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LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

María José Bauzá sustituye a Marga Prohens.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Idò passam a l’ordre del dia d’avui que consisteix
en el debat de les proposicions no de llei RGE núm. 1121 i
3871/13.

1) Proposició no de llei RGE núm. 1121/13, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a l'Any Rosselló-
Pòrcel.

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
1121/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a l’Any
Rosselló-Pòrcel, i per defensar-la té la paraula l’Hble. Diputat
Sr. Lluís Maicas i Socías, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. MAICAS I SOCÍAS:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats, bones tardes. Només dir que aquesta proposició es va
presentar, si no vaig errat, el febrer de 2013 i s’ha vist amb un
poc de retard, per tant estam avançats l’any per demanar el que
demanam, però així i tot ho continuarem demanant.

La poesia és la més inútil i alhora la més imprescindible de
les formes d’expressió, de manifestació literària, sense poesia el
món seria un altre, segurament pitjor. Deia Octavio Paz que
quan dos es besen el món canvia, l’objectiu dels poetes és al
capdavall canviar el món per millorar-lo. 

El fet que la poesia sigui un gènere deficitari, que els editors
defugen i molts lectors eviten, l’ha allunyada de l’especulació
mercantil i ha pogut conservar una integritat ètica i estètica de
la qual freturen altres gèneres, súbdits de les exigències del
mercat. Els poetes són, sovint, la veu que, des de la bellesa de
la paraula, reclama i reivindica la llibertat. Els poetes
posseeixen el do de la rebelAlia i la capacitat de recordar-nos la
secreta harmonia de l’aire.

L’any 1913 naixien a les Illes dos grans extraordinaris
poetes: Marià Villangómez ho feia a la vila d’Eivissa i
Bartomeu Rosselló-Pòrcel al Puig de Sant Pere, el barri mariner
de la ciutat de Mallorca. El mateix any, a Santa Coloma de
Farners, a la Catalunya continental, naixia Salvador Espriu, un
altre gran extraordinari poeta. De tots tres enguany se celebra el
centenari del seu naixement.

Pel que fa al poeta eivissenc, ja se n’ha demanat la
instauració d’un ben merescut Any Marià Villangómez per tal
de festejar tal efemèride i alhora celebrar el seu llegat poètic.

Per la seva banda, a Catalunya se celebren multitud d’actes
l’Any Salvador Espriu.

Bartomeu Rosselló-Pòrcel morí tuberculós al sanatori del
Brull al Montseny l’any 1938, als 24 anys, i això no obstant, tot
i que breu, és autor d’una obra poètica fulgurant, tota ella
publicada en tres opuscles: Nou poemes, 1933, del qual se’n feu
una edició de cent exemplars numerats i fora de comerç, una
edició d’autor impresa a la impremta Altés de Barcelona;
Quadern de sonets, 1934, una edició també de cent exemplars
numerats i fora de comerç, impresa a la Casa Nacsa de
Barcelona, i Imitació del foc, 1938, edició pòstuma a cura de les
edicions de la Residència d’Estudiants. Tots tres opuscles, no
més de cinquanta poemes, foren aplegats en un sol volum editat
per Edicions RODA de Palma l’any 1949, edició enriquida per
xilografies de Pere Quetglas Xam, un retrat de l’autor, signat
per Ramon Nadal, un estudi de Miquel Dols i un proemi de
Salvador Espriu.

L’any 1975, l’editorial Moll publicà a la ColAlecció
Balanguera l’obra poètica de Rosselló-Pòrcel, per a la qual
edició Salvador Espriu escrigué un segon proemi i autoritzà la
reproducció del que encapçalà l’edició del 1949. Arreplega dita
edició els tres reculls abans esmentats i hi afegeix uns poemes
no recollits en llibre. Encapçala el volum una nota editorial prou
aclaridora d’alguns aspectes menys coneguts del poeta del Puig
de Sant Pere.

Malgrat la brevetat de la seva producció poètica, com no
podia ser d’altra manera en una existència dissortadament breu,
Rosselló-Pòrcel és, tal com l’anomena Josep Maria Llompart,
el primer poeta mallorquí rigorosament contemporani. Els seus
versos, els seus poemes són d’una bellesa excepcional, d’una
intensitat que en alguns casos freguen la perfecció i obriren el
pas a altres poetes vers la modernitat.

Deia d’ell, des de la memòria passats onze anys des de la
seva mort, Salvador Espriu, en el proemi del 1949: "veig un
home jove i nerviós, molt noble, bo i prou intelAligent per
semblar senzill. Les seves creences li oferiren suport a un
natural entusiasme i la seva generositat no va haver
d’enfredorir-se en normalíssimes decepcions. Va saber llegir i
conversar aquests difícils guanys d’una adulta cultura. Serví
amb rigor una exigent vocació, es conservà fidel a un esperit i
a una llengua i va ser, enmig de tot, afortunat".

Poques ocasions tenen aquestes parets d’oir els versos de
Rosselló-Pòrcel, tot i que abans d’esdevenir Parlament i
d’esdevenir seu institucional, fou un cercle social per un
desfilaren no pocs escriptors i poetes de Mallorca. Avui no
deixaré passar l’ocasió de dir un dels poemes que preferesc, que
es titula Sóller, no li vendran malament a aquestes parets i a
aquest edifici uns versos del magnífic poeta, i diu el poema:

“El cel prepara secrets
murmuris de mandarina.
I les riberes del vent
esgarrien taronjades.
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Jo tasto verges. M’ajec
damunt valls encoixinades.
Les fulles alcen frescor
i aixequen ventalls de gràcia,
cortinatges de perfum,
cortesies tremolades.
L’oratge pinta perfils
de caramel dins l’oratge.
El cabell se m’ha esbullat
i tinc l’ombra capgirada.
El sucre de l’aire em fa
pessigolles a la cara,
amb confitures de flor
i xarops d’esgarrifança.

