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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyores i senyors diputats. Començam la

sessió d’avui, en primer lloc demanam si es produeixen

substitucions.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sí, Xavier Pericay en lloc d’Olga Ballester, pel Grup Mixt.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

I Antoni Camps substitueix Miquel Vidal.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Sí, Sr. President, Conxa Obrador substitueix Andreu

Alcover.

EL SR. PRESIDENT:

Qualque substitució més? Gràcies.

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

constitueix el debat de les proposicions no de llei RGE núm.

11155/16 i 11419/16.

1) Proposició no de llei RGE núm. 11155/16, presentada

pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a participació als

jocs IGA Games (Island Games Association).

Començam amb el debat de la Proposició no de llei RGE

núm. 11155/16, presentada pel Grup Parlamentari Socialista,

relativa a la participació als jocs IGA Games.

Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari

Socialista, té la paraula la Sra. Baquero, per un temps de deu

minuts.

LA SRA. BAQUERO I GONZÁLEZ:

Bona tarda a tothom. Jo avui els vull parlar a tots vosaltres

d’aquesta iniciativa que passa a Menorca, els IGA Games, se

celebra cada dos anys, a Menorca vam començar a participar el

2007, es tracta d’uns jocs multiesportius, internacionals, entre

24 illes de tot el món i que tenen, sobretot, l’objectiu de

fomentar l’amistat a través de les comunitats esportives

illenques i donar oportunitat als esportistes de participar en

l’esport internacional. Molts d’aquests joves, si no fos per això,

no podrien per suposat ni viatjar ni participar ni competir amb

altres esportistes d’altres països.

A part, és una experiència que aporta un enriquiment

personal molt important, perquè ens dóna, els dóna a ells

l’oportunitat de conèixer altres cultures, altres llengües i per a

molts és l’única oportunitat de competir amb esportistes

d’altres països, com he repetit abans.

Menorca pot participar perquè una de les condicions és que

sigui una illa menor de 100.000 habitants, que tengui les

estructures adequades per a cada esport i que tengui les

instalAlacions d’estada per als esportistes i les seves famílies,

adequades també, que hi hagi hotels, que hi hagi albergs,

polisportius, bé, els llocs que necessitin les persones que hi

participen.

Aquest projecte, a part, no és únicament esportiu o de

federacions esportives, vol implicar diversos estaments, vol

implicar les administracions públiques, el Govern, el consell i

els ajuntaments, per això ara, avui, demanam aquí suport al

Consell. També volíem..., -ai, al Consell no, al Govern, perdó-,

també vol implicar federacions, clubs esportius, per suposat, i

també empreses i la societat civil. 

Fins ara els menorquins han participat a Rhodas, a Aland,

a Wight, a Bermudas, a Jersey i, el 2017, a Gotland. Però el

desig del Consell de Menorca és que en un futur es puguin

celebrar aquests jocs a Menorca perquè, com hem dit abans,

aquest esdeveniment suposa que vingui moltíssima gent a l’illa,

es compta com unes 5.000 o 6.000 persones durant deu dies del

mes de juny, amb el que això suposa per als establiments

comercials, per a la dinamització esportiva i per la part social.

Per això Menorca necessita molts diners i molt suport, que el

consell ja cerca sobretot, a part del Govern, cerca també amb

les empreses privades, i de moment sembla que la cosa..., bé,

que les empreses estan responent, però tampoc no se sap quan,

en quin any, es podran acollir aquests jocs. 

A part, perquè això és bianual, perquè aquest interès es

mantingui per donar a conèixer aquesta iniciativa, el Consell de

Menorca, quan no se celebren els IGA Games, celebra els jocs

esportius municipals, que és com uns IGA però en petit: a cada

poble participen joves de cada poble, a tots els pobles, tots els

ajuntaments hi participen..., bé, cada poble cada any, eh?, i a

part és una mena d’assaig i d’estímul també per als esportistes;

a part també poden participar, és una oportunitat per als

esportistes no federats. 

Per totes aquestes coses el Parlament insta el Govern, i

sobretot i en especial la Direcció General d’Esports i Joventut,

que s’impliqui en la difusió dels IGA Games; necessitem que

tota la comunitat balear conegui aquests jocs, i traslladi

l’interès i demani suport a totes les conselleries del Govern

perquè és un esdeveniment transversal, o sigui que afecta tant

el turisme, com la part comercial, com la part social, i per això

demanem a la Conselleria de Cultura i de Transparència que

impliqui, que faci la feina d’implicar les altres conselleries.

També el segon punt és demanar al director general d’Esports

i Joventut que acompanyi aquesta expedició, que vagi amb els

esportistes a l’illa, cada any a la que toqui, i pugui viure

l’experiència que significa per als joves de Menorca aquesta

experiència, l’assistència als jocs esportius, i així potser donar

suport institucional a aquest esdeveniment.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. En torn de fixació de posicions, pel Grup

Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Sara Ramón, per un

temps de deu minuts.
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LA SRA. RAMÓN I ROSSELLÓ:

Gràcies. Jo de forma una miqueta més general he de dir que

l’activitat física i els esports sí que durant els darrers anys han

augmentat, hi ha un gran consum d’esport. Aleshores les

institucions han fet unes grans millores en la gestió d’activitats

recreatives, també han augmentat molt l’oferta esportiva, i

aqueixa evolució s’ha vist també en una millora de les

infraestructures i de tots els equipaments. S’ha de tenir en

compte que l’esport no només ajuda a socialitzar, sinó a

promoure valors, també la salut, i també té un lloc molt

privilegiat dins el mercat econòmic: són part de la indústria de

la recreació, del temps lliure, de la salut i del turisme. Tenim

unes illes privilegiades per desenvolupar activitats esportives

i és molt positiu tant per a la gent nostra com un atractiu per a

la gent que ve de l’exterior, i en aquest cas també és exportar

la marca Menorca a fora.

