramiti i que els qui
ho tramitin tenguin aquest input que el Parlament ho veuria amb
bons ulls. Com s’ha apuntat, els distints partits hi han estat, jo
record la firma del Sr. Montilla com la del Sr. Fèlix Pons, com
la de tantes autoritats, de molts colors polítics, també del Partit
Popular, no se me n’ocorre cap, però hi havia pluralitat quant a
aquestes signatures i que han anat més enllà d’una adscripció
política.

Evidentment el Parlament de Catalunya ho va fer
oficialment i jo crec que, ja dic, que es tramiti i indiscutiblement
els interessos econòmics de l’Estat segur que hi haurà qui en
vetllarà. Jo li propòs aquest transacció.

L’altra, malgrat s’interès que pos que surti per unanimitat,
només que pogués quedar ara que encara no l’aprovam o que
l’aprovam condicionada i que el president no valorarà remetre-
la a Madrid fins que no s’incorpori un informe, ens fa desistir
d’aprovar-la talment. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Podria llegir exactament com quedaria
la darrera proposta?

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Improvisant. Sí. El Parlament de les Illes Balears expressa
el suport a la iniciativa legislativa popular sobre Televisions
sense Fronteres sempre i quan o amb la condició o... no,
tampoc, no sé com dir-ho. Em deixa un segonet?

EL SR. PRESIDENT:

Sí, suspenem la sessió dos minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

El lletrat té la fórmula. 

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, perfecte. Per tant amb aquesta fórmula podríem
donar per aprovada per unanimitat aquesta proposició no de
llei? Molt bé.

Queda aprovada per unanimitat.

2) Proposició no de llei RGE núm. 5877/10, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a música tradicional eivissenca
als conservatoris de música i dansa.

I a continuació passam al darrer punt de l’ordre del dia
d’avui, que consisteix en la proposició no de llei 5877/10,
presentada pel Grup Parlamentari Mixt, sobre música
tradicional eivissenca als conservatoris de música i dansa.

Per defensar aquesta proposició no de llei intervé per part
del Grup Parlamentari Mixt la Sra. Esperança María per un
temps màxim de deu minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, parlarem
avui una mica de música. La divisió entre música tradicional i
música clàssica, que suposa una frontera infranquejable i no
respon moltes vegades a criteris gaire objectius, sinó que es
tracta de criteris purament arbitraris, aleatoris, que guarden
relació amb els gustos musicals de cada època. Allò que ha estat
popular en una determinada etapa històrica pot esdevenir clàssic
a través d’un procés de dignificació i de formalització a partir
d’una decisió humana.

Entenem, per tant, que hem d’enriquir el paper dels
conservatoris de música i dansa, també dins la seva classificació
de conservatoris de música i dansa amb grau elemental,
professional i superior, i hem d’ampliar, per tant, el ventall
d’oferta musical especialment en el marc de les assignatures que
aquests ofereixen. Els curricula oficials dels conservatoris de
música i dansa ens permeten aquesta flexibilitat i entenem que
hem d’aprofitar-la.

La música tradicional a Eivissa, com a la resta de les Illes
Balears, s’ha revitalitzat notablement durant aquests últims
anys. Així m’imagín que els diputats i les diputades són
conscients que el Conservatori Superior de Música de Mallorca,
de Palma, té aquests estudis d’instruments tradicionals propis de
Mallorca, però que no arriben aquests estudis als conservatoris
de grau professional ni grau element d’Eivissa, de Menorca, i
també de l’extensió del Conservatori d’Eivissa que hi ha a
Formentera.

D’aquí parteix, per tant, aquesta proposició no de llei que
presentam avui i que hem dividit en tres punts. En faré la
justificació, la defensa, d’una manera desordenada. Començant
pel punt 2, es tracta de reconèixer la importància de
l’estandardització de la flaüta eivissenca, i la proposta neix
d’una iniciativa sorgida dins una associació cultural coneguda
com a 8 d’agost i que l’ha duta a terme un personatge conegut,
un ferrer, que es dedica a ferrer, i que és un amant de la flaüta
eivissenca, en Jordi Marí, “Vinyes”, que s’ha dedicat a elaborar
aquests prototipus de flaüta eivissenca per tal que es pugui en
futur, aquesta flaüta eivissenca, es pugui construir amb
materials assequibles a tothom, és a dir, de plàstic. Entenem que
aquesta estandardització ha de contribuir notablement a la
difusió de la flaüta eivissenca dins la societat en general. De fet
una flaüta feta segons paràmetres tradicionals constitueix un
objecte artesanal important: s’ha de fer de fusta de baladre, el
seu preu és com a mínim de 300 euros per unitat, etc. Per tant,
perquè es pugui popularitzar aquesta flaüta dins la societat en
general, òbviament al costat de la flauta dolça, més coneguda,



758 CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 56 / 16 de desembre del 2010 

 

i que per tant es pugui aprendre a les escoles, posen per cas,
entenem que s’ha de rebaixar el preu.

