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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes, senyores diputades i senyors diputats,
començarem la sessió d’avui, en primer lloc els demanaria si es
produeixen substitucions.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

María José Bauzá sustituye a Fernando Rubio.

LA SRA. PRESIDENTA:

No hi ha més substitucions. Passam a l’ordre del dia d’avui
que consisteix en el debat de les proposicions no de llei RGE
núm. 9617/12, 966/13 i 1317/13. 

2) Proposició no de llei RGE núm. 966/13, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a trasllat del
Conservatori de Música de Menorca a la Sala Augusta de
Maó.

Tocaria debatre la Proposició no de llei RGE núm. 9617/12,
però farem una petita alteració i passaríem a la següent de
l’ordre del dia, si vostès hi estan d’acord, i passaríem... a la...,
un moment..., al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
966/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a trasllat del
Conservatori de Música de Menorca a la Sala Augusta de Maó.

Per defensar-la té la paraula l’Hble. Sra. Cristina Rita i
Larrucea, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, voldria dir
que en aquests moments hi ha convocada una manifestació de
la comunitat educativa en contra de la llei que té previst aprovar
el Partit Popular sobre la qualitat educativa i és per aquest motiu
que dos membres d’aquest grup no assisteixen a aquesta
comissió. Per tant, podríem dir que estam en serveis mínims,
com han comentat fa un moment. També vull dir que el Grup
Socialista s’adhereix a totes les reivindicacions d’aquesta
comunitat educativa, que són les nostres també, que hem
exposat des del principi de legislatura.

Quant a la PNL que hem de tractar ara del Conservatori de
Música de Menorca, diré que a l’exposició de motius de la
proposició ja s’ha relacionat d’una manera succinta el perquè es
fa aquesta proposta. 

Per al Conservatori de Música de Menorca la cessió per part
de l’Ajuntament de Maó l’any 1989 d’un ala de la primera
planta del Claustre del Carme va ser una passa molt important,
però d’açò ja han passat gairebé 25 anys i amb els anys aquest
espai és ja petit i a més ha quedat obsolet quant a mesures de
seguretat, accessibilitat, etc., però evidentment, açò no és cosa
d’ara, ja fa uns anys que els usuaris del Conservatori,
professorat i progenitors principalment, reivindiquen un nou
emplaçament perquè el seu local ja no dóna més de si.

L’Ajuntament de Maó va proposar la cessió de l’antic teatre
de Sala Augusta durant la legislatura 2003-2007, però no es va
arribar a cap acord amb la Conselleria d’Educació i Cultura
perquè en el debat també es calibrava si no seria millor un
edifici de nova planta. Finalment, en la legislatura 2007-2011 la
conselleria va decidir ubicar el Conservatori a l’edifici que li
oferia l’ajuntament i que tenia la virtualitat de trobar-se al centre
de Maó. L’ajuntament mentrestant havia comprat una casa veïna
per donar amplitud a l’edifici. A finals de l’any 2010 es va
realitzar un concurs d’idees que es va resoldre a finals de març
de 2011 i es va quedar pendent d’adjudicar la redacció del
projecte executiu d’acord amb la idea guanyadora. A partir
d’aquí, s’havia de fer un calendari per posar en marxa el
projecte executiu, l’adjudicació i el començament de les obres.
Evidentment, açò sobrepassava la legislatura que ja era en el seu
punt final.

El novembre del 2011, ja amb el Partit Popular, al Govern
de les Illes Balears, l’IBISEC decideix posposar al manco fins
al 2013 la construcció de les noves instalAlacions a la Sala
Augusta, però ja estam a la meitat de l’any i no hem sabut res
més, únicament que en el pressupost d’aquest any no hi figura,
ni tan sols es va admetre una esmena nostra en el sentit de
reservar una partida, una esmena als pressuposts, malgrat fos
per a la redacció del projecte executiu i començament d’una
fase de les obres.

És cert que, el projecte, el podien redactar també els tècnics
de l’IBISEC, tal com ens han contestat en diverses ocasions. El
nostre grup no veu malament aquesta opció, ni molt manco, el
que és important és que es faci, que no s’aturi el projecte i que
vagi caminant.

És per aquest motiu que el Grup Parlamentari Socialista al
Parlament de les Illes presentava les següents propostes. Les
dues primeres, una que instava el Govern a redactar en el
termini de tres mesos el projecte executiu de reforma de la Sala
Augusta de Maó per a la seva conversió en la seu del
Conservatori Professional de Música de Menorca; també instava
al Govern a licitar l’obra per a la conversió de la Sala Augusta
de Maó a la seu del Conservatori abans de finalitzar l’any 2013,
és a dir, que es redacti i es licitin les obres..., perdonau..., i es
licitin les obres. Per açò, si es fa amb tècnics de la conselleria,
no fa falta ni tan sols un euro. Per tant, supòs que no serà un
emperò que hi hagi problemes pressupostaris i ja per al proper
pressuposts de 2014, sí que s’hauria de preveure una partida per
a la realització i acabament de les obres de la Sala Augusta.

Volem anunciar que a hores d’ara no hi ha res que es mogui,
pel que nosaltres sabem. Fa uns mesos vaig fer algunes
preguntes de resposta escrita a la conselleria. En una es
demanava quins tècnics redactaven el projecte executiu, el
d’activitats i el d’instalAlacions i ens varen respondre fa uns dies
que només s’havia dut a terme la fase de concurs d’idees, és a
dir, estava tal com el conseller Llinàs ho havia deixat. Vàrem
demanar també el calendari de reunions periòdiques del redactor
del projecte amb la comunitat educativa, usuaris, l’equip
directiu, etc., per tal de consensuar els espais necessaris, el
funcionament, l’acústica, aïllaments, etc., i em varen respondre
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que no hi havia cap calendari establert com és natural perquè, de
la redacció del projecte, no se’n sap res. En definitiva,
consideram que ara tot està aturat i sembla clar que en aquesta
legislatura a Menorca no s’inauguraran aquestes noves
instalAlacions, pel que queda ja...

La darrera proposta que fèiem, en aquesta proposició no de
llei, és que almanco el Govern de les Illes Balears solucioni les
mancances de seguretat i accessibilitat de la zona del Claustre
del Carme de Maó on s’ubica actualment aquest conservatori
professional de música de Menorca, mentre no es pugui fer
efectiu el trasllat a la Sala Augusta de Maó. Fins el moment és
el mateix equip directiu el que va fent petites millores amb la
dotació que els envien des de la conselleria, però la situació
econòmica és tan penosa com la de l’edifici. 

Aquesta darrera petició no és únicament cosa nostra, és una
petició de l’APIMA del Conservatori que la va fer arribar per
carta, ja al novembre del 2011, a l’antiga directora general de
Planificació i Centres i que va ser reiterada un any més tard, el
30 d’octubre de 2012. Ha passat mig any més i no sembla que
res es mogui encara.

És per aquest motiu que esperam el vot favorable dels
diputats d’aquesta comissió, tant perquè comenci a caminar el
projecte com també per dotar-lo de les mesures de seguretat que
són necessàries i imprescindibles actualment en un establiment
educatiu. La situació és bastant greu i només l’entusiasme dels
usuaris fa que es mantingui el Conservatori de Música de Maó.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. En torn de fixació de posicions pel
Grup Parlamentari MÉS té la paraula l’Hble. Sr. Antoni Alorda
i Vilarrubias, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. ANTONI I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Des del nostre grup compartim les
reflexions i les propostes que es fan des del grup socialista i, per
tant, votarem a favor d’aquesta proposició no de llei. Crec que
realment els arguments que s’han posat i la seqüència dels fets
han quedat prou aclarits, tant en la proposició no de llei com en
la intervenció de la Sra. Rita, i hi ha aquesta autèntica necessitat
d’ampliar el Conservatori de Música de Menorca.

Sembla que la proposta correcta, la proposta que realment ha
de donar sortida a les noves instalAlacions necessàries, doncs,
està ben encaminada, està apuntada ja, el que falta és el que
falta en aquests darrers temps en tot el que fa referència a
educació i en altres termes, que és el finançament. 

Comprenem que el moment és difícil, que hi ha una situació
complicada, però el que no podem fer és aturar-nos, la tradició
musical i crec que de sensibilitat de les arts que hi ha a Menorca
i que hem de fomentar més enllà la de que heretàrem a totes les
Illes Balears, doncs requereix aquest esforç i caldria per no
tornar enrere i per no tudar o fer una reacció davant els avanços
que havíem fet aquests darrers anys aquesta ampliació del
Conservatori, el trasllat en aquest cas del Conservatori de
Música. 