Unes cuixes de marquesa
em repassen l’espinada.
Quan el setí es torna gel,
sembla que es faci flama.
El vicari compareix
amb un vas de llet glaçada.
La suor de les aixelles
li travessa la sotana.”

Per tant, i atenent l’excepcional obra de Bartomeu Rosselló-
Pòrcel, hem preparat la proposició no de llei, que diu: “El
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a declarar aquest 2013 Any Bartomeu Rosselló-Pòrcel,
per tal de celebrar el centenari del naixement d’un dels millors
poetes en llengua catalana de Mallorca.”

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Maicas. 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.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, per saludar i
celebrar aquesta iniciativa del Grup Socialista i evidentment
anunciar el nostre vot favorable, com ho férem en el cas de
Villangómez. Molts dels arguments que en aquell moment
utilitzàrem, els que són de caràcter general, crec que són avui
plenament repetibles, en el sentit que a finals de maig encara
haver de reivindicar un nomenament d’aquestes característiques
doncs sembla estrany, quan en unes circumstàncies culturals
normalitzades probablement tots els membres d’aquesta
comissió estarien gairebé un poquet assaciats, si se’m permet,
d’anar a actes de Rosselló-Pòrcel, Villangómez i, perquè no,
també d’Espriu, i no és el cas, no és el cas perquè la veritat és
que la munió d’actes que algun esperàvem que, com a mínim,
els gestos que s’havien de produir doncs no ha estat tal.

Avui, entrant a la pàgina web del Govern, intentar fer una
recerca sobre Rosselló-Pòrcel, per veure quins actes, què és el
que hi ha previst, em sortia una entrevista de la Revista de
Cultura de l’anterior legislatura a Baltasar Porcel, perquè és el
que més s’hi assemblava. Per tant, crec que això és un símptoma
que, per descomptat, no ho tenim aclarit.

Ja ens deia la Sra. Marí, en el cas de Villangómez, que
l’havies de cercar a les pàgines del Consell d’Eivissa. Això ho
hem de normalitzar de qualque manera, on s’han fet actes
encara tenim a Barcelona, distints indrets, aquí també s’ha fet
qualque tast, però la veritat és que la institució, les institucions
culturals, el Govern, el Consell, l’Ajuntament no han estat
especialment actives.

Coneixem d’alguna iniciativa, crec que hi haurà la Revista
de l’Institut d’Estudis Balears dedicada íntegrament o un
monogràfic a la figura de Pòrcel; serà inevitable que el Festival
de la Poesia Mediterrània, més si continua a cura de Biel
Mesquida, doncs hi haurà segur tota una referència a Rosselló-
Pòrcel, com hi ha hagut algun gest de caràcter privat o la
mateixa iniciativa que ha pres Maria del Mar Bonet i que
passeja per tots els Països Catalans i més enllà respecte de
treure cançons, d’exposar les cançons que ha fet respecte de
l’autor.

Hi ha també iniciatives de la societat civil, però res que
s’assembli a l’empenta, a la força que hauria de tenir, doncs,
una primera figura de les lletres catalanes, com és Bartomeu
Rosselló-Pòrcel, a més, amb tots els elements de caràcter
llegendari que, desgraciadament, adornen la seva figura i que el
fan sempre tan atractiu a determinades reivindicacions, perquè
té els components de qualitat, d’emotivitat, però també de
biografia que poden aportar, doncs, elements.

En aquest sentit, jo li volia presentar al Sr. Maicas una
esmena in voce, perquè no quedàs amb una simple declaració,
sé que a tots se’ns podrien ocórrer iniciatives de tot ordre, no és
el moment ni segurament el cas, jo crec que s’ha de fer de
caràcter ample i deixar que siguin les institucions les que, a
hores d’ara confii que ja tenguin tancats els seus programes, i
supòs que el portaveu del Partit Popular, doncs, o la portaveu,
ens les exposarà a la rèplica, però jo crec que n’hi ha una que
m’agradaria que constàs, si pogués ser, amb el beneplàcit de la
cambra, que és: encomanar o instar l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears una producció sobre l’autor.

Crec que aquest tipus d’actes, jo també hi posaria les
escoles, animar que les escoles ho facin, però aquest el deix;
però hi ha coses que ajuden a popularitzar els autors, no només
necessitam autors, els necessitam, però també necessitam públic
i al públic se l’ha d’educar, se l’ha d’acompanyar i se li ha
d’explicar que existeix una determinada obra. Per tant, això jo
també ho he notat molt a faltar. I ara, per exemple, tenint una
televisió pròpia, autonòmica, tenir un centenari, que és una
efemèride que es presta precisament a aquest tipus de
reivindicacions, llavors són produccions, són reportatges, són
treballs que queden a la filmoteca, que segueixen circulant més
enllà del motiu, del moment en el qual varen ser gestats i pel
motiu que els generaren i que, bé, formen part del bagatge de tot
el capital patrimonial del país.
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Per tant, aquesta sí que la precisaria, una, encomanar o instar
a Radiotelevisió de les Illes Balears una producció, a IB3, sobre
la figura de Rosselló-Pòrcel. Evidentment, si convé que sigui
Rosselló-Pòrcel, Villangómez i Espriu, això ja ho deixarem als
artistes, o si en fan una per a hom, però crec que seria bo que a
les Illes Balears i, en general, quan hi ha una efemèride
d’aquestes característiques vagin creant, amb el format que
trobin, tant del (...), com és entrevistes, com hi ha mil formats,
no serà aquesta comissió la que l’hagi de precisar, però jo crec
que seria bo que aquesta situació es produís.