Les institucions han de fomentar i planificar activitats

esportives, i aquest n’és un exemple. El projecte esportiu es ve

desenvolupant fa anys amb molts bons resultats per al Consell

de Mallorca, i ha estat així independentment del color polític,

i veim positivament la implicació del Govern tant en la difusió

com en el suport, així que hi votarem a favor. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la

paraula la Sra. Laura Camargo, per un temps de deu minuts.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Moltes gràcies. Sí, des del nostre grup parlamentari estam

també, pels motius exposats per la Sra. Baquero, a favor

d’aquesta iniciativa. Hi votarem a favor però volem demanar

també si s’hi pot incloure també l’illa de Formentera, atès que

pensam que inclou les mateixes condicions o que compleix les

condicions per tal de poder participar també en aquests jocs

d’illes petites, que és el que es posa com a condició.

Res més per la nostra part. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la

paraula la Sra. Bel Busquets, per un temps de deu minuts.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Nosaltres també donarem suport a aquesta iniciativa perquè

per una banda, com ja hem parlat, suposa una dinamització

esportiva, social, fins i tot comercial, de promoció de l’illa, i,

per altra banda, també promociona hàbits i valors en el món de

l’esport.

Per tant donarem suport a la iniciativa. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER

LES ILLES té la paraula la Sra. Maria Antònia Sureda, per un

temps de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats, d’aquesta

iniciativa... des d’El Pi sempre hem repetir la necessitat de

diversificar i desestacionalitzar el turisme, i per ventura és una

manera, evidentment, de fer-ho, i l’esport crec que en diferents

àmbits i en diferents modalitats s’ha vist. També es diu que el

dia de demà interessaria que a nivell comercial i a nivell de

Menorca poder fer els jocs, dur-los a fer allà qualque vegada.

Evidentment estaria bé, i de totes maneres també s’han de mirar

els emperons que això pot suposar, que moltes vegades -i ho

hem vist a Mallorca amb les diferents carreres, la Mallorca 312

que hi va haver, amb l’Iron Man- són carreres que aporten

molts de doblers i aporten als comerços economia, però també

és cert que s’ha de mirar molt bé, perquè el problemes que

suposen, sobretot per a gent que va a fer feina, són molts, i per

tant s’ha d’organitzar i s’ha d’estudiar bé, perquè els beneficis

d’uns evidentment no han de perjudicar la vida diària d’uns

altres, i per tant també és vera que són deu dies i supòs que

s’organitzaria així com cal.

També he de dir que evidentment que s’ha de fomentar, i al

punt 1 votarem a favor; no obstant això crec que seria la

Conselleria de Turisme la que estaria més involucrada, perquè

la comercial i social i les altres tampoc no ho veig de la mateixa

manera; igual que a partir del gener les transferències també en

matèria de turisme en teoria s’han de passar al Consell de

Menorca. Com dic, al punt 1 votaré a favor; i al punt 2

m’abstendré, m’abstendré per un motiu: perquè crec que el

director general està suficientment capacitat per triar els llocs

adients que ell trobi que ha d’anar, i si ell troba que hi ha

d’anar supòs que no hi haurà cap problema i hi partirà, i si no

i té un altre esdeveniment aquell dia o aquelles setmanes i no hi

pot anar, tampoc no ha de suposar cap tipus de problema. Per

tant li agrairia que féssim la votació per separat; el punt 1 el

votaré a favor i al punt 2 m’abstendré per això, perquè crec que

el director general és el que ha de triar si troba interessant anar-

hi o no.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Per part del Grup Parlamentari MÉS

per Menorca té la paraula el Sr. Josep Castells, per un temps de

deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Jo crec que la Sra. Baquero

ha fet una exposició molt completa dels beneficis i els

avantatges que suposa aquesta activitat, que des del nostre grup

donam suport totalment. Crec que la PNL es limita a demanar

un suport..., bé, actiu de la direcció general, de difusió, i

després també en el segon punt un suport més simbòlic de fer-

se present i de donar alè a aquests esportistes. Parla de la

Direcció General d’Esports, per tant no és necessàriament el

director general, tot i que entenc el comentari de la Sra. Sureda,

i per tant nosaltres hi donarem suport, perquè ho troben

justificat i creiem que tampoc no suposa un compromís per al

Govern més enllà del que ja s’està fent, d’alguna manera.

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Per part del Grup Parlamentari Mixt

té la paraula el Sr. Xavier Pericay, per un temps de deu minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, nosaltres

evidentment votarem a favor d’aquesta proposta. Tenia jo

també els meus dubte en el punt número 2, un poc perquè m’ha

paregut que era fins i tot un plantejament un poc confús,

l’assistència...; per ventura aquest punt seria molt més senzill

si demanava una involucració activa del Govern des del punt de

vista de la representació sense més detalls, és a dir, sense

especificar qui ha d’anar aquí o qui ha d’anar allà.

Pel que fa a la resta evidentment..., en fi, crec que és una

iniciativa lloable, bona des de tots els punts de vista, és a dir,

tant des del punt de vista esportiu com des del punt de vista ja

estrictament també turístic, i fins i tot de diversificació del

turisme aquí a Balears. Per tant crec que, en fi, allò adient és

donar-hi suport i per tant això és el que farem.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pericay. Té la paraula per contradiccions el

grup proposant pel temps de cinc minuts; també per veure si

accepta o no accepta la votació separada i per les possibles

variacions.

LA SRA. BAQUERO I GONZÁLEZ:

Sí, acceptem la votació separada, i respecte dels comentaris,

gràcies a tothom pel suport. Sra. Ramón, no sé si m’he

equivocat jo o vostè: és el Consell de Menorca. M’he confós

jo? Ah, no hi és, no hi és, no; sí, sí. És Menorca.

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Sí, d’acord, ho he sentit jo malament, doncs. I pel que em

deia la Sra. Camargo sobre Formentera, clar, el Parlament no

pot demanar que s’inclogui Formentera, perquè primer

Formentera ha de complir les condicions; les compleix en

nombre d’habitants però no sabem si les compleix en

instalAlacions esportives per a tots els esports que es fan -es fan

catorze esports-, i tampoc si tenen els espais adequats i adients.

Aquesta PNL és per a Menorca i crec que seria Formentera i el

Consell de Formentera que ens hauria de dir o que hauria

d’optar a fer aquesta iniciativa, participar d’aquesta iniciativa.