Així mateix la flaüta estandaritzada té una afinació que
permet combinar-la amb qualsevol instrument musical i també
participar de conjunts musicals de flaütes i d’altres instruments.
Per tant la comercialització des del nostre punt de vista no aniria
en detriment de la flaüta clàssica, sinó tot al contrari, ha de
contribuir a fer-la més popular. Quantes més persones hi hagi
que sàpiguen tocar la flaüta i que hi tenguin un mínim
d’iniciació, més possibilitats hi haurà que estiguin interessades
a comptar amb un instrument fet segons els cànons tradicionals.

Això permetria, així mateix, que la flaüta fos un instrument
musical complet, amb tots els elements necessaris per al seu
ensenyament a partir d’una metodologia també estandaritzada
i regularitzada per l’autoritat competent. L’ensenyament al
conservatori i als centres educatius en general evitaria que es
perdés la tradició. Pensem que queden pocs sonadors a Eivissa,
i pocs sonadors de flaüta. Com a anècdota el mateix Jordi Marí,
en Jordi “Vinyes”, comentava en un desplaçament que varen fer
els sonadors d’Eivissa a Mallorca que si l’avió hagués perillat
Eivissa hauria quedat sense sonadors i la tradició hauria
desaparegut.

Voldria dir finalment que aquesta estandardització no s’ha
de convertir ni ha de ser polèmica entre allò que és tradició i
allò que és innovació tecnològica; cadascuna ha d’operar a favor
de l’altra i s’han de retroalimentar mútuament. 

Així crec i entenc que quedaria defensat aquest punt 2 de la
iniciativa que presentam.

Pel que fa al punt 3, entenem que quan s’investiga, quan hi
ha tasques necessàries per estandarditzar en aquest cas un
instrument com la flaüta, això constitueix una feina que
requereix temps i molt d’esforç. Fins ara aquesta feina ha estat
feta allò que se’n diu gratia et amore, sense cap tipus de suport
institucional. Per tant també pensam que estaria bé que el
Consell Insular d’Eivissa, que ja ho ha iniciat, ja s’hi ha
compromès, però també voldríem que com a institució pròpia de
l’illa, que és la institució competent en matèria de cultura,
establís algun tipus d’ajuda, algun tipus de beca, algun tipus de
subvenció perquè es pogués dur endavant aquesta tasca
d’estandardització que ja es troba avançada però que encara no
ha estat completada. És un procés difícil i complex.

I acabaríem amb el primer punt, que seria allò que es diu
seguint una mica els designes bíblics, que el primer serà l’últim,
i per tant es tractaria finalment d’establir una assignatura de
música tradicional eivissenca en el Conservatori de Música i
Dansa d’Eivissa, és a dir, en el grau professional, que hi hagués
la possibilitat d’establir aquestes assignatures. Sabem que la
Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, al seu article 6
estableix que les diferents administracions educatives han
d’establir el currículum dels diferents elements que s’hi regulen.
Pel que fa als ensenyaments musicals es divideixen en
professionals i superiors. Entre els objectius del grau elemental
i del grau professional, hi comptam conèixer el patrimoni
musical i comprendre la seva contribució als marcs cultural i
social. I també entenem que dins la mateixa llei s’esmenta que
els graus elementals i professionals poden ser ampliats amb
instruments que per la seva arrel tradicional, interès etnogràfic

i valor històric o grau d’implantació tenguin una presència
important en alguna part del nostre territori. Entenem que
aquests dos objectius s’adapten perfectament a allò que seria
l’ús de la flaüta eivissenca. Per tant des del nostre punt de vista
aquest seria el cas i la llei per tant no només permet sinó que a
més encoratja dins els currículums l’establiment d’aquests
ensenyaments de música tradicional.

Per tant, i ja vaig acabant, trobam que la conselleria té
l’oportunitat, té una ocasió magnífica per facilitar
l’ensenyament d’aquests instruments tradicionals a l’illa
d’Eivissa. 