La darrera reflexió que volia aportar era en la mateixa línia
de Villangómez, que s’ha d’intentar salvar l’esquarterament
territorial que tenim com a literatura, com a llengua a l’hora de
celebrar els seus grans referents de contingut. No podem
consentir, i ja s’està fent en part, que Villangómez quedi tan
tancat, per dir-ho amb una paraula que expressa per ventura el
que vull dir, tot i que és molt positiu que sigui celebrat a
Eivissa, però no hi pot circumscrit; el Govern ha de tenir la
capacitat de promoure el que hagi fet el Consell per dur-ho
també a Barcelona, per dur-ho també a València i per dur-ho al
món. És el mateix cas de Rosselló-Pòrcel, aquí veiem una
qüestió amb Espriu molt catalanoprincipatina, Villangómez jo
crec que ha quedat escorat a Pitiüses i Rosselló-Pòrcel que ha
quedat en els llimbs, perquè ni la capital, que jo hagi reparat,
Palma no ha desplegat, en aquest sentit Vila ha fet molt més a
Villangómez que Palma a Rosselló-Pòrcel, això és així. I crec
que això ho hem de reconduir.

Per tant, el primer, evidentment, és el lloc de trobada, és el
lloc d’on és nadiu, però després tota la literatura; és evident que
ningú de Múrcia ni de La Rioja es demana on va néixer
Quevedo, on va néixer Cervantes, per participar de l’Any
Cervantes; seria absurd que només Madrid celebràs l’Any
Cervantes perquè va néixer a la província, comunitat autònoma
de Madrid, això no passa en el cap de ningú. Per tant, hem de
salvar, hem de trobar la manera, el Llull n’era una, de promoció
exterior, per ventura li faltava el vessant intern, ara ja sense el
Llull i tot ens hem trobat que Rosselló-Pòrcel o Villangómez
són més reivindicats a l’exterior pel Llull, en el qual no hi forma
part el Govern de les Illes Balears, que pel propi Govern, que jo
els actes que li conec són absolutament de segon semestre i
inter nos.

A diferència de Juníper Serra, on ja hi ha previst el viatge a
Califòrnia, on ja hi ha previst el viatge a Califòrnia, i on el
Govern té molt clar que, més enllà de reivindicar la figura a
nivell local, interessa a molts d’efectes, i ens sembla bé que així
sigui, interessa a molts d’efectes reivindicar-lo i tenir-lo present
i posar-li focus internacionals, natural, lògic; doncs amb les
figures literàries també.

Per cert, de la gran cremà que fa Wert de totes les disciplines
artístiques només se’n salva una, en bona mesura, que és la
literatura, perquè l’obsessió de salvar la llengua i literatura
castellana ens du, afortunadament, en part, que com a mínim
aquest vessant de les arts quedi salvat de la cremà general que
produeix la LOMQE sobre la resta de les arts.

I després, només una petita contradicció, a la provocació que
començava el Sr. Maicas, de la inutilitat de la poesia, per
ventura és evident que quan arriba el darrer segon de balanç de
la vida, haver viscut amb intensitat sempre aporta més que per
ventura la quantitat que dóna la cobdícia. Jo crec que la densitat
de l’experiència que dóna la cultura, que dóna la poesia, que
dóna saber de l’agricultura, que dóna saber de la metalAlúrgia,
però sobretot que dóna el saber cultura i la intensitat amb la qual
has pogut viure és incomparable amb la immensa majoria de
coses que poden aportar altres elements considerats útils, com
la mateixa cobdícia.

Per tant, és evident que el Sr. Maicas ja ho feia amb aquest
punt de provocació, que és tan habitual també dins la seva
literatura, nosaltres li recollim com a tal, però des de la
consciència plena de tota aquesta comissió que la utilitat de la
poesia s’escriu amb majúscules.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula l’Hble. Diputada Rosa María Bauzá i Colom, per un
temps màxim de deu minuts.

LA SRA. BAUZÁ I COLOM:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. En
primer lloc, volia destacar, en nom del Grup Parlamentari
Popular, la gran sensibilitat i reconeixement cap a totes aquelles
persones que han aportat i aporten dia a dia, de manera
excepcional i brillant a la nostra cultura. La cultura que tenim a
les nostres Illes és un patrimoni que ens fa sentir orgullosos i del
qual podem presumir.

Bartomeu Rosselló-Pòrcel, com no podia ser d’una altra
manera, és una part important de la nostra cultura i de la nostra
llengua. Mallorquí que es va preocupar i va lluitar per la
incorporació de la literatura de les nostres Illes als corrents
peninsulars a un moment molt complicat, cal destacar la
brevetat de la seva vida i la intensitat de la seva obra; obra que
fou recollida post mortem en un sol volum l’any 1949; obra que
25 anys després de la seva publicació fou versionada per Maria
del Mar Bonet a un dels seus discs, amb la colAlaboració del
músic i cantautor Hilario Camacho, portada del qual fou creada
per Joan Miró.

Podem dir que va aconseguir una llengua concisa i vibrant
alhora. A la seva obra Imitació del foc donà una de les versions
més pures de la poètica simbolista i més en concret de la figura
del poeta. La seva obra, en general, té altres components que fan
de la seva poesia una obra vigorosament incisiva i avançada, el
surrealisme en alguns poemes i certs aspectes de l’escola
mallorquina, conjunt que denota una decidida curiositat i una
voluntat de renovació i superació cultural, fent que la seva obra
es convertís ben aviat en un símbol que contribuí a nodrir entre
d’altres, Salvador Espriu, qui assenyalar que amb Rosselló-
Pòrcel la llengua catalana arribà pot ser a uns últims extrems de
nitidesa i de cristalAlina subtilitat, i Josep Palau i Fabra, que amb
apunts i esborranys seus compongué una imitació de Rosselló-
Pòrcel. 
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El mite Rosselló abasta dos camps simbòlics diferents. Per
una banda la incorporació que Espriu fa de Rosselló dins la seva
obra, i per altra banda l’assumpció que d’ell fan les generacions
universitàries a la immediata postguerra, necessitades d’un líder
que les aglutini. Rosselló encara l’heroi d’aquesta veritat.