No és el Parlament ni és el Govern que decideix que les illes

participin, és cada illa que hi vol optar. Nosaltres ara aquí,

nosaltres diputats, no sabem si Formentera... i si compleix totes

les condicions. Per tant em sembla una mica agosarat incloure

Formentera aquí. En tot cas parlem abans amb Formentera i

que ells decideixin.

I respecte de la Sra. Sureda i les contraprestacions que pot

tenir celebrar aquests jocs, Menorca és una illa amb moltíssima

estacionalitat. El mes de juny és una illa que no és com

Mallorca, està bastant buida, els hotels no estan plens, ni els

albergs, n’hi ha suficients, i el mes de juny no estan plens, i si

Menorca vol optar, i el Consell de Menorca i els ajuntaments

volen optar a això el mes de juny..., sí, és perquè és prou

interessant per a ells i perquè a cada poble hi ha prou

establiments per cobrir aquest nombre de 5.000, 6.000

persones. A part que els esportistes també s’allotgen a cases

particulars, o sigui, si no hi ha prou lloc... crec que les

prestacions i els beneficis són moltíssim més importants que la

part negativa, que Menorca és una illa bastant tranquilAla el mes

de juny.

I després el segon punt, que em diu que és el director

general que ha de decidir, per suposat que és el director general

que decidirà si hi vol anar o no i si ho troba convenient.

Nosaltres des de Menorca, des del Consell de Menorca i des

dels ajuntaments de Menorca, a la gent... com ha dit el Sr.

Castells és simbòlic, és una manera de donar suport a aquest

esdeveniment esportiu que per a nosaltres és important, i que el

Govern estigui present és la manera simbòlica de donar-hi

suport i visibilitat a tot arreu, perquè si és un esdeveniment que

només queda a Menorca doncs... allò, es queda allí, és una illa

petita; però si ve el director i si ve el Govern de les Illes

Balears doncs té visibilitat a totes les Illes Balears. I a més als

menorquins els agrada que el Govern de Mallorca, el Govern

de Balears -és que és un vici, és un vici- el Govern de Balears

s’impliqui, i suposo que a Eivissa i a Formentera també,

visualitzi que totes les illes són igual d’importants. Per això es

demana la participació simbòlica del director general.

Bé, ja està, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies...

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

President, davant l’explicació que ha donat, ho podem votar

tot junt.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Vista la posició de tothom es podria donar per

aprovat per unanimitat el conjunt de la PNL.

En conseqüència queda aprovada per unanimitat la

Proposició no de llei núm. 11155, relativa a la participació als

jocs IGA Games, proposada pel Grup Socialista.

2) Proposició no de llei RGE núm. 11419/16, presentada

pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a l'ús i l'estudi de

modalitats insulars.

Passam, idò, a debatre la Proposició no de llei 11419,

presentada pel Grup Parlamentari Mixt Ciutadans, relativa a

l’ús i l’estudi de les modalitats insulars. Per a la seva defensa

per part del Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans, té la paraula el

Sr. Pericay, per un temps de deu minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, aquest

tema no és nou, no fa falta dir-ho, i el que el sentirem.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201611419
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(Algunes rialles)

En tot cas fa poc en el debat de política general en vàrem

tenir ocasió; Ciutadans mateix va presentar una proposta de

resolució, supòs que ho recordaran, tots hi eren, que va tenir

fins i tot una esmena d’El Pi, justament perquè el que feia

aquesta proposta de resolució era demanar l’aplicació d’una

part de l’article 35, i gràcies a l’esmena d’El Pi va quedar clar

que de fet això no excloïa per a res la resta d’aquest article 35.

A pesar d’això i a pesar que jo vaig creure en aquell moment

que probablement, en fi, es podia aprovar allà i que no faria

falta avui defensar això mateix aquí, la resta de grups, a part del

Partit Popular, que hi va votar a favor, varen votar en contra. Jo

m’imagín que votaven sobretot la intencionalitat, que és l’únic

que puc entendre, i no el fet, és a dir el que diu la llei, eh?

En tot cas, avui -torna-m’hi, torna-hi- el punt 1 demana el

mateix, aquí no hi ha l’administració que sí que estava indicat

allà, però vaja, en tot cas els dos àmbit en què és més

important, també evidentment l’institucional, però..., és l’àmbit

dels mitjans de comunicació i el de l’ensenyament.

Les raons per les quals..., com que, en fi, he d’interpretar el

rebuig que té aquesta proposta, idò entenc que hi ha dues raons

possibles: primera, als que voten en contra d’aquesta proposta

de resolució de l’altre dia, el primer motiu és que els sigui

absolutament igual que desapareguin les modalitats, és una

possibilitat, és una hipòtesi; i la segona és que creuen que ja

basta amb l’àmbit familiar o grupal perquè les modalitats es

mantinguin, no?

Bé, el primer els he de dir que no ho crec ni m’ho puc

creure, ni crec que cap dels presents aquí puguin sostenir-ho;

i pel que fa a la segona hipòtesi crec que, efectivament, això a

la part forana és probablement defensable, que des del punt de

vista familiar, des del punt de vista grupal, des del punt de vista

que realment es produeixen les relacions fora de l’àmbit públic,

és a dir fora de l’àmbit en aquest cas de l’ensenyament

bàsicament, les famílies compensin aquest descuit cap a les

modalitats, però excuso dir-los que a Palma això no és així i

també que quan es tracta per exemple d’un alAlot o una alAlota

immigrant o d’un nin o una nina immigrants especialment

aquest procés d’integració ja no es produeix molt sovint, és a

dir, reben, se’ls ensenya un català normatiu, estàndard,

estrictament a l’ensenyament i després d’això si no entren, com

sol passar la majoria de vegades, ni tenen motiu a casa seva en

l’àmbit familiar, ni tenen tampoc cap relació de grup on puguin

sentir mallorquí, menorquí, eivissenc, etc., idò, l’únic model

que han après és aquest model a l’ensenyament i no n’hi ha

d’altre, i això passa evidentment molt més, no fa falta dir-ho, en

una ciutat com Palma que no pas a la part forana on aquests

elements compensatoris es poden produir.

En tot cas, el que sí que vull recordar, i això sí que

finalment no deixa de ser -i hi convindran- una novetat, és que

existeix un manual, l’he duit per si no el coneixen, és aquest

manual, Les modalitats insulars, que va editar l’Institut

d’Estudis Baleàrics ara fa tres anys, l’any 2013 crec recordar,

que és simplement un recull de formes absolutament

normatives que s’usen en les diferents modalitats dialectals que

hi ha aquí a Balears.