Per tant, comprenem i compartim els arguments exposats i
hi votarem a favor. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula l’Hble. Sr. Manuel José Monerris i Barberá per un
temps màxim de deu minuts.

EL SR. MONERRIS I BARBERÁ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats, com bé ha
dit la Sra. Rita, la seu del Conservatori de Música de Menorca
situada actualment al Claustre del Carme és un edifici singular
com és sabut a la ciutat de Maó, fa temps que ha quedat petita
per la demanda de places que fa la societat menorquina per
poder cursar estudis en aquest centre. Açò com és sabut a
obligat als responsables del centre a haver de convertir en aules
llocs que no estaven destinats a fer classes, sinó a biblioteca,
etc., com ha passat als centres d’aquestes característiques. A
més a més la resta d’aules tampoc no estan preparades per
l’ensenyament musical, ja que l’aïllament acústic és inexistent.

És difícil per tant, a part que incompleix -com vostè ha dit
molt bé- les mesures de seguretat que han de complir els centres
educatius, un altre problema afegit és que no es poden fer obres
per condicionar els espais ja que a part de ser de titularitat
municipal és també un complex protegir, que és el punt quart de
la seva proposició no de llei, per tant, difícilment s’hi poden fer
actuacions.

Per tot l’exposat anteriorment, resulta evident la falta que fa
o la mancança de la construcció d’un nou centre per ubicar-hi el
Conservatori de Música i Dansa de Menorca a la ciutat de Maó.
Cal recordar que a Mallorca i a Eivissa s’han construït nous
conservatori, des de 2006 el Govern balear ja va reconèixer la
necessitat de construir un nou centre a Maó.

Quant a l’ubicació del nou centre, els professors i els
responsables educatius del conservatori sempre han expressat
els seus dubtes respecte de l’auditori que s’hauria de construir
al que abans era la Sala Augusta. Les dimensions i la ubicació
de l’escenari fan pràcticament impossible la realització de
concerts a la sala. Per fer possible la realització de concerts
s’hauria, com a mínim, d’augmentar considerablement l’espai
de l’escenari, cosa que la protecció de què gaudeix no ho
permet.

Entre tot això, tal com he dit abans, tal vegada seria
necessari estudiar la realització d’un nou centre, però de
completa nova planta. Seria bo recordar que a Ciutadella es va
inaugurar fa molt poc l’extensió del Conservatori de Maó
projectada i començada a construir l’any 2007 pel Govern del
Partit Popular. Per tant, actualment el Conservatori de Menorca
consta de dues seus, una a Maó i una subseu a Ciutadella, cal
assenyalar que al centre de referència, al centre de Maó es
calcula que poden impartir classes de 110 a 120 alumnes i
actualment n’hi ha..., idò passen de 158.
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La Sra. Rita assenyala a la seva proposició no de llei que a
la passada legislatura es va treballar per cercar un emplaçament
apropiat per al Conservatori i jo li vull recordar que no és així.
No és així perquè podríem fer aquí un poc de cronologia dels
fets que envolten el tema que avui tractam en aquest PNL, i des
del any 2004 i, d’això, en tenc jo bon record perquè en aquells
moments ocupava el càrrec de delegat territorial d’Educació i
bé, des del 2004 es varen fer moltíssimes coses per arribar al
moment que vostè diu, és a dir que (...) molt bona sintonia amb
el regidor d’aquell temps, precisament el Sr. Alorda era regidor
del seu grup, el Sr. Tomeu Febrer, de MÉS, a part de fer
l’escola de Sant Climent, també varen començar a veure la
situació del Conservatori, ens va oferir l’Ajuntament de Maó en
aquell temps, el Sr. Bagur que també tenia bona sintonia amb
ells, del Partit Socialista, uns solars que estaven molt prop de
l’actual ColAlegi Maria Lluïsa Serra, després varen canviar de...
-tot açò, de 2004 a 2007, li estic dient-, varen canviar d’opinió
i varen dir que la Sala Augusta i el Partit Popular va fer a través
de dos arquitectes molt coneguts a Maó, que (...) i que són
Juanjo Gomila i Nando Pons, que són gent que són especialistes
a recuperar edificis catalogats, varen veure... a veure si es podia
fer el projecte a la Sala Augusta, o sigui..., no em vull fer llarg,
però com vostè va veient és un procés que du des de 2004 fins
arribar a 2011 en el qual es posposa la construcció d’un nou
conservatori que en quatre anys de legislatura, de 2007 a 2011
la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern, llavors en mans
del Partit Socialista, l’únic que va fer va ser un concurs d’idees,
un concurs d’idees.

Bé, no m’estendré més, tenc aquí tots els fets, ho poden
constatar i en conversació amb el delegat d’Educació de
Menorca el muntant del projecte, com sap, és de 5 milions
d’euros, a més, em fa la sensació que la Sra. Rita, amb tots els
meus respectes, és especialista a reivindicar projectes ara de tot
allò que no varen fer quan governaven a la Conselleria
d’Educació. Per això, el que fa la Sra. Rita és agafar la llista de
projectes que s’havien de fer i dir, a veure, anem a demanar això
a l’actual govern que faci el que no s’ha fet... en dos anys, el
que no s’ha fet en quatre. 

Sra. Rita, hem de convenir que ara no són moments,
moments econòmics, de dur a terme aquests grans projectes,
encara que coincidim tots dos en la necessitat de construir un
nou conservatori professional a Menorca, donades les
circumstàncies econòmiques en què ens trobam i que per tots
són conegudes. Per tant, no podem donar suport a la seva
proposició no de llei. 

I ja per acabar, estic plenament convençut que el Govern de
les Illes Balears és conscient de la necessitat de la construcció
d’un nou conservatori professional a Menorca i que atendrà en
el seu moment, quan l’economia ho permeti, les tan justes
reivindicacions del món musical a Menorca.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Vol fer ús de la paraula per
contradiccions, Sra. Rita? Té vostè la paraula.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Diria en primer lloc que
agraesc el suport del grup MÉS per aquesta qüestió que pot ser
local, però que és important també per al panorama musical de
totes les Illes Balears.

Quant al Partit Popular, li diria que... vostès són especialistes
a canviar d’idea i mentre canvien d’idea les coses no tiren cap
endavant. Vostè mateix ha reconegut, Sr. Monerris, que al 2004
ja es tenia pensat posar el nou conservatori a la Sala Augusta i
que després varen pensar en un solar, que després aquell solar
havia de passar a Sa Graduada, després aquest solar... va ser el
d’una escola, Maria Lluïsa Serra.

Bé, la realitat és que en aquest solar ha estat el Partit
Socialista el que ha construït una escola i ha estat el Partit
Socialista el que ha donat passes per endavant també per a la
nova ubicació de... pel Conservatori de Música en general.
Primer va ser l’Ajuntament de Maó, un ajuntament socialista,
qui va cedir una part del seu patrimoni, del Claustre del Carme,
al Conservatori; va ser també un ajuntament socialista el que ha
tornar cedir part del seu patrimoni, que era la Sala Augusta, per
al nou conservatori, i aquí tenc la firma de l’acord entre el
conseller Bartomeu Llinàs i l’Ajuntament de Maó, i va ser
també una administració socialista la que... almanco té un
concurs d’idees per saber què es pot fer, com es pot remodelar
aquest edifici, com dic és un edifici antic, per tant, té els seus
problemes, la seva problemàtica, com es pot reconvertir en
conservatori de música, o sigui per ara totes les passes que s’han
donat ha estat l’administració socialista. 

Mentrestant l’administració del PP no ha fet més que pensar
i canviar d’idees, podria ser aquí, però també podria ser allà, es
podria fer de nova planta, es podria arreglar l’edifici, etc.,
mentrestant ni es tira per endavant ni s’està fent el projecte ni el
tècnics de l’IBISEC que per cert, ens hem assabentat que el
director havia dimitit, vull dir que ni tan sols farà aquest
projecte i (...) està cessat, no ho sé, ni farà aquest projecte ni cap
altre i que mentrestant tot està parat. Està aturat fins i tot.., fins
i tot estan aturades les reunions amb les APIMA, les reunions
demandes per l’APIMA ni tan sols s’han atès, vull dir, fins a
aquest punt interessa a l’administració popular el Conservatori
de Música de Maó, ni tampoc l’ajuntament no atén les
problemàtiques, els problemes que té l’edifici quant a seguretat
actualment.