L’any 2013 és un any en què coincideixen nombrosos
aniversaris de figures molt significatives en la cultura i la
literatura de les Illes Balears. Recordem aquí de manera breu
que és el III Centenari Aniversari de Miquel Josep Serra,
conegut en el món amb el seu nom religiós Juníper Serra. És
també l’any en què es compleixen 100 anys del naixement de
Marià Villangómez i Llobet, poeta inabastable de les Pitiüses,
com ho és de l’escriptor i Premi Nobel de Literatura Albert
Camus i Sintes, descendents de menorquins; o del Pare Antoni
Martorell, músic i fill ilAlustre de Montuïri; i també del
naixement de Bartomeu Rosselló-Pòrcel.

Per tant, no ens pareix del tot adient instar el Govern de les
Illes Balears a declarar aquest any 2013 Any Bartomeu
Rosselló-Pòrcel. No obstant això, i amb motiu de la celebració
del centenari del seu naixement, la Conselleria d’Educació,
Cultura i Universitats del Govern, està organitzant actes en
memòria de Rosselló-Pòrcel. Treballa en un muntatge per a
escolars, basat en el llibre Imitació del foc que dirigirà Pep
Ramon Cerdà i la seva itinerància arrencarà el mes de setembre.
Per tant, quant a l’esmena presentada pel Sr. Alorda, crec que
no hi haurà problema a donar-li suport, perquè de totes maneres
consideram que és interessant.

Per altra banda, l’Institut d’Estudis Baleàrics portarà aquesta
mateixa obra a dues fires internacionals del llibre, al Liber de
Madrid i la de Franckfurt. Així mateix, l’Institut d’Estudis
Baleàrics ultima una co-edició del llibre El periodisme a
Mallorca, un compendi d’articles de premsa d’autor, al costat
de Documenta Balear, a més d’una exposició, amb la
colAlaboració de Cort i amb material i fons de Rosselló- Pòrcel,
que es guarda a l’Arxiu Municipal i que es podria inaugurar
també el setembre a la biblioteca de l’Institut Ramon Llull.

Per tot allò que he exposat, consideram que és un escriptor
que sempre hem tengut i tenim molt en compte i que si els
senyors Maicas i Alorda estan disposats, podem arribar a un
acord per impulsar la seva iniciativa, per aglutinar una mica
totes les idees que han aportat tots els grups parlamentaris.
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Bauzá. Sr. Maicas, vol fer ús de la paraula?

EL SR. MAICAS I SOCIAS:

Sí, Sra. Presidenta. Més que res en principi i abans de parlar
amb la Sra. Bauzá per concretar una mica quina és la seva
proposta i poder-la valorar, voldria agrair al Sr. Alorda el seu
suport i acceptar l’esmena in voce que ha fet. Efectivament, la
televisió és un mitjà que dóna un reconeixement al personatge,
ja va passar així d’alguna manera amb el canonge de Santa
Sirga, amb un magnífic reportatge que es féu, si no record
malament va fer La perifèrica, que és especialista en aquests
tipus de documentals i que va tenir una difusió a través d’IB3

prou satisfactòria a nivells d’arribar a una societat que tenia poc
coneixement de Mossèn Alcover.

Rosselló-Pòrcel tal vegada una sort que va tenir és
precisament ser musicats per Maria del Mar Bonet, perquè tots
sabem que l’abast que tenen els poemes musicals és molt més
gran que els poemes escrits. No debades Martí Pol per exemple
té un abast més extraordinari quan el canta Llach, que abans de
cantar-lo Llach. Per tant, la música hi afegeix un component.

És ver que el meu inici ha estat un inici de provocació, com
no pot ser d’altra manera, perquè no ignora el Sr. Alorda que si
som qualque cosa, som poeta, o aprenent de poeta. Per tant, la
meva provocació..., jo no consider gens inútil la poesia, però
crec que social s’hi considera, o prescindible si més no.

Quant a Juníper Serra jo he de dir que l’únic que vaig saber
durant tota la meva vida de Juníper Serra era que hi havia un
colAlegi a Inca que duia el seu nom, ColAlegi Juníper Serra i que
havia anat a colonitzar Amèrica. Això era tot el que sabíem
durant anys i anys. No em sembla malament aquesta
recuperació, però també convendria donar la dimensió exacta de
mallorquinitat a un personatge que va donar molt poques proves
de mallorquinitat, excepte haver nascut a Petra accidentalment.
De totes formes, repetesc que no hi tenc res a dir en la
recuperació del Pare Serra.

I ara jo crec que sí que podríem fer un recés perquè la Sra.
Bauzá ens expliqui quina és la seva proposta concreta per si
podem arribar a un acord, que res no ens agradaria més.

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò feim un petit recés.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ja acabat el recés, Sr. Maicas, podria llegir el text d’acord?

EL SR. MAICAS I SOCÍAS.

Sí. Hem arribat a l’acord que la proposició digui: "El
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dur a terme actes de reconeixement i difusió de l’obra
i la figura de Bartomeu Rosselló-Pòrcel amb motiu del centenari
del seu naixement que incloguin iniciatives a les escoles, una
producció audiovisual, entre d’altres".

LA SRA PRESIDENTA:

Perfecte. Idò aquest text podríem aprovar-lo per
assentiment? En conseqüència quedaria aprovada la Proposició
no de llei 1121/13. 
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2) Proposició no de llei RGE núm. 3871/13, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a inversions per als
castells dels fons FEDER, programa operatiu 2007/13.

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
387/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a inversions pera
als castells dels fons FEDER, programa operatiu 2007-2013. 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. Abusant de la paciència de la
comissió perquè són dos temes que duim insistint durant
aquestes setmanes, una és la reivindicació patrimonial, l’altre,
evita que es perdin o que no s’utilitzin els fons FEDER
destinats, precisament, a reivindicació patrimonial. Aquí, en
aquestes demandes, sobre una major utilització pública del
patrimoni, de posar-lo a disposició dels ciutadans, però també
a disposició dels nostres visitants, hem de celebrar, i jo estic
especialment satisfet de l’obertura, com es va aprovar, de la
Llonja i tenim encara molt de camp per córrer. 