Aquest llibre és un llibre que no s’ha difós pràcticament,

n’hi deu haver munts a l’Institut d’Estudis Baleàrics, en el

moment en què es va editar no hi varen manifestar pràcticament

cap interès escoles, instituts, etc., és a dir, centres docents en

general i no ha tingut, diguem, una difusió com convindria. Si

el problema és que aquest llibre el va editar el Partit Popular,

jo els diria, ja que vostès recorden tan sovint que el decret de

mínims també és del Partit Popular, que facin el favor d’oblidar

qui edita i qui decreta les coses i que tenguin en compte el

contingut, si el decret de mínims els sembla bé, jo estic segur

que aquest llibre també els semblarà bé.

Per tant, els animaria a utilitzar-lo, ja que és un referent i és

un referent a més -insistesc- plenament normatiu, que recull

moltíssimes de formes que no són usades amb normalitat i de

vegades no són en absolut usades ni a l’ensenyament ni als

llibres de text ni als materials didàctics que es preparen ni

tampoc als mitjans de comunicació i que són -insisteixo-

plenament normatives. Això pel que fa al primer punt d’aquesta

proposició no de llei.

El segon punt ve bàsicament d’una paradoxa, una paradoxa

que és que -i tots vostès hi convindran- el Ple del Parlament és

un lloc d’alta formalitat on tothom s’expressa en la llengua que

vol i curiosament la gent que s’expressa en català acostuma a

expressar-se a través de cada modalitat, cosa que no fa falta que

els digui que em sembla magnífic, llevat d’algun diputat que fa

un esforç, crec, o no fa un esforç, és igual i s’expressa en un

català estàndard que no correspon en absolut al que d’alguna

manera podem considerar que seria la seva adaptació aquí.

És clar, el que és paradoxal és veure després els diaris de

sessions d’aquest parlament i retrobar-se amb..., és evident que

un diari de sessions recull per exemple moltes vacilAlacions,

recull moltes incorreccions que formen part de la realitat, i és

normal que així siguin, i en canvi moltes de formes

perfectament normatives són liquidades de... el que un ha

utilitzat quan ha parlat, i ho dic amb coneixement de causa, per

tant, no és una cosa que... és a dir que és una cosa comprovada.

És curiós, com a mínim, que hi hagi fins i tot, dic en aquesta

casa, ja que hi som, una certa voluntat i no... si és una cosa

volguda, si és un reflex absolutament... diguem, bé... irracional,

no ho sé, que fa que aquestes expressions que són més pròpies

d’aquí, de Balears siguin pràcticament... o sigui es trobin

realment molt... manco no dic que no apareguin mai al Diari de

Sessions, però que en desapareixen.

I el problema no és l’article baleàric que m’imagín que per

a tot és una mica un tòtem, no m’estic referint a això, m’estic

referint a formes perfectament normatives i normals que es

troben  -insistesc- les trobaran en aquest llibre, en aquest

manual, en aquest recull i que també desapareixen en benefici

de formes que aquí no són usuals, que són perfectament

correctes, són perfectament catalanes, però serien molt més

usuals a... jo que sé, a qualsevol poble de Girona que no pas

aquí.

En tot cas, el sentit d’aquest segon punt és aquest, és

intentar que aquí com a mínim hi hagi també en el que és el

Diari de Sessions, en el que són els documents en general,

també d’aquesta institució, molta més presència d’aquestes

modalitats ja que finalment som, si no vaig errat, a Balears.
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I res més, jo els demanaria una vegada més que jutgin els

fets i que no jutgin les intencions, perquè no hi ha cap intenció,

com a mínim per part de Ciutadans, malèvola darrere d’aquesta

insistència, sinó ser d’alguna manera el reflex, en aquest cas

l’altaveu d’un aspecte que preocupa bastant gent d’aquesta

terra que voldria que hi hagués per part de l’administració en

general, dels poders públics institucionals una preocupació

major cap a tot això.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pericay. En torn de fixació de posicions per

part del Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Antoni

Camps, per un temps de deu minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

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

Sr. Pericay, compartim totalment l’esperit i la lletra d’aquesta

proposició no de llei que avui ens presenta i crec que... llegint

el text de la seva proposició crec que és una evidència que des

de determinats colAlectius, entitats, grupúsculs, sectors

ultracatalanistes, també des dels partits d’esquerres, i

incomprensiblement també des d’El Pi, crec que s’ha confós el

que és la unitat de la llengua, que ningú de nosaltres no

discuteix, em sembla, amb la uniformitat de la llengua, i han

vist en les modalitats lingüístiques un enemic contra qui lluitar;

en lloc de veure un aliat que el que pretén, aquestes modalitats

el que pretenen és enriquir la nostra llengua, idò no veuen un

aliat, sinó que veuen un enemic. I precisament per aquesta

confusió, interessada i malintencionada, s’ha anat imposant un

procés d’estandardització de la nostra llengua que per desgràcia

està laminant i està deixant en desús moltes expressions i girs

que són molt nostres i que crec que haurien de representar una

riquesa inqüestionable per a la llengua catalana.

Segur -segur- que molts de nosaltres podríem anomenar

avui un munt de paraules i expressions pròpies d’aquí i que

estan entrant en desús o que senzillament ja ningú no les empra.

Tenim moltes paraules que estan en perill d’extinció i açò, a mi

particularment, açò em posa trist, m’entristeix, és a dir, lament

que puguin passar aquestes coses i em preocupa que açò no

preocupi -valgui la redundància- a aquells que en teoria són els

adalils de la defensa de la llengua catalana. Precisament aquells

que són els adalils de la llengua catalana no veuen amb

preocupació que determinades paraules pròpies d’aquí, de la

llengua catalana d’aquí de Balears, puguin desaparèixer. 

Crec que tenim una gran responsabilitat, hem de defensar,

hem de protegir, hem de fomentar les nostres modalitats

lingüístiques, no només perquè així ho digui el nostre Estatut,

que ja seria suficient, sinó perquè si no les defensam nosaltres

ningú no les defensarà per nosaltres. 