Per tant, l’excusa, l’altra excusa que és la falta de doblers,
bé, nosaltres només demanàvem -record- al pressupost una
partida per començar el projecte, ens varen dir que no, era una
partida de 500.000 euros, crec que eren, i en canvi sí que han
tingut doblers per concertar amb l’Opus amb 400.000 euros,
vull dir, per què... el que han dedicat al concert de l’Opus, amb
una escola de l’Opus, que no feia falta concertar perquè no ho
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demanava el nombre d’alumnat que hi havia a la seva zona, per
això sí que hi ha doblers, en canvi no hi ha doblers per redactar
el projecte, per començar a caminar en la redacció del projecte
executiu, com dic, perquè ja està allò del concurs d’idees, no hi
doblers per tirar endavant aquest projecte, ni tampoc no hi ha
doblers per pagar ni tan sols la dotació econòmica a aquest
centre, al directiu del centre, perquè pugui continuar fent les
quatre obres, comprar els extintors o renovar aquestes qüestions
que ja són urgents de seguretat. Jo li donaré unes quantes dades
només: l’any 2000 la dotació econòmica que anava al centre del
conservatori eren 24.000 euros; l’any 2012, 17.487. Vull dir que
ara amb molts menys doblers que l’any 2000, a més de la
inflació que hi ha hagut, vull dir que són unes persones que per
mor del seu entusiasme, permet que continuïn donant classes
amb unes condicions molt precàries...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Diputada.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Veig que aquest tema tampoc
sortirà endavant i ho farem arribar a la comunitat educativa del
Conservatori. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Passam a la votació de la Proposició no de llei RGE
núm. 966/13. 

Vots a favor? 3 vots a favor.

Vots en contra? 8 vots en contra.

Cap abstenció.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei.

1) Proposició no de llei RGE núm. 9617/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a celebració de
l'Any Marià Villangómez.

Passam al debat de la proposició no de llei RGE núm.
9617/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a la
celebració de l’Any Marià Villangómez.

Per defensar-la té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Esperança
Marí i Mayans, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Presidenta. Us demanaria just un minut, si se’m
permet repartir un petit dossier que aniria bé per ilAlustrar
l’exposició.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Diputada, té vostè la paraula.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, presidenta. En primer lloc he d’esmentar que el fet
avui de parlar de l’ilAlustre poeta i escriptor Marià Villangómez
d’alguna manera diríem que ens conhorta, perquè en aquests
moments ens agradaria poder participar en la manifestació en
favor d’una educació digna, i el fet d’estar aquí parlant com a
mínim de Marià Villangómez diríem que és d’alguna manera,
diríem, repetesc que conhorta el fet de no poder-hi ser.

Per tant, dit això, he de dir que es presenta aquesta
proposició no de llei amb la intenció que l’any Marià
Villangómez tengui un ressò, un ressò que pensam que és el
ressò que hauria de tenir i que es mereix de cara al Govern de
les Illes Balears, i per mirar d’empènyer perquè el Govern
assumeixi el paper que li correspon en l’organització d’aquest
esdeveniment. Reconec que per mecànica parlamentària arriba
tard, com sempre arriben aquestes proposicions no de llei, però,
bé, estam dins l’any Marià Villangómez i per tant també com a
mínim podem estar enmig d’aquesta celebració.

Aquests esdeveniment se celebren enguany perquè fa 100
anys que va néixer Marià Villangómez. Va néixer el mateix any
que el gran poeta mallorquí Bartomeu Rosselló-Pòrcel, que
enguany també celebram el seu aniversari, i també que el gran
poeta del Maresme Salvador Espriu. Per tant són els tres grans
noms de la poesia que se celebren enguany. Els tres varen seguir
camins diferents, el de Rosselló-Pòrcel malauradament va ser un
camí molt curt, però al cap i a la fi constitueixen tres cims ben
alts en la glòria de les lletres i de la poesia catalanes. 

Marià Villangómez, d’altra banda, és l’escriptor més
destacat en la història de les lletres eivissenques, el més destacat
d’Eivissa al llarg de tota la història. Autor de Sonets de
Balansat, és també un dels autors més destacats de les Illes
Balears, al costat de Francesc de Borja Moll, de Josep Maria
Llompart i de Baltasar Porcel. Villangómez ostenta la màxima
distinció de la literatura catalana, el Premi d’Honor de les
Lletres Catalanes, que per cert recordam que l’any passat va ser
concedit a un altre..., a un altre no, a un mallorquí ilAlustre,
Josep Massot i Muntaner, en un acte que voldria recordar que
vam lamentar que no hi assistís la màxima autoritat del Govern
de les Illes Balears. Entenem que en aquest tipus d’actes ha de
ser imprescindible que s’hi assisteixi des de les més altes
autoritats, perquè, clar, representen i es premien aquelles
persones que han mantengut una postura cívica a favor de la
llengua i la cultura catalanes, i a favor de la societat que usa
aquesta llengua i que produeix dia a dia aquesta cultura. Per
això, per exemple, escriptors mallorquins com Llorenç
Villalonga, o bé Josep Pla, no tenen, encara que són dels
escriptors més importants de les lletres catalanes, no tenen
aquesta distinció, no tenen aquest guardó. Pens, per tant, que la
decisió de les bases d’aquest premi poden ser opinables o no,
però són les bases que té aquest premi.
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Però això sí, Marià Villangómez va mantenir un compromís
ferm amb la llengua i la cultura catalanes, i aquest compromís
va començar per l’autoexigència a l’hora de fer servir un català
puríssim, comú, assumible per tota la comunitat, unitari, fabrià,
però en cap moment no va renunciar a allò que són les
expressions més genuïnes, més pròpies del català d’Eivissa.
Perquè per a Marià Villangómez la llengua constituïa el moll de
l’os de tota acció humana, i així ho deia; diu: “Venia passa a
passa, segle a segle,/ una parla de calç i roca fonda,/ una parla
fregant sal i savines,/ una parla cruixida entre els amants,/ tèbia
i pacient com la materna llet,/ i quan a mi venia i entorn
s’arremorava,/ jo olorava la flor i una humitat d’arrels”.

Per tant el compromís amb la llengua catalana en
Villangómez procedeix la consciència històrica. Com a
intelAlectual era un dels que consideraven que resulta necessari
saber qui som si volem tenir clar cap on volem anar i ho
expressava d’aquesta manera: “Podia néixer Catalunya,/ avançar
així mateix cap a migjorn,/ i vents de tramuntana arrossegar/ cap
a l’illa l’estol de presa. Mossegaven/ les naus un cantó illenc,
per l’esvoranc buidant-se/ tot el cos palpitant així vençut./ La
llengua dels guerrers i mariners portava/ l’empelt del nou,
esbocinat llatí”; és a dir, duia el català a les nostres illes i la
llengua de mica en mica s’anava acoblant al que per segles i
segles seria el seu territori.

“Però escoltant l’oreig la veu prenia formes,/ accents més
d’aquest mar, d’aquestes cales:/ el continent massís, les illes
escampades./ D’Ausiàs March hereva, la llengua es feia clara”.
L’obra del nostre poeta, dramaturg, i encara que ell no es
reivindicava gaire com a dramaturg traductor també, destacat
per la seva pulcritud en tots aquests camps, la seva poesia, la
seva prosa elegant i bellíssima presenta aquest to evocador que
s’accentua encara amb la seva delicadesa poètica. Bé, al cap i a
la fi Marià Villangómez es l’escriptor que també ha sabut
transmetre millor l’essència d’Eivissa, el seu paisatge, la seva
gent i la seva història. 

Per tant, aquesta proposició no de llei, per què l’he
presentada?, perquè em fa l’efecte que el Govern de les Illes
Balears s’hauria d’implicar més en l’organització
d’esdeveniments dins l’any Marià Villangómez. És cert que
participa en una comissió que es va crear en el Consell d’Eivissa
però no n’exerceix el lideratge que com a govern dels ciutadans
de totes les Illes Balears li tocaria fer; al cap i a la fi crec que en
aquests moments l’única implicació del Govern de les Illes
Balears dins l’any Villangómez han estat uns, per dir-ho, tristos
5.000 euros amb què va contribuir en l’edició de l’obra
completa de la seva poesia. Per tant pensam que hauria de ser
més, que no es pot quedar en aquests 5.000 euros, que és la
mateixa quantitat que ha posat el Consell d’Eivissa.