Aquesta defensa avui del patrimoni cultural del país creim
que també té un element de gran atractiu en el patrimoni dels
castells de les Illes Balears. És evident que sempre en tota visita
turística són interessant els castells, nosaltres deim per un
interès històric, però també llegendari, cultural, paisatgístic per
l’atractiu dels indrets en els quals s’han ubicat sempre
històricament, per tot el que els envolta de fades i llegendes i
fets històrics més o menys sublimats que hagin pogut ocórrer i
que, per tant, tenen el seu interès, sobretot a partir del
Romanticisme és evident que hi ha una reivindicació fins i tot,
o sobretot, de les runes dels castells. Per tant, a partir d’aquí
crec que existeix aquesta vocació.

Per paga a les Illes Balears hi ha tota una sèrie de castells
que, primera, necessiten inversions, però que també tenen o
fundacions o ajuntaments implicats que tenen previst una
inversió anual. En aquest sentit ens podem trobar que hi hagi
fons tant per Santa Àgueda com hi ha segur per al castell de
Capdepera com hi ha per al Castell d’Alaró que són despeses
que fan comptes fer-se amb ajudes o sense. Per tant, si el
problema a vegades d’aquest fons FEDER fos que no hi ha una
aportació equiparable de part del Govern de les Illes Balears, ja
vàrem dir en altres ocasions que hi ha altres administracions o
hi ha altres impulsors que sí per ventura que podrien bestreure
aquests doblers i aprofitar-se del 50% dels fons europeus.

Per tant, és una línia important, interessant, aquí
evidentment també anomenam el cas del Santueri, encara que
només sigui com a recordatori, però és que jo crec que clama al
cel aquest milió d’euros que hi ha aportats en qüestions
d’inversions estatutàries que en principi l’hauria de gestionar el
Consell de Mallorca, concedit des de l’any 2010, per a compra
del Santueri, però que ha quedat, com totes les inversions
estatutàries, com vostès saben, als llimbs dels incompliments de
l’Estatut i no hi ha dubte que l’oportunitat de comprar Santueri
doncs té tot el seu atractiu.

Ara mateix també hi ha una mobilització, una subscripció
popular per intentar dur a terme i impulsar l’expropiació del
camí de Ternelles, a ningú no se li escapa que si l’expropiació
de la servitud de pas per anar a Cala Castell, Cala Castell no és
un topònim que tengui un origen casual, evidentment Cala
Castell és perquè girant a mà esquerra hi trobes el Castell del
Rei i en el Castell del Rei, com vostès saben, avui està
absolutament interdit el pas al públic i torna a ser un dels
castells roquers important, naturalment bé d’interès cultural,
com ho són tota aquesta mena de fortificacions, i que té tot el
seu interès.

Però també a Cabrera, també a Cabrera el patronat té
intervencions en el castell que podrien incorporar-se en aquests
tipus d’ajudes, que tanmateix hem de fer sempre inversió a
Cabrera en un sentit o en un altre, i és evident que un dels
atractius de l’illa també és doncs el seu castell roquer.

En altres termes podríem parlar també d’Eivissa o de
Menorca, però en qualsevol cas és cert que els temes que conec
més, i de primera mà, són els mallorquins, però tots ells tenen
un interès de primer ordre com a patrimoni cultural.

A la proposició no de llei tornam al mateix paràgraf que
colAlocàrem de l’ordre del Teatre Principal, quan es va generar
la polèmica sobre si hi havia o no hi havia recursos FEDER per
a patrimoni i les dades que tenim, maldament l’escrit tengui el
seu temps, no les hem pogudes actualitzar, no les podem
actualitzar avui perquè el Govern no ens ha contestat sobre la
inversió cultural de l’any 2012. Jo tenc una sospita cada vegada
més fundada que han estat zero euros, però no ho sé, ningú no
em contesta, el mes d’agost de l’any 2012 és obligat penjar a la
pàgina web el resultat de la fiscalització del fons FEDER, i ho
sabrem, sabrem com ha quedat tot el programa operatiu. Jo don
per bo encara el resultat del 31 de desembre de 2011 perquè no
he reparat ni se m’ha discutit que el 2012 no hi ha hagut cap
inversió FEDER en patrimoni i, per tant, queden dels 13,6
milions d’euros només s’han gastat 4,9, 5. Per tant, queden uns
8 milions d’euros, 4 europeus, 4 que ha de posar el patrocinador
local per a inversions en patrimoni cultural.

Bé, a les Illes Balears no ens podem permetre que aquests
doblers es perdin, per tant, nosaltres el més important que volem
reivindicar és que es gastin, és veritat que hi ha tantes línies que
la dels castells n'és una, però n’hi ha d’altres que també podríem
admetre que són tan interessants com ho pugui ser aquesta. 

La portaveu del Grup Popular en el debat sobre el Teatre
Principal ens va anunciar que hi hauria una convocatòria
d’aquest fons perquè no es perdessin, nosaltres ho celebram,
voldríem escoltar avui el mateix, i, ja dic, si queda com una
instància, però hi haurà una convocatòria pública, doncs crec
que serà una solAlicitud per part del Govern, però entendrem que
serà més aviat només com una cosa més, si hi ha una
convocatòria pública i no hi ha convenis cas per cas, però
l’important per a nosaltres d’aquesta iniciativa avui són els
castells, ho són, però més que els castells i en concret l’element
d’avui era que no es tudassin i la urgència era que el fons
FEDER, que s’han d’haver contractat abans de finals d’any, es
tenguin ja contrets.
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Ja es negocia el 2014-2020, jo crec que ja podria haver-hi
novetats aviat i, evidentment, els nombres haurien de ser més
elevats. Avui mateix veia la pàgina web del Govern, quan he
entrat cercant Rosselló-Pòrcel, que des de la Conselleria de
Turisme es feia tota una campanya per intentar fer turisme i
esport. Jo tenc la sensació que la línia de turisme i cultura, de
turisme i patrimoni no es veu igual, el tema d’espectacles, el
tema de rutes, el tema de castells, etc., crec que aquesta és una
obsessió o un punt de l’agenda que l’hauríem d’incorporar i
evidentment un dels seus impulsors ha de ser aquesta comissió.
Amb aquesta intenció presentam aquesta mena d’iniciatives.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bones tardes, senyors
diputats i senyores diputades. En primer lloc, volíem anunciar
el vot favorable del nostre grup polític a aquesta iniciativa
perquè posa damunt la taula elements del nostre patrimoni
històric de gran importància a aquesta comunitat autònoma. I en
segon lloc, perquè per posar en valor aquests béns proposa
utilitzar fons europeus com a cofinançament d’aquelles obres
necessàries de protecció, de rehabilitació i també de difusió,
diria jo, o d’explicació sobretot quan no estan assignats encara
els compromisos de despesa per a aquest darrer any.