Per què a les escoles o a l’administració s’han d’utilitzar

expressions pròpies del català de Barcelona, per posar un

exemple, que no hi tenc res en contra, quan aquí a Balears

tenim expressions pròpies nostres que precisament perquè usam

aquestes expressions de Barcelona van desapareixent les

nostres? O per què en un procés d’autoodi alguns pretenen

arraconar les nostres modalitats com si fossin de menor

categoria? És a dir, és que sembla que aquí allò bo, formal,

autèntic, genuí és el que ens ve de Catalunya i en canvi “lo

nostro”, d’aquí és de segona categoria. Açò per a casa nostra,

per a l’àmbit domèstic i punt.

Els partits d’esquerres i els sectors ultracatalanistes tenen,

incomprensiblement, entre cella i cella acabar amb les nostres

varietats dialectals, volen una llengua uniformitzada, volen una

llengua homogènia, volen una llengua monolítica, precisament,

precisament tot el contrari d’allò pel que va lluitar Mossèn

Alcover, el gran divulgador i gran defensor de les modalitats

dialectals. Perquè Mossèn Alcover, que més que filòleg

podríem dir que va ser un gran dialectòleg, sempre, sempre, es

va posicionar contrari a una alternativa monodialectal en contra

sempre d’una proposta uniforme de la llengua i sempre es va

decantar per una alternativa plural de la llengua. No volia la

uniformització de la nostra llengua, no volia la imposició d’un

dialecte sobre els altres, “no s’ha d’imposar una varietat a les

altres, perquè cap d’aquestes -i això ho deia Mossèn Alcover-

no es voldria sacrificar, totes han de tenir la mateixa categoria

sense voler-ne fer una de senyora i esclaves les altres”. 

És molt trist veure com els sectors ultracatalanistes i

l’esquerra en general de la nostra comunitat han fet tot el

possible perquè les nostres modalitats siguin considerades de

segona categoria i hi vénen a bé que les nostres modalitats

siguin esclaves del dialecte barceloní, agafant aquí en aquest

cas l’expressió de Mossèn Alcover. 

En un procés d’autoodi cap a “lo nostro”, cap a allò que és

propi de les nostres terres, han volgut imposar el dialecte

barceloní, un estàndard artificial, i han arraconat les nostres

modalitats que les consideren com a folklòriques, de andar por

casa, sense categoria, vulgars, que s’han de recloure només a

l’àmbit purament domèstic. 

Com deia, Alcover, Mossèn Alcover, sempre va ser contrari

a la uniformització, tot i que mai no va qüestionar la unitat de

la nostra llengua, que -ja repetesc- aquí jo crec que ningú no

qüestionam la unitat de la llengua. L’Estatut d’Autonomia no

qüestiona la unitat de la llengua, però una cosa és no qüestionar

la unitat de la llengua i l’altra és admetre l’estandardització de

la nostra llengua; és a dir, la imposició d’un dialecte sobre els

altres, un extrem del qual Mossèn Alcover sempre va abominar

i que va ser el motiu del gran enfrontament que va tenir amb

Pompeu Fabra, partidari d’un català monolític i uniforme.

Alcover pensava que en el cas del català la llengua literària

havia de partir del respecte a les varietats dialectals en un pla

de coordinació i no de subordinació, que és el que defensa el

catalanisme més radical. En aquests moments el catalanisme de

Balears vol la subordinació de les nostres modalitats a les

modalitats de Catalunya. Desafortunadament, la victòria de les

tesis de Pompeu Fabra sobre les d’Alcover varen iniciar un

procés lent, però inexorable, d’uniformització del català i, per

desgràcia, de desaparició de les modalitats dialectals, i com a

conseqüència de tot açò d’un progressiu empobriment de la

nostra llengua.

Per tant, nosaltres votarem a favor de les dues propostes que

presenta avui Ciutadans. Entenem que la defensa i la protecció
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de les nostres modalitats ha de ser impulsada des de les

administracions, tenim tots nosaltres, cada un de nosaltres que

som aquí avui, una responsabilitat enorme de salvaguardar les

nostres expressions, els nostres girs, les nostres paraules. Cada

paraula que desapareix per culpa d’aquest procés

uniformitzador ens hauria d’interpelAlar.

Senyors de l’esquerra, senyors ultracatalanistes, hauríem de

deixar de veure les nostres modalitats com un enemic. Deixin

de veure les nostres formes dialectals com un perill contra la

unitat de la nostra llengua. Canviïn el xip i vegin les nostres

modalitats com el que són, una riquesa de la llengua catalana.

Aquest és el sentit d’aquestes dues propostes que des del Partit

Popular compartim totalment. 

Per tant, ja dic, nosaltres votarem a favor de les dues

propostes i sí que ens agradaria que hi hagués un canvi de

postura per part dels partits d’esquerres i d’El Pi en aquesta

qüestió que, crec, que ens hauria de preocupar a tots i ens

hauria d’interpelAlar a tots perquè -repetesc-, cada paraula que

perdem, cada paraula que perdem és... ens podríem

responsabilitzar nosaltres i demanar-nos si hem fet res per

evitar aquesta pèrdua.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Per part del Grup Parlamentari Podem

Illes Balears té la paraula la Sra. Laura Camargo, per un temps

de deu minuts.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

(Algunes rialles)

Sí, si em feis riure no podré començar. Bé, s’ha quedat a

gust, Sr. Camps? 

(Algunes rialles)

(Se sent una veu de fons que diu: “Ara ja està”)

Ja està. Ara ja està, ara ja ho he dit. Molt bé. A mi

m’agradaria deixar clares només quatre o cinc coses que crec

que poden servir com a guia per tal d’enfocar el debat. Jo crec

que el problema del debat que plantegen vostès i els senyors de

Ciudadanos està desenfocat, està desenfocat des del punt de

vista científic. És a dir, des del punt de vista de la diferència

que existeix entre llengua i dialecte. 