També voldria esmentar en aquest punt que, si se’m permet,
jo mateixa esmenaria el redactat d’aquest punt i el
complementaria amb una frase; la frase seria, just al final del
punt i final, convertir el punt i final en una coma i hi afegiríem
“en un termini el més breu possible a fi i efecte que es pugui fer
efectiu durant el curs, o per el pròxim curs 2011-2012". 

Per tant entenem que si això s’aprova, que esperem que sigui
així, haurem fet una passa important dins allò que és la música
tradicional i que entenem que amb aquesta passa allò que es fa
és dignificar-la i obrir-li pas al nostre conservatori. I, res,
esperam només que compti amb el suport de tothom i moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Marí. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca té la paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President, tan sols per tranquilAlitzar la Sra.
Marí. Compta amb el nostre suport, subscric cada una de les
seves paraules i creim que certament dignificarà i posa al dia la
música tradicional i no perjudica en res, entenem, el que pugui
ser d’alguna manera l’aprenentatge i el règim natural acadèmic
de l’estudi de la música. Creim que és positiu i en qualsevol cas,
si des d’un punt de vista tècnic i dels especialistes així ho veuen,
com també els que nosaltres hem consultat ho veuen
perfectament compatible, doncs creim que seria una bona
iniciativa de part del Parlament impulsar-ho.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula la Sra. Torres.

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. Evidentment també nosaltres votarem
a favor de la proposició no de llei presentada per la portaveu del
Grup Mixt. 

Nosaltres estam d’acord que des de les institucions s’han de
fer tots els esforços per envigorir, mantenir i promocionar tots
els testimonis de cultura popular i tradicional, com pot ser la
música tradicional eivissenca, en aquest cas, i molt especialment
els instruments que la fan possible: la flaüta, el tambor, les
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castanyoles, l’espasí, la xeremia... També s’ha de donar suport
a totes aquelles associacions culturals, com pot ser per exemple
la Federació de colles i cultura popular de les Pitiüses, que fan
molta feina, molta feina, algunes des de fa molts d’anys, perquè
aquests testimonis, aquest referent, aquest tipus de cultura tan
nostra, tan d’un territori concret i d’una idiosincràsia tan
concreta no es perdin.

M’agradaria fer un petit recordatori. Crec que -no sé si tots
els que som aquí o els eivissencs que hi som- però jo sí que he
sentit dir o contar que fins al principi del bum turístic era molt
habitual el fet que, en el camp, era molt habitual el tema de les
xacotes pageses, hi havia qualsevol excusa per treure una flaüta,
unes castanyoles, un tambor, i era molt habitual. Jo encara he
tengut la sort, almenys de petita, de poder veure algun tipus
d’aquestes xacotes, i, bé, tan implantat, tan normal que era que
a totes les cases sempre hi havia algú que sabia tocar algun
instrument, es feia alguna sonada, es feia alguna cantada. 

I llavors què va passar? Això també ho han viscut crec que
la Sra. Torres del Grup Parlamentari Popular i gent més o
menys de la nostra generació, que en els anys vuitanta, potser,
principis dels vuitanta, finals dels setanta, doncs tot això
s’estava arraconant, s’estava perdent i fins i tot podríem dir que
es feia fins i tot un menyspreu d’aquest tipus de cultura. Tots
volíem ser molt moderns i es varen confondre molt els termes
del que suposa respecte a la tradició i aquesta suposada
modernitat que tots volíem tenir. En canvi podem dir que
gràcies a tot un cúmul de..., no sé si de circumstàncies, de
persones, d’esforços personals de voler recuperar les coses
nostres i que no es perdessin, doncs s’ha fet un avanç tant per
part dels particulars com d’associacions, gent particular i també
des de les institucions.

En concret no vull deixar passar l’oportunitat que ens dóna
aquesta proposició no de llei que ha presentat la Sra. Marí i que
de fet, la vull felicitar per la seva iniciativa, per recordar les
colles de ball pagès que hi ha tant a Eivissa com a Formentera.
Recordar persones que en saben molt d’això, com pot ser
Antoni Planas que és un referent per a tothom. 