Els béns immobles del patrimoni històric de les Illes Balears
sempre han estat, i són molt importants i també abundants i de
tipologia molt variada. És per aquest motiu que ens sembla bé
que el primer punt de la proposta no parli en exclusivitat dels
castells sinó que no impedeix que aquests fons FEDER també
es puguin dedicar a altres béns del patrimoni històric, per
exemple, aquest de la cultura talaiòtica que volem que siguin
declarats vestigis del patrimoni de la humanitat a Menorca,
malgrat que el PP ja va votar en contra d’una esmena que va fer
el Grup MÉS en aquest sentit fa una setmana en el plenari.

Nosaltres consideram que és normal que per portar a terme
projectes de recuperació del patrimoni històric s’hagi d’acudir
a cofinançament, atesos els costs d’aquests treballs que són
necessaris, i això ho preveu també la legislació, tant les lleis
estatals, la Llei de patrimoni històric estatal, com també
l’autonòmica, tal com ho podem veure als articles 2 i 91
d’aquesta llei 12/98, que hem dit, de patrimoni històric de les
Illes Balears.

A més, consideram que s’ha d’aprofitar tot i tenim en
aquestes illes prou exemples també de colAlaboració i de
cofinançament variats. Amb fons FEDER, per exemple, es va
adquirir, museïtzar i es va fer el centre d’interpretació de Sa
Capelleta a Eivissa, que no és castell, però que és arqueològic
o va adquirir el jaciment Montefí a Menorca l’any 2008 que
encara que és talaiòtic, com són tres talaiots, podríem considerar
que aquests són per a control i defensa d’un poblat, vull dir, que
també són elements fortificats o castells, l’únic que prehistòrics.
També s’han utilitzat colAlaboracions institucionals per a la
rehabilitació de Santa Àgueda, que ha estat citada aquí, que és
un castell islàmic, o el Castell de Sant Antoni de Fornells
també, però açò amb la Conselleria d’Obres Públiques del
Govern de les Illes Balears. És a dir, que tenim molts
d’exemples en aquest sentit. 

També, per aquest motiu, per la necessitat de colAlaborar en
restauracions de patrimoni, el Ministeri de Cultura, dins la seva
estratègia de disseny de plans nacionals, que incideixen en
grups de béns patrimonials la restauració dels quals sobrepassa
els recursos de les entitats que són responsables, al marge de la
seva titularitat, també va fer un pla de castells o d’arquitectura
defensiva. 

Nosaltres tenim, clar, Espanya és un territori fronterer, per
tant, aquest tipus de patrimoni arquitectònic i defensiu o
fortificat és molt important, però és que les Illes també ho són
perquè també som un territori fronterer i, per tant, tenim un
espectre molt ampli d’aquest tipus de patrimoni i els recursos
necessaris per a la seva posada en valor doncs també els superen
en importància. 

No obstant això, aquest pla que cit nacional també ha servit
per recuperar la Torre Nova de sa Roca Fesa a Santanyí, de
l’any 2004 a 2006, o el Polvorí de la Reina a La Mola de Maó,
del 2008 a 2009, o la Torre de Cala Teulera del mateix lloc o la
Torre Princesa que està en restauració ara també amb aquest pla
nacional. Vull dir, que tenim exemples variats i per a tots els
gusts.

És que els castells, precisament, parlam d’uns béns que en
Espanya varen ser declarats monuments històrics artístics l’any
1949, tenen la seva antiguitat, i tots són patrimoni històric
artístic, vull dir, des del Castell de Bellver, per citar-ne un en
magnífic estat, fins a un que només té conservades o que es
veuen quatre pedres. Vull dir, tots són béns declarats de
patrimoni històric artístic. Després també, l’any 85, amb la nova
llei de patrimoni, varen ser declarats béns d’interès cultural
immediatament.

Tenim un dels pocs catàlegs també exhaustius del patrimoni
a Espanya, que és el de 1968, del catàleg de tota l’arquitectura
fortificada, que es coneixia en aquell moment, evidentment,
d’Espanya. Vull dir, que té una importància notable.

Per als castells s’ha de cercar finançament, com dic, amb
tota seguretat. Vull dir, és impossible que els consells insulars,
que són els que tenen ara les competències en patrimoni
històric, puguin en solitari abordar una rehabilitació dels
vestigis patrimonials que, a més, no són només de caràcter
historicoartístic sinó que també són arqueològics i paisatgístics
perquè varen ser ja creats per a això, per a la defensa i el control
d’un territori. Per tant, estan molt absolutament units a ells.
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Per açò, la recuperació s’ha de fer amb molta cura, no pot,
com s’ha dit aquí, una administració i una administració petita
en solitari fer-ho. Tenim exemples, per exemple el Castell
d’Eivissa que l’ajuntament el va cedir a Paradors Nacionals per
fer la seva rehabilitació i aconseguir un ús. En el cas de
Menorca tenim el Consorci del Patrimoni Històric Militar del
Port de Maó, que uneix totes les administracions en una mateixa
idea, esforç de la recuperació d’aquest patrimoni que, per cert,
el Govern de les Illes Balears en el pressupost de 2013 inverteix
únicament 17.000 euros, vull dir que no sé on podrem arribar
amb aquesta aportació generosa.