Jo avui matí, precisament, donava aquesta mateixa classe

davant els meus alumnes a la UIB i crec que ells ho tenen

bastant clar, i encara estan aprenent, estan a 4t curs del grau i

ja acaben la carrera, el grau, però més o manco tenen una idea

de les diferències que existeixen entre llengua i dialecte. No és

una qüestió d’uniformitat, és una qüestió d’unitat. És a dir, els

dialectes o les varietats o les modalitats -com s’estimen més

anomenar-les des de Ciudadanos i crec que també vostès pel

llibre aquest que varen editar- són la forma en la qual tots ens

expressam quan parlam una llengua. La llengua és un concepte

abstracte, ningú no parlam una llengua, totes i tots parlam

dialectes. És a dir, totes i tots parlam diferents modalitats

diferents, a Menorca, a Eivissa, a Formentera i a Mallorca,

llavors, és impossible que nosaltres mateixos puguem anar en

contra del que parlem. És a dir, jo no tenc res en contra de la

llengua del poble, la llengua del poble són les modalitats

mitjançant les quals fan ús d’una llengua que és un concepte

abstracte. Crec que aquest és el problema, la llengua és

abstracta i el concret són les modalitats. Això per començar un

poc a traçar unes línies.

Després hi ha una altra qüestió que és la qüestió del

registre, aquí, en un espai com aquest, on les comunicacions

internes, o les externes, o fins i tot els nostres discursos feim

servir un registre més alt, un registre formal, un registre que no

és el que feim servir quan sortim al carrer o estam els caps de

setmana als bars amb els nostres amics i amigues, ni a casa

nostra quan arribam a la nit. És un registre formal -repeteixo-,

i per això, justament, hi ha moltes expressions que no poden

sortir en aquest registre perquè no és la llengua colAloquial, és

la llengua formal. 

Després hi ha una altra qüestió, i és la diferència i

l’oposició que es dóna entre oralitat i escriptura. L’oralitat és

precisament això que feim servir quan parlam les modalitats,

les modalitats o els dialectes, geolectes, com vulguem

anomenar-los; però clar, quan escrivim els Diaris de Sessions

o les comunicacions que ens remet aquest parlament el que es

fa servir és l’estàndard de la llengua escrita. És a dir, el més

conservador, el més conservador, des del punt de vista

normatiu.

Després, una altra qüestió, aquí ve el quart punt, la

diferència entre la norma i l’ús. La norma és tot això que

normalment va lligat al registre més alt i l’ús és el que feim

servir i el que utilitzam quan ens comunicam amb la nostra gent

normalment corrent, del dia a dia de manera corrent.

Després derivat de tot això hi ha una altra qüestió, que és

que això que les expressions puguin caure en desús és

absolutament consubstancial a l’evolució de les llengües. Hi ha

modes de vida que desapareixen i n’apareixen altres de nous.

Llavors aquestes expressions que estan lligades a un mode de

vida que ha desaparegut, jo crec que és part de l’evolució de la

vida, i així passa en tot, no només amb les llengües. I després

apareixen noves expressions lligades als nous models de vida,

com poden ser el tema de la informàtica, les noves tecnologies

i altres espais que es desenvolupen i que en deixen altres

enrere. 

Això vol dir que tinguem res en contra nosaltres de totes

aquestes expressions? Perquè vostès han ficat aquí..., el Sr.

Pericay i el Sr. Camps, una línia que ens separa molt. Tenim en

contra nosaltres alguna cosa d’aquestes expressions del poble?

És la llengua del poble, jo no puc tenir res en contra de la

llengua del poble, de cap de les maneres! El que passa és que

hi ha totes aquestes confusions entre -repeteixo- llengua-

dialecte, registre formal-registre colAloquial, oralitat-escriptura

i norma-ús. 

I si després d’aquest resum encara tenim diferències, jo crec

que acabaria citant la frase de Urial Weinreich, que és un dels

sociolingüistes més assenyats que jo conec, que va dir que en
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realitat totes les llengües són dialectes amb exèrcit, ministeri

d’hisenda i poder demogràfic. És a dir, quan tu tens molts de

parlants, quan tu tens poder econòmic... a no, armada deia,

armada, perquè era del temps passat; és a dir, quan tu tens

vaixells per conquerir el món, quan tens un Ministeri d’Hisenda

que et dóna suport i quan tens un munt de parlants, allò que era

un dialecte es converteix en una llengua. 

Llavors jo crec que hauríem de tenir un poc clares aquestes

coses per tal de parlar d’aquestes peticions que es fan i de dir

paraules un poc grosses com aquesta que estam en contra de les

modalitats.

En tot cas i dit tot això, des del nostre grup parlamentari

seguint aquesta argumentació, votarem en contra tant del punt

1 com del punt 2. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Camargo. Per part del Grup Parlamentari

MÉS per Mallorca té la paraula la Sra. Bel Busquets, per un

temps de deu minuts.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Moltes gràcies, Sr. President. El nostre grup també votarà

en contra d’aquesta proposta, primer perquè a l’exposició de

motius es fa referència a mig article 35, obviat el quid de la

qüestió. Es parla.., es bota tota la part que diu: “la institució

oficial consultiva per a tot el que es refereix a la llengua

catalana és la Universitat de les Illes Balears. La comunitat

autònoma de les Illes Balears pot participar en una institució

adreçada a salvaguardar la unitat lingüística, formada per totes

les comunitats que reconeguin la cooficialitat de la llengua

catalana”.

És la Universitat la institució oficial consultiva per a tot el

que es refereix a la llengua catalana. És a dir, mentre que

l’Estatut d’Autonomia parla de la promoció i de l’ensenyament

de la llengua catalana en tota la seva riquesa, la proposta de

Ciudadanos posa l’accent només en la varietat dialectal, sense

tenir de referència que tota aquesta diversitat que no només és

d’origen geogràfic, és inherent a una llengua, en aquest cas la

llengua catalana, pròpia de les Illes Balears i que compartim

amb altres territoris.

Les llengües no s’usen de manera monolítica, sinó que

presenten dos tipus de variació. Així, segons la situació

comunicativa, apareixen diverses varietats funcionals o

registres, i segons la procedència de l’usuari, tenim unes

determinades varietats dialectals o dialectes, que poden ser

geogràfiques, que és l’única que veig que interessa, socials i

històricogeneracionals.

L’ús d’un determinat registre, més formal o menys formal,

està condicionat pel tema que es tracta, general o especialitzat;

pel canal, oral o escrit; per la intencionalitat, informar,

convèncer, recriminar, etc., i pel nivell de formalitat, alt o baix.