D’altra banda també sabem que l’Institut d’Estudis Baleàrics
reeditarà, ja està a punt la seva presentació, L’any en estampes,
un llibre de prosa absolutament extraordinari, i també se’ns ha
fet alguna promesa, també hi ha certes promeses que no s’han
concretat que possiblement es farà una edició d’algunes
entrevistes en format audiovisual, etc., però que així i tot dins
aquest format audiovisual també s’ha de dir que es finança
d’aquells tristos 5.000 euros que va aportar cada institució; amb
el romanent que va quedar de l’edició de l’obra completa dóna
per fer aquesta edició d’aquest material audiovisual. Per tant, no
ho sé, esperam una cosa més. Vull dir que crec que la manca

d’interès del Govern per la celebració de l’any Villangómez
queda molt clara quan hom entra a la web del Govern de les
Illes Balears i busca “any Marià Villangómez”; automàticament
la pàgina està en blanc i redirecciona a la pàgina del consell
insular. Per tant crec que hi hauria d’haver una web pròpia del
Govern per a aquestes celebracions o bé que la web del consell
tengués una aportació important de la participació del Govern
de les Illes Balears. 

Entenem, i també seria lògic, que aquesta web partís de la
Direcció General de Cultura però, clar, la Direcció General de
Cultura amb aquesta última remodelació també ha estat
suprimida que, per cert, per això deia allò de la presentació de
la nova edició de L’any en estampes; estava prevista i ha quedat
aturada perquè també l’havia de fer la directora general de
Cultura. Per tant no sabem què passarà en aquest punt. Per tant
des del meu punt de vista queda clara quina és la consideració
que aquest govern en aquests moments manté cap a la cultura,
no ja cap a la nostra cultura, sinó cap a la cultura en general.

També vull recordar que l’Institut Ramon Llull, l’organisme
que s’encarrega de la promoció internacional de la llengua i de
la nostra cultura, té previst entre les activitats de l’any Marià
Villangómez traduir una part de la seva obra poètica a diverses
llengües per tal de donar-lo a conèixer arreu del món. Trob
normal i és lògic que un dels clàssics importants de la poesia
dels clàssics moderns com és Marià Villangómez també estigui
a l’abast en anglès, en francès, en alemany, en italià o en les
llengües que sigui, i que per tant pugui tenir accés, com dèiem
aquell dia que hi havia..., sortia en premsa que hi havia més
alumnes i estudiants de català a Sèrbia i a Hongria que no a la
resta d’Espanya; per tant si com a mínim per a tota aquesta gent
que estudia català diríem en el món, que tengui accés també a
l’obra de Marià Villangómez. També seria una bona manera que
el Govern, i vull pensar que el Govern de les Illes Balears no
deixarà passar que l’Institut Ramon Llull financi aquesta obra
sense participar-hi; crec que seria un bon moment perquè el
Govern de les Illes Balears i el Ramon Llull trobassin un altre
punt de trobada, un altre punt de connexió i que hi hagués
aquest protocol de colAlaboració com a mínim en aquest tipus
d’esdeveniments ara per ara.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Diputada.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Ja acab, sí. Voldríem veure un Govern de les Illes Balears
més implicat en la promoció del coneixement de l’obra de
Marià Villangómez i liderar accions que contribueixen a la
divulgació de l’esmentada obra, tot aprofitant la celebració de
l’any Marià Villangómez. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Marí. Passam al torn de fixació de
posicions. Pel Grup Parlamentari MÉS té la paraula l’Hble.
Diputat Sr. Antoni Alorda i Vilarrubias, per un temps màxim de
deu minuts.
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EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Naturalment donarem suport a
aquesta iniciativa, que celebram i saludam tant com diria quasi
que lamentam que sigui oportuna, que sigui necessària, perquè
realment resulta fins a un cert punt inaudit que, per exemple, la
participació de l’Estat en un any Cervantes hagués de venir o
s’hagués d’animar des de la Comissió de Cultura del Congrés
devers el mes de maig; jo crec que a ningú no li passaria pel cap
perquè els diputats ja estarien cansats d’anar a actes i
celebracions de l’efemèride d’en Cervantes. Però, bé, vivim en
aquest país que té aquestes mancances i aquestes esquerdes, i
certament recordar l’aniversari d’Espriu, l’aniversari de
Rosselló-Pòrcel i avui especialment el de Villangómez doncs
esdevé absolutament natural.

I és que, com s’apunta, les literatures que tenen una
normalitat social, que tenen una normalitat política, donen un
suport important en recursos institucionals i pressupostaris a
reivindicar les seves principals glòries. Ho fan evidentment
també per reconeixement als mèrits artístics i per fomentar-los
entre la ciutadania, però també, i això a ningú no se li escapa,
com un element de cohesió social i de cohesió política. Ho fan
a més sense gaire consideració a l’origen, que això és una
reflexió també que voldríem fer. A Múrcia i La Rioja celebraran
l’aniversari de Cervantes sense que ningú no es plantegi ni un
minut si va néixer allà o va néixer su-allà, o en quina modalitat
del castellà escrivia. Fins i tot menys, però també, en el cas d’un
García Márquez o d’un Jorge Luis Borges. Les escoles, les
institucions, la societat civil, participen amb tota naturalitat
d’aquesta promoció i resulta impensable que hi hagi qualque
mena d’associació anticultural que es dediqui a denunciar actes
en defensa de la pròpia llengua i literatura, perquè es
consideraria un acte de barbàrie. 

Nosaltres aspiram a aquesta normalitat, però francament jo
crec que hem de constatar en una comissió de Cultura del
Parlament que no l’hem assumida, i que és més difícil avui, amb
un govern obsessionat, obcecat en una cacera de la llengua
catalana, on és difícil que es dediqui a celebrar i a reivindicar
Villangómez; potser traduir-lo, potser traduir-lo que, per cert, és
una de les facetes importants de l’autor, faceta com..., la de
creador evidentment és la més rellevant, però realment les
traduccions de Villangómez són extraordinàries. 

És per tant una celebració merescuda, certament, com ja s’ha
justificat, i jo diria que a més imprescindible; ho és per mèrits
evidentment de Villangómez però imprescindible també per
enviar un missatge d’afirmació i d’autoestima. És ben sabut i jo
crec que per molts repetit que el poble que honora els seus fills
ilAlustres a si mateix s’honora, i avui necessitam d’aquesta
afirmació. La necessita la cultura catalana latu sensu:
Villangómez, com diu la iniciativa, és un clàssic modern de les
lletres catalanes i com a tal l’hem de reivindicar. Els actes, per
tant, com s’apunta, a les Pitiüses són obligats, però el Govern ha
vetllar molt més enllà d’això. Què ha fet a Palma com a
capital?, pràcticament s’ha apuntat alguna..., jo diria que gairebé
anecdòtic; a Barcelona?, a València?

La fragmentació política i institucional dels països de
llengua catalana no pot ser obstacle per compartir una
celebració ampla, ambiciosa, de tots els seus grans creadors. No
ha estat així aquí, quan el Govern creu que ho fa, no ha fet res
en el centenari de Joan Maragall o de Teodor Llorente el 2011,
i també ens hem circumscrit molt a l’any Alcover aquí mateix.
Quants d’actes institucionals a fora? Mentre que amb Juníper
Serra ja hem anat a Madrid, i confii i trobaria natural que
acabem anant a Califòrnia, com és natural, però pareix que en
altres aspectes la naturalitat és molt mala de dur a terme.

No hi ha dubte, per tant, que en aquest context de
desvertebració, sense lideratge ni cooperació suficient, com ha
demostrat la ruptura dins el Llull per part del Govern de les Illes
Balears, aquest lideratge que exerceix l’Estat pel que fa a la
literatura castellana, juga un paper clau la presència d’autors
locals de prestigi en el propi territori. No és el mateix tenir un
escriptor castellà de renom a La Rioja que la importància de
tenir un Villangómez a Eivissa. Va ser molt important a
Mallorca, indiscutiblement, la presència de Costa, d’Alcover, a
l’hora de sentir el batec de la llengua catalana i de la
Renaixença arrelat al propi territori, i ha estat fonamental dins
la literatura catalana culta, moderna, d’envergadura per primera
vegada, gràcies a l’obra de Villangómez, a l’illa d’Eivissa. 

Crec que la literatura catalana que per tant s’ha consumit a
Eivissa amb tota naturalitat, com en tot el territori, però no ha
tengut, ha tengut una certa escassetat i amb vacilAlacions en
molts de sentits, jo crec que per ventura el que hem pogut mirar
amb les aportacions d’Isidor Marí i Jean Serra doncs hi ha hagut
figures, però no s’ha arribat a la talla, a l’envergadura del que ha
estat un poeta nacional com és Villangómez. Per tant aquesta
figura és en tots aquests sentits que s’ha de reivindicar. 