Hem de dir, ja per acabar, que els castells varen perdre la
seva funció original d’arquitectura defensiva o fortificada i això
ha conduït a la seva destrucció o deteriorament, però nosaltres
ara tenim la possibilitat de revertir aquesta situació perquè el
que no han perdut és el seu interès pedagògic i també turístic. És
per això que qualsevol iniciativa per posar-los en valor a
nosaltres ens semblarà bé.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Rita. Pel 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. Bones tardes, senyores i
senyors diputats. Ens tornam a trobar avui en aquesta comissió
per parlar de les inversions del fons FEDER. La setmana
passada ja parlàvem de la rehabilitació d’un edifici emblemàtic,
catalogat d’interès artístic i patrimonial, com és el Teatre
Principal d’Inca, i avui parlarem de les mateixes inversions per
als castells, també béns d’un interès cultural i paisatgístic de què
disposam a les nostres illes. 

Ja hem comentat en altres ocasions que aquest govern, i en
concret la Conselleria de Turisme, són ben conscients de l’ampli
patrimoni cultural del que disposam. No només podem vendre
el turisme de sol i platja, ens hem d’obrir a altres mercats, com
el cicloturisme, el turisme nàutic, el cultural, el gastronòmic, el
turisme rural, etc. Com ja hem comentat, des de la conselleria
s’ha elaborat un pla integral de turisme que es divideix en sis
àrees, i una d’elles és la que fa referència al turisme cultural.
Convertir Balears en una destinació atractiva i de qualitat que
tengui un ampli ventall de serveis i productes turístics lligats a
cada entitat pròpia de cada illa afavorint el turisme de tot l’any
i mirant de cara a la satisfacció dels turistes.

Pel que fa referència al fons FEDER 2007-2013, unes
subvencions que vénen d’Europa i que han servit per fer
inversions a distints municipis, distintes actuacions en distints
àmbits de les nostres illes. També sabem que per poder
aconseguir l’aportació d’aquest fons, fins a un 50%, la
institució, ja siguin els ajuntaments, els consells o el Govern,
que ho solAlicita primer ha de fer el pagament de la inversió o
rehabilitació i hi ha una comissió de seguiment i després arriba
aquest tant per cent de subvenció, amb això vull dir que s’han
d’avançar els doblers.

A l’informe sobre aquests fons de l’any 2011 ja queda
reflectit que un dels principals problemes que es troba la gestió
del FEDER és l’evidència que hi ha ja de la crisi econòmica. A
l’any 2010 es va fer una auditoria a la qual es trobaren bastants
deficiències per la qual cosa els pagaments es varen aturar i es
varen endarrerir molt. 

Així i tot tenim actuacions realitzades amb ajudes d’aquests
fons, com són la restauració del Teatre Mar i Terra, adquisició
de l’immoble per a la ubicació del Centre Internacional de
Fotografia Toni Catany, la reforma de l’antiga farmàcia i fàbrica
tèxtil Can Fortuny, museïtzació del jaciment de Sa Capelleta,
adquisició del jaciment arqueològic de Sa Caleta i la
rehabilitació integral del Casal Balaguer.

Al llarg de l’any 2012 s’ha procedit al pagament efectiu de
part dels compromisos adquirits anteriorment i no s’ha procedit
a adquirir-ne de nous per falta de disponibilitat pressupostària.
Durant l’any 2013 es procedirà a pagar la resta de compromisos
adquirits i a obrir a tota l’administració local, fundacions
públiques, entitats públiques, etc., la possibilitat de confiar els
seus projectes susceptibles de cofinançament.

Quant a aquesta proposició no de llei, el Govern de les Illes
Balears, a la vista de les dificultats per les quals travessa la seva
tresoreria, no creu que aquest sigui el moment adequat per dur
a terme inversions en els castells de les Balears, que per altra
banda molts són de propietat privada, la qual cosa dificulta en
gran mesura la inversió pública en els mateixos. De fet, quan
s’elaborava el programa 2007-2013, es va plantejar la
possibilitat de compra i rehabilitació dels castells de les Balears,
però si bé no es va contemplar en el programa operatiu, donat
l’elevat preu d’adquisició que varen plantejar els seus
propietaris o les circumstàncies de no voler vendre.

És per això que el nostre grup no donarà suport a aquesta
proposició no de llei. És veritat que és una llàstima no poder
adherir-se a les màximes subvencions possibles però, com he
dit, aquests fons tu primer ho has de fer efectiu i així com estan
les coses tots sabem que la liquidesa és el major problema de
totes les institucions. Diferent seria si ens trobàssim en temps de
bonança econòmica, que les institucions poden assumir tot el
cost i després anar cobrant les subvencions, però avui no ens
queda més remei que tocar de peus a terra i ser conscients de la
situació que vivim.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Serra. Sr. Alorda, vol fer ús de la paraula? Té
vostè la paraula.
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EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc per saludar i agrair
a la Sra. Rita el suport a la nostra proposta. Compartim que
certament la difusió també podria ser un dels elements. De fet
és una qüestió que dóna molt d’atractiu que un dels quals fos un
centre d’interpretació amb aquest format que realment explica,
ajuda a comprendre tots els altres, però que també hi hagués un
fulletó específic de cada un, o qualsevol fórmula, o un de
general de castells, perquè realment aquesta declaració de BIC,
que té la mancança que alguns, després de la declaracions
generals, que han estat tan bones per preservar, per exemple,
totes les deixalles arqueològiques, no han estat sempre
perfectament descrits i amb fitxa pròpia, com totes les torres de
defensa que hi varen quedar incorporades.

Jo crec que aquesta tasca, encara la tenim, però, aquest
patrimoni, del que no hi ha cap dubte és del seu interès. Jo crec
que qualsevol ruta que duguin als castells, i ara que en parlava
a les mateixes torres de defensa que estan integrades, totes elles,
evidentment, dins excursions consolidades a les Illes Balears,
que n’hi ha moltes de derruïdes o en una situació molt difícil, o
restaurades amb criteris dubtosos, alguna, com s’ha apuntat
també, perquè és difícil, és una qüestió que s’ha de vetllar de
prop, crec que valdria la pena.