I després el que també comentava la Sra. Marí en relació a
l’articulació de la tradició i la innovació, no tenen motiu per
estar enfrontades, no crec que digui res inoportú quan (...). Vull
referència que a part de gent com el grup Uc, Aires
Formenterencs, grups que en els anys 70 varen ser pioners en la
recuperació pública de tots aquests instruments i de tota aquesta
música. Un exemple de què això està molt viu i de què la gent
té ganes d’aprendre i la gent en gaudeix, un exemple són
Ressonadors, un grup eivissenc que ha agafat tota aquesta
tradició i tota aquesta cultura i han tengut un impacte fins i tot
comercial molt important. Podria parlar d’altra gent, però bé, en
principi crec que això és l’últim exemple que hem tingut a les
Pitiüses.

Crec que aquesta proposició no de llei pot servir com un
petit acte d’homenatge a tota aquesta gent que fa molts d’anys
i que ara està recuperant tota aquesta cultura musical pròpia
nostra. Aquella cultura que ja va recollir l’etnomusicòleg Alan
Lomax els anys cinquanta, un nord-americà que va venir també
a l’illa de Mallorca, també a les Pitiüses. Va considerar que era
prou rellevant la música tradicional de l’illa d’Eivissa per

recollir-la i per fer uns enregistraments que han quedat per a la
història.

Celebram, com dic, la iniciativa i consideram que en relació
amb tot allò que ha comentat la Sra. Marí del tema que
s’imparteixi en el conservatori, que es faci tota la feina oportuna
pel tema de la flaüta eivissenca, doncs ajudi perquè aquesta
recuperació, aquesta normalització quedi implantada. I si em
permet donar un final un poc romàntic a la meva intervenció, jo
mai no ho he fet personalment, però crec que avui ho faré, he
recollit un trosset d’una guia de viatge de don Arturo Pérez
Cabrero, que va fer la Guía del Turista l’any 1909 i recull
aquesta cultura, la descriu un poc. Bé, la guia està feta en
castellà, evidentment era un senyor castellà. 

M’agradaria acabar la meva intervenció així: “cantan al son
de flauta y tamboril cadenciosas glosas, por ellos inventadas,
y el asunto amoroso es siempre el argumento del romance.
Bailan formando un círculo, las mujeres paseando con pasos
menuditos, sin mover más que los pies y los hombres, que a
veces bailan con dos o más mujeres, dando grandes saltos y
sonando enormes castañuelas. Es muy pintoresco y original
este baile payés, que no tiene semejanza con ningún otro”.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. Per part del Grup Parlamentari Popular
té la paraula la Sra. Torres.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Moltes gràcies, Sr. President. Jo no seré tan romàntica en la
meva intervenció com la Sra. Torres del Grup Socialista, però
òbviament i com no podia ser d’altra manera, també donarem
suport a aquesta iniciativa presentada per la Sra. Marí.

Per sort, és veritat que la música tradicional eivissenca viu
bon moments. També és veritat, com ja han mencionat altres
portaveus, que és gràcies a la tasca d’investigació i difusió que
han fet i fan encara les agrupacions de ball pagès, amb el suport
de les administracions públiques eivissenques, però també és
veritat que serà una passa més que al conservatori professional
es pugui incorporar al currículum una assignatura de música
tradicional eivissenca i els seus instruments. Indiscutiblement
això serà un complement més per als estudiants del
Conservatori Professional d’Eivissa, que pròximament estrenarà
nou edifici i per tant, comptarà amb més espai, després de 30
anys de funcionament.

Creim també que seria interessant que aquesta proposta
incorporés el compromís de posar una data, tal com ha
mencionat a la seva esmena in voce la Sra. Marí, i que
l’assignatura es pogués començar en el curs que ve com a
màxim, per tant, que aquesta proposta no quedés tan oberta.

Per altra banda també pensam que la part econòmica, les
possibles despeses que hi hagi per incorporar aquesta nova
assignatura les hauria d’assumir el Govern balear i no el Consell
d’Eivissa, donat que és qui té les competències. A pesar que no
estam parlant d’un cost molt elevat, el consell hauria de deixar
de fer accions allà on sí té les competències i per tant, els
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recursos econòmics, per poder assumir-ne d’altres que no té.
Tots coneixem les dificultats que tenen les administracions
públiques, especialment els ajuntaments i els consells. No és
convenient, des del nostre punt de vista, que hagin d’assumir a
més el que no els pertoca, senzillament perquè els recursos són
molt escassos, especialment pel que fa a cultura. 