Nosaltres evidentment els mèrits com a gran fundador de la
literatura..., com un gran fundador de literatura nacional creim
que bé s’ho mereix. S’han apuntat tots els mèrits artístics; jo
només n’apuntaré un, per no abundar en tot allò que s’ha dit,
respecte de la divulgació. Jo crec que els elements o els que hem
pogut introduir-nos a partir del llibre d’Eivissa amb les
reflexions que fa Villangómez doncs té, a la seva distància, els
elements que pot haver tengut aquí Els mallorquins o la Notícia
de Catalunya de Vicens Vives, o altres elements, o com el Curs
d’iniciació a la llengua, doncs recorda aquelles aportacions,
aquelles iniciatives, aquella empenta, aquella necessitat que
tenia Sanchis Guarner, que feia Francesc de Borja Moll aquí.
Crec que tota aquesta vessant, que evidentment només és que
acompanya i fa més complet el personatge, el converteix
globalment com a artista i com a autoritat de prestigi per donar
legitimació social a la llengua catalana culta a les Pitiüses un
element cabdal a reivindicar.
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Per tant aquesta figura, decisiva per a la perdurabilitat
històrica de l’obra i de tota la tasca que ha duit a terme
Villangómez, creim que el fa mereixedor de molts més actes
dels que estan previstos i amb molta més ambició. Per tant crec
que avui com a mínim seria bo que hi hagués aquesta aprovació
per unanimitat, el gest polític com a mínim d’aquest suport, i
que tenguem un reconeixement i un tracte jo diria que just per
a aquests grans creadors que tant han fet perquè la llengua
nostra, la llengua que estimam, que apreciam la llengua del país,
doncs hagi arribat a aquestes fites d’excelsitud, i també com a
consumidors culturals normals, de sentiments, de sensacions,
com a persones que es poden emocionar amb un text, amb una
referència, amb un paisatge, amb un element que entristeix i que
anima, depenent de quina és la seva actitud, a reconèixer com
han estat capaços els artistes de polsar aquests sentiments.

I com que amb aquella vella consigna que voler l’impossible
ens cal i que no mori el desig, crec que volem aquest impossible
de ser capaços de convèncer el Partit Popular de la importància,
més enllà de la retòrica, de l’obra i de la proposta que ha fet
Villangómez per al país, i més enllà que s’aprovi avui o no
aquesta proposició no de llei, que realment amari un canvi en
l’actitud política respecte de la llengua catalana, de la seva
literatura i en definitiva de la nostra cultura. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula l’Hble. Diputada Sra. Catalina Palau i Costa, per un
temps màxim de deu minuts.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
vull començar agraint l’esforç que ha fet la Sra. Marí com a
diputada que defensava i presentava aquesta proposició no de
llei, de portar aquí a tots els diputats i les diputades de la
Comissió de Cultura el fulletó que ilAlustra aquesta celebració
de l’any Villangómez amb tota la seva informació sobre la seva
vida i obra, i així tots els diputats, no només els que venim de
l’illa d’Eivissa o de Formentera, tendrem un millor coneixement
de la figura d’aquest escriptor.

Com ella diu enguany celebram l’aniversari dels cent anys
del naixement d’aquest autor, l’autor més rellevant de les lletres
pitiüses, escriptor, poeta reconegut, destacat intelAlectual i
pedagog, nascut a Eivissa el 10 de gener de l’any 1913, un autor
que a les seves obres escrites va pintar com ningú la terra, el
paisatge, la gent del camp i de la mar d’Eivissa, unes obres de
poesia i prosa que ens transmeten l’amor immens que
Villangómez sentia per la seva terra i per la seva gent.

Per organitzar els actes d’aquesta commemoració els darrers
mesos de l’any passat, de 2012, es va crear a Eivissa la
Comissió Any Villangómez, presidida pel filòleg Isidor Marí,
i aquesta comissió es va reunir per primera vegada el setembre,
com he dit, de l’any passat. Moltes són les institucions que la
integren, el Govern balear, el Consell d’Eivissa, el Consell de
Formentera, els cinc ajuntaments de l’illa d’Eivissa, la UIB,
l’Institut d’Estudis Eivissencs, l’Institut d’Estudis Catalans i
l’Obra Cultural Balear. 

El Consell d’Eivissa va posar en marxa una web
informativa, amb cost zero, que recull totes les actuacions i
actes programats amb motiu de l’Any Villangómez. Avui
mateix, si la visitam, dia 9 de maig, podem veure que
precisament avui hi ha dos actes programats a Eivissa, un d’ells
a les set, una inauguració de l’exposició Villangómez fotògraf,
L’Eivissa del seu temps en imatges i poemes, en la sala del
carrer Sant Jaume, cedida per l’Ajuntament de Vila, i després a
les vuit i mitja, a Santa Eulària, un concert de Joan Moreno
titulat Entre la mar i el vent amb poemes musicats de
Villangómez. Un concert que, si no record malament, el mes de
gener ja va tenir lloc a l’església de Sant Miquel, jo vaig tenir la
sort de poder-hi assistir i ho recoman a qualsevol que hi pugui
anar avui perquè realment val la pena i podrà gaudir-ne molt.

Vull aclarir que no és Marià Villangómez per als eivissencs
i formenterencs un escriptor oblidat ni molt menys, per la
qualitat de la seva obra i perquè encara només fa onze anys que
ens va deixar, tots els que vàrem tenir el privilegi de conèixer-lo
personalment i tractar-lo, recordam ara, com si fos ahir, la seva
figura d’aquell home alt, agradós, que ens despertava una gran
admiració com a creador literari i també per la seva categoria
humana. Qualsevol eivissenc o visitant que vulgui recuperar la
memòria de la seva imatge física ho pot fer amb una simple
visita a la plaça de l’església de Sant Miquel de Balansat, a
poques passes del portal de l’església, allà és ell imponent, la
seva figura en bronze amb un llibre a la mà, per recordar-lo com
aquell mestre de poble, amigable, estimat i respectat per tot un
poble, Sant Miquel, un poble que té presència pròpia dins la
seva obra, concretament L’any en estampes té molta part on
queda reflectida l’ànima de les persones i del poble de Sant
Miquel.

Per tant, Marià Villangómez és a terres pitiüses una figura
viva, present, però la celebració del centenari del seu naixement
era un esdeveniment prou important per unir esforços
institucionals, identitats culturals amb l’objectiu de donar a
conèixer a tota la societat balear i a les noves generacions la
figura i l’obra de l’escriptor més important de la història
literària de les Illes Pitiüses, i un dels poetes importants de la
literatura catalana contemporània.

Avui ens demanen la implicació del Govern, jo crec que la
implicació del Govern ha estat total i absoluta des del primer
moment a nivell organitzatiu, a nivell econòmic i jo sé que la
diputada proposant ho coneix perfectament, perquè ja duim uns
mesos de celebració d’actes i ella mateixa s’ha informat de
primera mà de quin era el compromís del Govern amb aquests
actes, amb aquesta comissió, i sap perfectament que hi és
present, com dic, tant a nivell organitzatiu com a nivell
econòmic.

Nosaltres consideram que el fet que sigui el consell insular
que lideri aquesta comissió no ens sembla un inconvenient
perquè el consell insular té les competències en matèria de
cultura des de fa molts d’anys, la pròpia comissió organitzadora
està ubicada a Eivissa i com en tantes altres coses és el consell
insular qui ho pot liderar i compta, com he dit, amb l’aportació
i la colAlaboració del Govern de les Illes Balears.
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Com s’ha materialitzat aquesta colAlaboració del Govern?
Mirin, per un costat, el Departament de Política Lingüística ja
compta amb algunes accions que ja s’han realitzat, com són
l’edició d’un calendari, del calendari Terra i Llengua 2013,
conjuntament amb el Consell d’Eivissa que recull com a
antologia una selecció de poemes i texts que recreen el paisatge
i la gent de Formentera; també la coedició de l’obra poètica
completa de Villangómez juntament amb el consell i amb
l’Institut d’Estudis Eivissencs, i la reedició de L’any en
estampes.

Tot això, nosaltres pensam que l’edició de totes aquestes
obres, que seran al mercat, seran a l’abast de tothom, també és
una manera que puguin arribar a qualsevol persona del món que
tengui interès per llegir-les i així una obra més de categoria
literària escrita en llengua catalana.

D’algunes de les declaracions que avui hem escoltat ha
semblat que el Sr. Villangómez només era important per
escriure en llengua catalana, nosaltres no pensam així, volem
destacar la seva figura, la seva categoria per moltes altres coses,
per la qualitat de les seves obres, no només pel fet d’haver
emprat la llengua catalana en les seves obres. 