Nosaltres respecte dels que són privats, i passant a la
contestació del Grup Popular, també ja garantíem com a mínim
que si es feia una despesa pública es garantís la visita pública.
Nosaltres creim que el més important, més que la titularitat, que
evidentment seria interessant, però més que la titularitat és tenir
garantit el règim de visites, un règim de visites que per paga està
garantit o en principi proclamat a la Llei de patrimoni històric,
i allò important és que sigui accessible al públic. No importa
tampoc fer escenes a l’estil Patrimonio Nacional de Berlanga,
però sí que hi ha d’haver fórmules perquè els BIC siguin
visitables. Jo dubt que la manera de poder visitar el Castell del
Rei sigui a través de comprar-lo a la família March, ho dubt; pot
ser, no dic que no, i dependrà del que vulgui fer el propietari,
però ho dubt; en canvi que el Castell del Rei ha de ser accessible
a la ciutadania i ha de tenir possibilitats de poder-ne gaudir i
visitar, un patrimoni que va ser patrimoni reial, com és natural,
com el seu propi nom indica, doncs ens sembla que s’han de
trobar les fórmules, fórmules adequades, fórmules respectuoses,
però fórmules que combinin els dos elements.

Jo hi ha una cosa que no m’ha quedat clara. De la
intervenció m’ha quedat clar el vot en contra, m’ha quedat clar
el vot en contra, però dins els arguments, si una part era (...) els
castells, però com que s’anuncia, i jo ho vull celebrar avui una
altra vegada, la convocatòria, tant si els doblers són o no són del
Govern però la vocació, la voluntat que no es perdin ja és una
iniciativa positiva. Per tant jo la celebr. Si el motiu de no
aprovar no és el que em diu sinó que com serà oberta doncs hi
entraran els projectes que s’hi presentin, tant si són castells com
si no ho són, doncs jo hi estic d’acord. Ara, com que també es
diu que un dels elements és que no es poden bestreure doblers
quan estam dient una convocatòria en la qual el Govern..., ja
estaria bé, jo crec que el Govern n’hi ha de posar, de doblers,
però si no n’hi posa la literalitat del que nosaltres proposam
tampoc no es perd, perquè el Govern deu ser propietari..., jo
crec que estricte per ventura de cap; és competent en Cabrera,
en un sentit..., estam pensant en els castells roquers, no estam

pensant en l’Almudaina, que tendria característiques de palau i
no de castell, o en altres formats. Estam parlant de castells que
probablement no són del Govern però hi pot posar doblers, i
sobretot es pot aprofitar que hi ha fundacions que el 2013 tenen
previst fer inversions, tant si el Govern convoca com si no
convoca, i si fan una inversió de 200.000 euros i en poden
aconseguir 100.000 de la Unió Europea és mel sobre pasta de
fulls, si em permeten la traducció, perquè ja és una qüestió que
feien comptes fer amb el seu propi esforç.

Per tant aquesta era la intenció bàsica, que queda d’alguna
manera salvada amb l’anunci que fa el Partit Popular.

Quant a la proposta estricta dels castells, doncs ens sap greu,
perquè és ver que hi ha crisi, és vera que hi ha una dificultat
econòmica, nosaltres la sabem. Sabem que per part d’un govern
amb una altra sensibilitat o que ho posàs com una prioritat ho
tendria difícil, això ho he confessat sempre, però també és cert
que vivim del turisme i també és cert que n’hem de continuar
vivint, que hem de posar al dia els nostres atractius i posar-los
a preu de revista, en posició de revista, perquè vivim d’això. 

Ara tenim un moment realment estratègic de primeríssim
ordre, hi ha hagut moltes situacions a altres destinacions
turístiques que ens han retornat, jo diria que ens han deixat tota
una allau de gent que ve, que per fidelitzar-la una altra vegada
li hem de donar rutes diferents, li hem de donar possibilitats
diferents. Estic parlant d’un percentatge molt petit de la gent
que ens visita, però és que un percentatge molt petit de la gent
que ens visita és una barbaritat de gent comparat amb altres
destinacions turístiques culturals que hi ha per tot Europa; no
Carcassonne, per ventura, com el gran castell de visita obligada
a tot Europa, cap dels nostres castells no tendrà la gentada de
Carcassonne, com és natural, però no hi ha dubte que Alcúdia
com a recinte emmurallat ha guanyat molt de prestigi, d’interès
i ha captat gent respecte d’Alcúdia poble, que tenia la mar però
que d’alguna manera no reivindicava el seu propi recinte
emmurallat. Això ho sap perfectament la Sra. Serra, i sabem que
tot aquest tipus d’atractius addicionals és el futur, és vetllar pel
futur, perquè si ens instalAlam en el moment present dins la
closca de la crisi, alerta que quan vulguem sortir de la closca no
trobem res a fora. Per tant ho hem de continuar vivint.

I el tema dels castells vostè sap que a tot Europa té una gran
tradició. Els nostres són el que són, però tenen, sobretot per les
seves ubicacions, tenen un gran interès, i són molt desconeguts.
I són aquests tipus d’oferta -acab, Sra. Presidenta- que acaben
canviant la percepció d’una destinació turística. El que comença
a anar per Serra de Tramuntana, el que va a visitar els nostres
castells, el que s’interessa per visitar el patrimoni gòtic, que
coneix l’Almudaina, que ha visitat la Llonja, comença a tenir
una versió i un arrelat sobre el que són Mallorca, Menorca,
Eivissa i Formentera com a destinacions turístiques d’unes
característiques diferents, enriquidores, respecte de la fama
ordinària que tenim i que també s’ha de mantenir, que és
l’atractiu de les nostres platges i és l’atractiu del clima, que
afortunadament tampoc no depèn de nosaltres, el clima, però sí
d’altres elements que l’han d’acompanyar.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. Passaríem a la votació de la
Proposició no de llei 3871/13.

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 9 vots en contra.

Cap abstenció.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
3871/13.

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