Ara bé, no podem oblidar, ni volem deixar de banda, ja que
parlam del Conservatori Professional de Música i Dansa
d’Eivissa, que encara queden per incorporar set especialitats,
que són imprescindibles per completar la formació que
correspon i per complir amb un objectiu fonamental per a un
conservatori que és tenir una orquestra simfònica. Aquestes set
especialitats que falten són instruments com percussió, trompa,
trombó, tuba, fagot, oboè i cant.

Per tant, avui feim una bona passa per la música tradicional
eivissenca aprovant aquesta proposició no de llei, però encara
ens queda una passa més gran encara que hem d’incorporar
aquestes set especialitats que falten per completar els estudis de
música a Eivissa i que els estudiants no hagin de sortir fora, a
l’illa de Mallorca o a València fins i tot per completar la seva
formació, la qual cosa moltes vegades és complicat no només
per la part econòmica, perquè no tots poden pagar-se els
desplaçaments setmanals que això suposa, sinó que han de
complementar la seva formació musical amb els seus estudis de
secundària.

Justament ara que el nou edifici del conservatori tendrà més
espai és un bon moment per mencionar aquesta carència que
impedeix als estudiants eivissencs tenir les mateixes
oportunitats que la resta d’estudiants dels conservatoris de les
Illes ja que, per exemple, el Conservatori de Menorca, que
també té trenta anys de trajectòria, fa més de deu anys que ja té
totes les seves especialitats. Per tant, ara que hi haurà un espai
suficient esper que els que tenguin responsabilitats de Govern
en aquests moments prenguin bona nota d’aquesta qüestió i en
tot cas quan governi el PP, després de les pròximes eleccions,
doncs nosaltres ja ho posarem en marxa. En tot cas no parlam
tampoc d’una despesa inassumible.

Tornant al tema que ens ocupa, d’establir una assignatura de
música tradicional eivissenca, reiteram el nostre suport a tots els
punts de la proposta i si és possible, com he dit al principi de la
meva intervenció, posar una data perquè no quedi una proposta
tan oberta.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Torres. Sra. Marí, té la paraula.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sr. President. Molt breument, jo em remetré al
temps present que és el temps que ens ocupa i en primer lloc
òbviament donar l’agraïment a tots els grups pel suport a
aquesta iniciativa. Compartesc, com el portaveu que m’ha
precedit o la portaveu que m’ha precedit, que és una passa mes,
que és cert que ens en queden, que és cert que ara esperam tots
amb ilAlusió la pròxima inauguració dels conservatoris perquè
no es retardin molt més, són d’aquestes construccions o edificis

que s’allarguen, a vegades, en el temps, però que sembla ser que
desprès de sis anys tendrà un inici ja, un acabament de les obres
i que, per tant, a partir pens que de gener o febrer es podrà
inaugurar. Per tant, la iniciativa també es correspon a aquest
temps en el sentit d’aprofitar aquest nou edifici, aquests nous
espais, aquestes noves oportunitats perquè el conservatori
d’Eivissa es pugui veure realitzat i complementat amb totes
aquelles especialitats.

També vull afegir que així com es fan aquestes passes
endavant, pens que encara ens queden moltes i que tenim feina
per a temps, però també pens que tots, vaja, d’una manera
conjunta i d’una manera, diríem, en colAlaboració de tots els
grups que estam aquí crec que aquestes passes endavant es
poden fer, però també pens que és important que aquests estudis
també puguin arribar a l’extensió del conservatori d’Eivissa que
hi ha a Formentera, perquè si no també és cert que queda
sempre entre dues aigües i en un estat encara més precari que és
com es troba el d’Eivissa.

Per acabar, recordar que la introducció d’aquests
instruments tradicionals dins els conservatoris professionals té
l’inici amb el txistu del País Basc, que són els primers que
incorporen la música tradicional en els conservatoris, hi ha els
grans especialistes de txistu. El txistu és una tipus de flaüta, una
mica més petita, que també després s’incorpora en els
conservatoris de música de Castella i també amb una gran
participació en el País Valencià de tot el sistema de flaüta. De
la mateixa manera que a Catalunya s’introdueix el flabiol. Per
tant, senzillament reiterar l’agraïment a tots els grups.

EL SR. PRESIDENT:

Puc entendre aprovada per assentiment aquesta proposició
no de llei? Per tant, queda aprovada per assentiment aquesta
proposició no de llei.

I a pesar de la solitud, vull aprofitar, en nom de la Mesa,
desitjar unes bones festes a tots els membres de la comissió i un
bon any nou.

Dit això, s’aixeca la sessió.
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