En aquest cas i fent incidència un poc a exposicions que he

sentit abans, no feim servir unes modalitats o un estàndard si és

escrit o si és oral, perquè podríem fer servir amb una modalitat

d’allà on fóssim escrivint per exemple un WhatsApp, que és un

registre informal i, per tant, no hem d’utilitzar la varietat

estàndard; però sí oralment fer servir aquesta varietat més

general, més específica a una intervenció en el Parlament. I per

exemple em sobta que en l’entrega de les proposicions no de

llei, dins un Parlament que és un nivell alt de formalitat,

s’utilitzin formes morfològiques que no són pròpies d’un nivell

alt de formalitat.

Les variacions dialectals geogràfiques són aquelles que fan

referència a l’origen del parlant i, per tant, marquen la fonètica,

la morfologia i el lèxic. Més permeabilització entre els parlants,

que amb la recepció de canals hi ha hagut un moment que

estam espantats que perdem la genuïnitat del parlar tal vegada

de les modalitats de les Illes. És ver que el Sr. Pericay ha parlat

que tal vegada és diferent a les grans ciutats, a la gran ciutat,

que seria Palma, que a la resta del territori. Pot tenir motiu per

més permeabilitat que tenim i més accés a altres varietat

dialectals. 

I sí que li admetré, Sr. Pericay, que és ver que el dialecte

del català central ha marcat molt el procés d’estandardització

de la llengua catalana. A altres llengües hi ha hagut altres

processos d’estandardització. I sí que pot ser per

desconeixement de la llengua, hi ha hagut la falsa opinió que

algunes expressions més pròpies del català central de siguin de

més alta formalitat que la resta. No crec que dins les escoles es

faci aquesta taxativitat, sinó que ha estat tal vegada pel procés

d’estandardització mateix.

Quant a les varietats històriques i generacionals, que d’això

no ens en preocupam ni en parlam, que són les varietats

diacròniques, són les diferents formes de parlar depenent de

l’època. I aquí també podríem veure que depenent de l’edat que

tenen els parlants, utilitzen la llengua en un sentit o en un altre.

I després tenim les varietats socials, en una societat on

conviuen diferents grups, s’utilitzen diferents varietats socials

que també són estudiades per la sociolingüística. I aquí

entraríem en els llenguatges professionals, l’argot, l’argot per

exemple que utilitzam en el Parlament, que qualsevol persona

que ara sentís proposició de llei, projecte de llei, fan referència

a aquestes varietats.

Massa vegades s’ha entrat un poc en aquesta ridiculització

de les modalitats, i jo crec que a la legislatura anterior vàrem

arribar al màxim de ridícul quan en els telenotícies d’IB3 es va

optar per... aquella cançó crec que era de Teresa Rabal, que si

estaven asseguts els periodistes havien d’utilitzar la varietat

estàndard i en canvi, si estaven drets que era a l’hora de fer els

esports i la meteorologia, havien d’utilitzar l’article salat i les

varietats més informals. Ja he parlat, escrit-oral, formal-

informal, no van lligats a una varietat o a una altra, sinó que la

llengua és un conjunt i una riquesa.

Cal insistir que tot allò que es fa des del Govern o des del

Parlament per potenciar, impulsar o afavorir el procés de

normalització lingüística de la llengua catalana, es fa tenint en

compte tot el conjunt de la llengua. Per tant, crec que tenim

present les particularitats geogràfiques de tots els parlants de

Formentera, d’Eivissa, de Mallorca o de Menorca, però també
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es tenen en compte altres factors que aporten diversitat a la

llengua, com les variacions funcionals per exemple.

Totes les actuacions que es fan i es faran en matèria

lingüística, es plantegen tenint en compte la riquesa i la

diversitat de la llengua catalana a les Illes Balears, però sempre

sense qüestionar la unitat del català i d’acord amb la comunitat

científica.

I faria ara una reflexió, ens centram en les modalitats, però

després a intervencions hem de sentir expressions com

“llegiguem”, “ llegiguent” , “en ves de”, “pues” ,

“desparesquent”, “y punto”, “de andar por casa” o “enorme

uniforme”, crec que aquestes expressions fan molt més mal a la

llengua que l’ús d’un estàndard per unes opcions i les

modalitats i variacions dialectals per una altra.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Busquets. Per part del Grup Parlamentari El

Pi PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula la Sra. Maria

Antònia Sureda, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats, tornam

parlar de llengua, ja els vaig dir al Ple de dimarts que a El Pi

pensam que les veritables preocupacions en educació són altres,

ens agradaria parlar de ràtios, de formació professional, de

professors interins, de barracons, això a les nostres escoles,

però bé ...

Avui sí que és cert que es presenta una iniciativa sobre l’ús

i estudi de les modalitats insulars. Aquesta és la seva

preocupació i no vull que em malinterpreti, és totalment

legítima, però nosaltres ja no sabem si és una preocupació, una

obsessió o un joc polític.

Pel que fa al punt 1, li diré el mateix que a la proposta de

resolució: si volen citar l’article 35 li propòs una transacció i

que el posin de manera completa. Vull que quedi clar que

nosaltres estam a favor de l’estudi de les modalitats, Sr. Camps,

però amb això no pot donar a entendre implícitament que no

s’està fent i li posaré un exemple: si agafa un llibre de text de

primer d’ESO de català que s’utilitza en qualsevol dels nostres

instituts en trobarà nombroses mostres, fent una ullada n’he

trobat de vocabulari com “melicotó”, “alAlot”; de morfologia

verbal, “vàrem anar” en lloc de “vam anar”, “som” en lloc de

“sóc”,  i així molts d’altres. Amb això vull dir que no es pot

afirmar que les modalitats no són presents als llibres de text

perquè no és cert.

Una altra qüestió que hem de tenir en compte... a

l’exposició de motius cita el llibre Les modalitats insulars,

recull de formes lingüístiques normatives de les Illes Balears

publicat per l’Institut d’Estudis Baleàrics, projecte d’Antoni

Vera amb el suport de la consellera Camps, n’hi ha d’altres de

llibres d’aquest tipus; després als punts no n’ha fet esment, als

punts, a l’hora de la proposició. Això ens agradaria que ens ho

aclarís en el seu torn de rèplica perquè nosaltres entenem i

defensam que l’òrgan consultiu és la UIB i així també ho diu la

Llei de normalització lingüística i l’Estatut d’Autonomia.