Altres accions previstes que encara estan pendents, també
organitzades i finançades pel Departament de Política
Lingüística del Govern, són un concert a Eivissa de l’Orquestra
Simfònica de les Illes Balears, que està previst per a aquest
estiu. Jo no sé exactament què costarà fer aquest concert, però
sé que precisament cada vegada que l’orquestra simfònica es
desplaça i fa un concert fora de l’illa de Mallorca té un cost molt
elevat. També hi ha previst una obra de teatre, una representació
aquí a Palma de l’obra de Villangómez Amor d’avar, avar
d’amor, amb la companyia AMC Producciones en el Teatre
Principal, que probablement sigui el mes d’octubre. I després,
per part de l’Institut d’Estudis Baleàrics, també hi ha una
colAlaboració important, una exposició antològica multimèdia de
l’autor a totes i cada una de les illes i una proposta didàctica a
totes i cada una de les escoles de totes les illes sobre la figura de
Marià Villangómez perquè puguin, els nostres escolars,
conèixer la figura d’aquest gran autor eivissenc.

Per tant, jo crec que la participació i la implicació del
Govern està més que demostrada des de fa temps, des del
primer moment. Hi ha hagut moments que sí que s’han fet
actuacions fora de l’àmbit balear, que s’ha anat molt enfora, jo
record exposicions que s’han fet a Nova York, finançades i
organitzades en altres temps per altres governs d’altres colors
polítics, llavors es gastaven els doblers d’una altra manera, però
ara els recursos són limitats, són els que són, i en aquests
moments també, com s’ha dit, hi ha la celebració del centenari
d’altres autors, el Govern reparteix els recursos, i en aquest cas
es centrarà tots els recursos que s’hi vulguin dedicar des del
Govern a fer actes només a les Illes Balears.

Per tant, nosaltres donarem suport al punt primer de la
moció, i en el segon també ens agradaria poder-lo votar a favor,
únicament li deim a la Sra. Marí que quan parla de la resta del
domini lingüístic català com a espai on també s’hauria de
difondre i fer actes per difondre la figura de Marià Villangómez,
en aquests moments no està previst per part del Govern balear
perquè, com li dic, els recursos són limitats i nosaltres també
consideram oportú que no es dispersin els esforços sinó que els

recursos que tenim es centrin en actes a totes les Illes Balears,
a totes les escoles de les Illes Balears perquè els ciutadans
d’aquí i els escolars d’aquí puguin tenir un bon coneixement
d’aquest autor.

Per tant, ens alegram molt d’aquesta celebració, ens sentim
orgullosos i els que som d’Eivissa avui presumim i sempre de
la figura de Marià Villangómez, un dels millors poetes de les
lletres catalanes i el millor escriptor que hem tengut dins la
història literària de les nostres Illes Pitiüses.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Sra. Marí, vol fer ús de la paraula
per contradiccions?

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Sí, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té vostè la paraula.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Molt breument. En primer lloc, agrair el suport i tota la
defensa d’aquesta PNL per part del Grup MÉS. I després,
senzillament dir quant a les explicacions que ha fet la portaveu
del Grup Popular, la Sra. Palau, dir que no posam en dubte en
cap moment l’interès del Consell d’Eivissa ni dels ajuntaments,
crec que fan, dins les mesures de les seves possibilitats, fan allò
que diríem un paper digne de la celebració de l’Any Marià
Villangómez, sobretot per part de l’Ajuntament de Vila i també
pel consell. 

Precisament, si hem duit aquesta iniciativa aquí és perquè
trobàvem a faltar aquesta implicació del Govern de les Illes
Balears, i aquí voldria fer un toc d’alerta, perquè serà allò que
passarà, però com a mínim si passa que no passi sense que ens
haguem adonat sinó que passi sent-ne conscients de què ens
passa. És a dir, que totes aquelles activitats que el Govern ha de
fer per obligació des del punt de vista de la cultura de les Illes
Balears a l’illa d’Eivissa, perquè recordem que els imposts són
de tots, es faran sota la coberta de l’Any Marià Villangómez.
M’explic: el concert de la Simfònica hi ha de ser a Eivissa, si ve
per l’Any Marià Villangómez vol dir que ha de venir dues
vegades, però no que l’única vegada que ve, perquè la pagam
entre tots, ha de ser amb el títol de l’Any Marià Villangómez.
S’entén? Si l’Institut d’Estudis Baleàrics amb el seu pressupost,
que pagam entre tots, ha d’editar cada any una sèrie de llibres
i entre d’altres n’hi ha d’haver d’Eivissa, no val que aquest any
els dos llibres que ens toquen de quota siguin per l’Any Marià
Villangómez. És aquesta la trampa. I per això d’aquí el toc
d’alerta.
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L’Institut d’Estudis Baleàrics, jo sé que farà una bona feina
i editarà un llibre i serà un motiu d’alegria, però no s’ha
d’encobrir d’aquesta manera segons els actes perquè tots
celebrarem l’Any Juníper Serra, i benvingut sigui, i el pagarem
entre tots, no ho pagarà el Consell de Mallorca ni l’ajuntament
de... ara no sé d’on és Juníper Serra, perdonau, de Petra, el
pagarem entre tots, i bé. I l’any Rosselló-Pòrcel esper que el
paguem entre tots i que tots els actes que es facin, que esper que
n’hi hagi algun perquè fins ara no sé on són els actes de
Rosselló-Pòrcel, però que els actes que faci el Consell de
Mallorca, però també hi ha d’haver els que faci el Govern
perquè el Govern té la seva responsabilitat, i és el que deman.
I que el Govern, ja que ens encobreix a tots, pot facilitar aquest
tipus d’actes que arriben a totes les illes, que no anam més enllà
de les Illes? Bé, quedem-nos aquí a les Illes, d’acord, però que
arribin a totes, que és del pressupost general del Govern, que és
d’aquest on tots contribuïm. És aquí on està.

Finalment, i ja acab, Sra. Palau, un escriptor, l’obra d’un
escriptor i la llengua en què escriu és una cosa indissoluble, no
és pot apelAlar una cosa de l’altra, va completament lligada. Per
tant, l’obra, una de les grans meravelles de l’obra de Marià
Villangómez és la forma en què està escrita i no es pot separar
una cosa de l’altra. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Marí. Perdoni, no he entès si accepta la
transacció. Idò podríem dir que amb la transacció del Grup
Popular, s’aprova per assentiment? 

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Idò, volen que passem a votació?

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Sí, idò s’acceptaria la transacció. Per tant, podríem acceptar
que quedi aprovada la Proposició no de llei RGE núm. 9617/12
per assentiment.

3) Proposició no de llei RGE núm. 1317/13, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a obertura al públic
del conjunt monumental de la Llotja i el Consolat de Mar.

Per acabar, passam al debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 1317/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a obertura
al públic del conjunt monumental de la Llotja i del Consolat de
Mar. Per defensar-la té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Antoni
Alorda i Vilarrubias, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, com que teníem intenció de
participar en aquesta manifestació que afecta tant el contingut
d’aquesta Comissió de Cultura i Educació d’avui, com és la
reivindicació d’una educació pública de qualitat, doncs, també
serem breus en aquesta intervenció. Per pagar tocam una qüestió
que també ja hem defensat en altres iniciatives d’aquesta
mateixa comissió amb les quals volem reivindicar i volem posar
en valor el patrimoni cultural de les Illes Balears. Hem dit en
qualque ocasió que precisament per exigir, per, d’alguna
manera, tenir una postura de posar, de promoure que els

ciutadans particulars, el patrimoni cultural privat sigui
accessible als ciutadans, doncs, pareix que el patrimoni públic
hauria de ser el primer que hauria de marcar pauta en aquest
sentit. Molt més ho és en unes institucions democràtiques les
quals cal posar al servei del ciutadà perquè pugui accedir al seu
patrimoni.

En aquest cas concret, a més a més, parlam d’unes
institucions que són la seu del Govern, per tant, s’hi suma el fet
de ser un patrimoni cultural de primer ordre amb ser institucions
publiques de Govern democràtiques, que també té un gest en si
mateix el fet de posar-les a disposició dels ciutadans, de
convidar-los a dir-los que allò és seu, que es gestiona per part
d’uns gestors, d’uns representants que conjunturalment han triat
perquè ara se’n cuidin, però que evidentment la seu de la
sobirania està a la seva disposició. Crec que aquesta mena de
gestos d’obertura són avui ineludibles.

El plantejament és, en aquest cas, estrictament o
especialment de caràcter cultural, i parlam del conjunt
monumental de la Llotja de Mercaders i del Consolat de la Mar.
La Llotja de Palma, de Guillem Sagrera, és realment una de les
joies del mediterrani, una de les joies del patrimoni mundial del
gòtic civil evidentment europeu i, per tant, d’Occident, amb una
escultura realment també de molt de mèrit i que, ho hem dit en
altres ocasions, tot i ser una potència turística mundial, doncs,
resulta absurd que no estigui oberta tot l’any. Ara sembla, i per
ventura ens ho precisaran perquè no n’hem tengut... no se’ns
ha... no conec el detall, però que hi hagut iniciatives, el Govern
apuntava, que ara sí que l’obriran fora del local d’exposicions.
Crec que és una molt bona notícia, encara ara no es pot accedir
o la referència que jo entenc amb naturalitat al terrat, que és
accessible a partir de la reforma, però clar ha de tenir unes
normes de seguretat, patrimonials i físiques, de tot ordre per
poder-hi accedir, però que són unes vistes realment interessants.
I tots nosaltres sabem quin interès té un visitador, una persona
inquieta culturalment, però també un turista, qualsevol que
intenta tenir, que visita un bé cultural d’aquest interès, doncs, de
veure, de participar de totes les vistes i els llocs més recòndits
que ens pugui oferir aquell edifici. Per tant, també crec que el
terrat s’ha d’incorporar a aquesta visita.

El que encara és més difícil, i no s’ha incorporat i, per tant,
hi insistirem, és el tema tant de pati on hi ha la Porta del Moll,
la capella gòtica i el Consolat de la Mar. El Consolat és avui la
seu de la presidència, com tots vostès saben, i, per tant, és cert
i és lògic que tengui unes restriccions de visita, però pensam
que només de posar uns horaris que en circumstàncies
excepcionals podran ser modificats, però que de manera
sistemàtica i normal doncs puguin estar a l’abast del públic seria
una visita molt més simple que no el que es produeix en aquest
moment, que has de demanar la visita, l’has de concertar, per
tant, amb molt de temps, és molt difícil fer-ho d’una manera
sistemàtica per a grups de visitants que estan molt pocs dies a
les Illes Balears, per ventura sí els visitants illencs que tenguin
paciència i que no ho vulguin fer immediatament sinó que ho
vulguin concertar, diguem-ne, amb tota la tranquilAlitat de viure
aquí, doncs, trobaran probablement una manera d’aconseguir-
ho, però no és fàcil i sobretot no està normalitzat.
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Per tant, creim que encara és plenament vigent el que
solAlicita aquesta proposició no de llei. Pensin que si la Casa
Blanca és visitable, l’altre dia parlàvem de Marivent i vostès
saben que tots els grans palaus reials són visitables a tota
Europa, aquí l’Almudaina és visitable amb tota naturalitat com
a museu durant tot l’any, tret que hi hagi un moment específic
en què aquest accés sigui restringit, doncs, en general sempre
s’habilita la visita pública d’aquests tipus d’edificis. Insistesc,
que hi ha el missatge i l’element que el patrimoni cultural s’ha
de posar a disposició dels ciutadans, en la mesura que sigui
compatible amb el seu ús i la seva titularitat, però per altra
banda, en el cas concret dels edificis públics, doncs també donar
a entendre i fer clar i avinent, que no hi ha una casta de polítics
que tenen dret i empriu a uns edificis, sinó que els edificis
públics són del poble i molt més els que tenen residenciat la
sobirania i que a ells s’ha d’atendre.

Crec que aquest mateix parlament ha fet un esforç aquests
darrers anys per transmetre això, amb molt d’èxit de visita
arreu. Jo crec que els darrers anys també s’hi ha esforçat..., jo
conec més el Consell de Mallorca per ventura que els altres
consells, però em consta que en general. Hi ha l’Ajuntament de
Palma per ventura també amb unes altres dificultats, però en
canvi, el conjunt monumental impressionant, és difícil tractar-lo
d’altra manera, d’allò que nosaltres podem oferir està
evidentment en el Top ten d’allò que poden oferir les Illes
Balears quant a patrimoni cultural a qualsevol visitant que és el
conjunt de La Llotja i el Consolat de la Mar, doncs no ha estat
prou accessible.

Insistesc que saludam si s’ha de mantenir de manera
sistemàtica l’obertura de La Llotja, però pensam que a més s’ha
de donar una passa més en aquest sentit.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Passam al torn de fixació de posicions.
Per part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Cristina Rita i Larrucea, per un temps màxim de
deu minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. No esgotaré el temps, seré
molt breu, perquè compartim totalment la proposta del Grup
MÉS. Consideram que a Palma hi ha un important llegat
d’època gòtica que ens ha d’enorgullir a tots els ciutadans de les
Illes Balears i és així. Tal vegada La Llotja que és un dels
exemples que posa, sigui un edifici que destaca entre els altres,
pel seu caràcter d’edifici civil i no n’hi ha molts que actualment
es puguin mostrar, es puguin veure, no així els religiosos que
tenim molts d’exemples per tota la geografia espanyola.

Jo crec que, efectivament, aquests edificis patrimonials
tenen un doble vessant. Per una banda un evident interès
turístic, se li pot extreure una capacitat econòmica important per
a la comunitat on estan situats i després també té l’altre vessant
que és de caràcter cultural i educativa i tots dos tenen la mateixa
importància pel lloc on estan ubicats, i (...), que és un organisme
de la UNESCO fins i tot dóna la mateixa importància a la
difusió del patrimoni que a la conservació i a l’estudi dels béns
culturals, perquè és a través de la difusió que la ciutadania pot
fer realment seu el que ja és seu, que és el patrimoni cultural, al
marge de la titularitat que tenguin. Efectivament, pot ser de
titularitat privada o de titularitat pública. Però són béns públics,
és a dir, són béns de tots els ciutadans, no només d’aquesta
comunitat, sinó dels ciutadans del món.

Per tant, nosaltres compartim la idea que no hi ha millor
sistema que el que la gent conegui aquest patrimoni cultural
perquè se l’estimi i després perquè si se l’estima el conservarà
i l’estudiarà. Tot açò és un mateix sistema que és bo tant per als
monuments com per a la gent.

És cert que quan aquests edificis estan en ús és més
complicat. La Llotja, efectivament, ara només s’utilitza per fer-
hi exposicions i ha costat molt econòmicament restaurar i una
volta restaurada jo crec que s’ha de treure tot el seu potencial
social, s’han de retornar els doblers que ha costat la seva
restauració també a la societat.

Jo no diré res més, només que votarem favorablement a
aquesta proposició no de llei. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Rita. Per part del Grup Parlamentari Popular
té la paraula l’Hble. Diputada Margalida Serra i Cabanellas, per
un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. SERRA I CABANELLAS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Una vegada més ens tornam
trobar en aquesta comissió per parlar d’uns edificis emblemàtics
i amb gran valor cultural de Palma, com són La Llotja i el
Consolat de Mar. 

En el plenari passat de dia 19 de febrer, el Sr. Alorda ja va
fer una pregunta a qui era conseller d’Administracions
Públiques, Sr. Gornés, sobre l’obertura al públic d’aquests
espais. Consta en el Diari de Sessions que el Govern és ben
conscient de la importància històrica i cultural d’aquest edifici,
com La Llotja, un dels principals edificis del gòtic civil de les
Illes Balears i un dels millors d’Europa. 
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Durant un període de tres anys, La Llotja de Palma ha estat
reformada per tal de preservar-la del deteriorament i retornar-li
l’esplendor. Després de la reforma, ha estat escenari de les
exposicions de Fabrizio Plessi i de Bernadí Roig, que comptà
amb devers 240.000 visites. Recordar que des del passat mes de
març de l’any passat, la Direcció General de Cultura i Joventut,
va iniciar un programa de visites escolars a La Llotja i un total
de 740 alumnes de diferents centres de Mallorca han pogut
gaudir d’aquestes instalAlacions. El conseller es va comprometre
que el Govern faria tot el possible per ampliar el període de
visites i mirar que La Llotja pogués estar oberta al públic,
encara que no hi hagués exposicions.

Amb tot això, dia 26 de març, La Llotja de Palma s’obrí al
públic. La visita a l’edifici serà gratuïta fins dia 19 de maig,
moment en què previsiblement començarà el muntatge de la
propera exposició, que ja estava programada per la Conselleria
d’Educació, Cultura i Universitats, la de l’artista britànic Tonny
Cragg. 

Amb l’obertura regular de La Llotja de Palma, es compleix
un doble objectiu, que aquesta joia arquitectònica única
contribueixi a l’enriquiment cultural dels ciutadans i que es
promocioni la imatge turística de les nostres illes. Vull recalcar
la gran afluència de visitants que ha tengut, més de 6.000
persones l’han visitada en només una setmana, motiu pel qual
el passat dia 2 d’abril es va ampliar una hora el seu horari de
visites.

Perdonau que ho hagi repetit, però he volgut recordar tot
això perquè en aquesta mateixa comissió, el passat dia 21 de
febrer, el Sr. Alorda em digué: “no em torni a dir que juguem
seriosament que sigui un atractiu turístic de primer ordre,
estratègic, econòmicament cabdal i ho hàgim de fer amb les
retallades de les retallades de les retallades que fa aquest
Govern dins la cultura”. Amb això no vull recriminar res, només
mencionar que en moltes ocasions no fa falta gastar més doblers
per aconseguir més i demostrar-li que de vegades, encara que no
siguin massa, els tres partits polítics podem arribar a acords, ens
podem entendre. Aquest cas de l’obertura de La Llotja crec que
n’és un clar exemple.

Quant a l’edifici del Consolat de Mar. És veritat que és un
edifici d’interès patrimonial, però hem de tenir en compte que
és un edifici actiu, oficial i que alberga activitat institucional, un
edifici amb personal del Govern que hi fa feina, un edifici que
s’obri al públic dies molt assenyalats, com el dia de la Diada de
Mallorca, però no creim que sigui convenient tenir-lo obert cada
dia com si fos un museu, més que res perquè hi ha el dipòsit de
documentació o arxius i hi ha un risc que es puguin fer malbé.
El Parlament que no té documentació tan compromesa també
s’obri de cara al públic, però no està obert. Per obrir-se cada dia,
s’han de concertar visites i, clar, no es fa com a qualsevol
museu de Palma, de qualsevol lloc.

El que demanen de l’obertura del Consolat no es fa a cap
edifici oficial, ni aquí ni enlloc. Mentrestant no creim que sigui
el més adient ni viable, ni operativament ni per seguretat. Per
això, si el Sr. Alorda hi vengués a bé a modificar l’acord, el
nostre grup votaria a favor de l’obertura de La Llotja, més que
res perquè ja s’està fent, però no podem donar suport a
l’obertura del Consolat de Mar. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Alorda, té l’ús de la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Començam pel final, nosaltres no
veim inconvenient de xapar, si tenim en ocasió amb la
presidenta, de separar la proposició i convertir-la en dos punts,
de tal manera que facilitem la unanimitat pel que fa a La Llotja,
sense haver de renunciar a la votació i a la presència del
Consolat perquè forma part també d’una part important d’allò
que nosaltres transmetre. En tot cas ja veurem com ho escrivim,
però crec que serà senzill xapar les dues propostes.

Bé, en qualsevol cas agrair els termes i el suport del Grup
Socialista, però també del Grup Popular sobre aquesta proposta
que ens podem entendre i en podem parlar. Jo no em vaig
quedar amb aquesta idea a la pregunta al Sr. Gornés, li ho
confés, no em vaig quedar amb aquesta idea, em vaig quedar
amb la idea que em deia que es veurien les exposicions, però
celebr i vull que quedi constància que realment el mes de març
s’hagi obert, quasi no li parl en nom del meu grup, li parl amb
una punta d’aportació personal, crec que són innecessàries les
exposicions a La Llotja, jo no n’he estat mai partidari, com
escenari crec que té una potència extraordinària tota sola, crec
que no ha de menester res addicional i hi ha exposicions molt
bones que es poden fer a altres bandes que d’altra manera no es
tendrien. I és un espai que per si mateix ja ompl qualsevol
visitant, com s’ha demostrat en mesos de temporada baixa tenir-
lo obert.

Per tant, en qualsevol cas endavant, mentre es mantengui
obert, que s’ampliï, maldament no quedi constància aquí hi serà
a l’exposició de motius, m’agradaria que es reflexionés perquè
hi pensin, tot i que sigui mitjançant una petita aportació, que
podria ser també una part del finançament, pujar al terrat, té una
vista de la badia de Palma que no és habitual a Mallorca, no és
habitual a Palma, no és fàcil veure segons quins tipus de vistes
damunt la ciutat i pujar al terrat és important.

Després el Consolat, vostè em diu que el vol deixar... Miri,
només la capella gòtica, clar l’edifici és del XV, del XVI, els
consolats després del Decret de Nova Plana, pràcticament queda
congelat en aquell moment, estam parlant de l’edifici històric,
no tant l’annex que després és administratiu. Però si només fos
la capella gòtica, que no serveix absolutament a cap funció
administrativa, ja té un encant per ella mateixa, l’àngel de la
guarda de la mercaderia, la potència que té, hi ha els quadres
institucionals dels presidents, jo tampoc no trob que sigui el lloc
més adequat, però això és opinable, jo no trob que hi digui
francament, però allà són, jo tampoc no li demanaré que els
llevi. Però la capella gòtica, aquell corral, el portal del moll,
aquell pati fa una visita que permet fins i tot aquesta distinció
que fan a tantes bandes de visita gratuïta de la sala de columnes,
però si vols terrat i capella gòtica, doncs són dos euros. Aquest
tipus de joc és habitual arreu i la veritat és que trob que s’ho han
de pensar, ho dic de bona fe.
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Som una potència turística i el que tenim també ho hem de
transmetre, el patrimoni que tenim el posam a disposició dels
ciutadans com a demòcrates i dels visitants com el Consolat de
la Mar, per al negoci, per allò que pugui representar noble que
té aportar aquest capital. No em digui que els edificis
administratius no se visiten, perquè arreu hi ha ajuntaments, jo
diria que són un dels principals atractius de la ciutat si m’apura.
No fa gaire era a Tolosa, a Tolosa per ventura el primer que et
mostren és la sala de plens de l’ajuntament. Deu ser l’edifici
més visitat de Tolosa de Llenguadoc, però en dic un dels mil
que hi ha, en els quals s’intenta, sobretot si té una certa
potència, per cert reivindicant Muret 1213, que aquí passa
realment desapercebut, setembre de 1213. I una reivindicació
d’Occitània respecte de França quasi un punt sorprenent. Però
bé, no ens desviem del tema que ens ocupa.

Ara, seus de presidència, no importa parlar ja de la Casa
Blanca, totes intenten transmetre uns dies sí i uns no, totes ho
pretenen, no crec que encara el Consolat tengui arxius com els
de la Casa Blanca, o jo no em som conscients, tal vegada hi ha
un segon soterrani secret perquè hi ha hagut de tot en aquella
santa casa, hi ha hagut de tot, de tot, val més no esporgar tot el
que hi ha hagut, però francament secrets d’aquest nivell crec
que no els tenim. I crec que hem de transmetre obertura i si hem
de canviar algunes dependències administratives a un altra
banda amb manco interès per dur-hi una visita i això que tenim
que val la pena, i ho dic per vostè, però també per a nosaltres,
no és un retret, és una reflexió que jo crec que valdria la pena
que la fes qui hi és. I té uns avantatges, a nivell de seguretat ja
ho tens, ho has de reforçar, o has de tenir una presència, però té
un cost relatiu, com si fos un edifici tancat, perquè tanmateix
l’has de tenir a disposició i jo crec que estaria a l’abast; que en
comptes de tres dies són dos, que és un dia, que ho puguis
programar, saps que és cada dimarts, per tant, si ho vols
programar és el dimarts. Jo crec que això és factible.

Avui mateix vostès saben que si demanam una visita al
Consolat, tal vegada no la tendrem ni per la setmana que ve ni
per aquest mes, però ens donaran una visita al Consolat, com
l’han donat sempre d’ençà que és la seu de la Presidència. Pensi
que hi ha el Museu Marítim, pensi que hi ha molta gent que ha
pogut anar amb molta naturalitat. Però jo don una passa més, el
turista. Al turista li has de dir quin dia a la setmana, al turista no
li pots dir que telefoni per reservar. I som una potència turística
mundial i això quan deim travessar Antoni Maura per anar fins
a La Llotja, ja significa tot un món comercial, més enllà del
bessó del que és moure’s dins Palma i és estratègicament
important. I aquest punt calent el dóna La Llotja i El Consolat
i aquest és un tema que valdria la pena reflexionar-hi.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Em podrien dir com quedarien
redactats els dos punts abans de passar a la votació?

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Primer punt: "El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears a adoptar els acords escaients, a fi
d’obrir al públic La Llotja de Mercaders de Palma durant tot
l’any". És ver que ja hi ha (...), però per comoditat ho deixam
així.

I el segon punt: "El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears a adoptar els acords escaients a fi
d’obrir al públic les dependències d’interès patrimonial del
Consolat de la Mar, regulant l’accés el més ample possible".

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perfecte. Podríem dir que el primer punt quedaria aprovat
per assentiment.

I passaríem a la votació del segon punt.

Vots a favor? 3 vots a favor.

Vots en contra? 8 vots en contra.

En conseqüència aquest punt no s’aprova.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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