Així mateix es parla de les modalitats als mitjans de

comunicació, en aquest sentit no ha de ser un assessor o una

assessora d’IB3 qui ho pugui dir, també ha de ser la UIB que

va feren colAlaboració amb la ràdio i la televisió de les Illes la

web totdret.uib.cat que encara té vigència i on es pot mirar com

utilitzar-ho.

I en això també li vull posar un exemple, pel tema de les

modalitats: IB3, hi ha molta gent major de les Illes que sí que

l’entén, per tant, deuen utilitzar els dialectes de les nostres illes,

en canvi -i en som ben conscient- hi ha gent major que TV3 no

l’entén. Per tant, s’utilitzen les modalitats o dialectes de les

nostres illes.

Creim que si es vol fomentar més l’ús de les modalitats

insulars aquest projecte també l’ha d’encapçalar la UIB.

Si estan d’acord a canviar tot el punt 1 i posar tot l’article

35, on també la UIB sigui l’òrgan consultiu, nosaltres hi

votaríem a favor, si no evidentment no.

Pel que fa al punt 2, no hi veim problema, record el que

vaig dir jo mateixa al plenari en nom del meu grup: no volem

entrar en aquest joc i no volem crear un problema on no n’hi

ha. Com no pot ser d’altra manera, el Parlament ha d’utilitzar

el llenguatge formal perquè la institució així ho requereix. Això

no lleva que no sigui aquest formal de les Illes que quan

s’expressi ho pugui fer qualsevol en el seu dialecte o modalitat.

Per tant, en aquest punt en principi tampoc no li donarem

suport.

Vull acabar fent una reflexió molt breu, estam d’acord amb

vostès que els dialectes o les modalitats insulars han de

sobreviure, només faltaria, això, Sr. Camps, ho tenim clar i, per

tant, vàrem fer l’esmena amb l’article 35 perquè no hi tenim

cap tipus de problema.  També han dit que hi ha paraules que

estan en desús i que desapareixen i és culpa de la societat

mateixa perquè som els primers que... qualsevol d’aquí si anam

a fora vila no coneixerem tots els noms de les plantes, dels

ocells i dels peixos que sí coneixien els nostres padrins.

Entenem que tenim un estàndard molt útil tant en el camp

de l’educació com en el dels mitjans de comunicació que no

suposa ni ha suposat cap problema.

No podem negar que amb el temps, a aquest estàndard, s’hi

han anat integrant recursos dialectals, posi la ràdio, la televisió

o agafi un llibre de català d’ESO, però aquesta tasca

d’integració no l’hem de fer nosaltres, l’ha de fer la UIB i el

Departament de Filologia Catalana com bé diu la llei i l’Estatut

d’Autonomia.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Per part del Grup Parlamentari MÉS

per Menorca té la paraula el Sr. Josep Castells, per un temps de

deu minuts.
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EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Pericay, realment... ja ho

ha dit vostè que tornem parlar d’aquest tema, n’hem parlat

moltes vegades, jo crec que és una gran sort que dintre del bloc

d’aquests partits d’esquerra i ultracatalanistes que diu el Sr.

Camps, haguem tingut la sort que la primera persona que ha

agafat la paraula sigui la Sra. Camargo que amb el seu

coneixement tècnic en la matèria i científic ha posat les coses...

bé, és que ja no cal dir res més després del que ha dit ella, però

malauradament, com diu la dita, no és la mel per a la boca de

l’ase, i no voldria de cap de les maneres que pensessin que en

utilitzar aquesta dita -dita popular-, vull menystenir la dignitat

de cap diputat d’aquesta sala, però sí que vull donar a entendre

que aquí estam debatent amb uns arguments d’una qualitat -la

mel-, que són els que exposa la Sra. Camargo que serveixen per

desacreditar expressions com per exemple, com ha dit vostè,

Sr. Camps, un “estàndard totalment artificial”, la Sra. Camargo

ja li ha explicat el que era un estàndard i és que, és clar, és que

els estàndards, Sr. Camps, aquí y en la China popular són

artificials, ja li ho ha explicat molt bé...

(Algunes rialles)

Llavors, el que vull dir és...

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, Sr. Castells...

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

...és a dir, no es pot... no ho ha dit bé perquè vostè ho ha dit

com si...

EL SR. PRESIDENT:

Ha de defensar en tot cas la seva...

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

En qualsevol cas suposo que puc comentar els arguments

que s’han citat amb anterioritat, quan el Sr. Camps s’ha referit

a l’expressió “estàndard artificial” ho deia en to pejoratiu i això

no té ni cap ni peus.

Quan deia que no és la mel per a la boca de l’ase, el que

vull dir és que malauradament aquí estam debatent uns

arguments científics davant d’unes ments que simplement -i ara

parlaré de les intencions que diu el Sr. Pericay- que estan

tancades en banda i per tant, la qualitat dels arguments que

utilitzem malauradament és temps perdut perquè no faran

profit.

I vaig al tema aquest de les intencions, Sr. Pericay, que

vostè sempre diu “no jutgin les intencions”, escolti, però com

vol que no jutgem les intencions?, és que nosaltres la seva

actitud i la seva iniciativa parlamentària la veiem en el seu

conjunt, aleshores nosaltres sabem que vostè no ha tingut ni la

més mínima iniciativa parlamentària per defensar la llengua

catalana, només la té, com l’altre dia, per dalt per defensar les

llengües poderoses o per baix per defensar el que... bé, el que

ja es veu amb la proposició no de llei que ha escrit que -amb

tota cordialitat-, si això és presentés a qualsevol altre parlament

en castellà és que no li deixarien ni presentar-la -no li deixarien

ni presentar-la- perquè no compleix els requisits formals amb

els quals a un parlament s’ha de presentar un document, a part

que no només no estic d’acord amb els criteris, però és que ni

tan sols és coherent perquè a uns paràgrafs utilitza uns criteris

i a uns altres paràgrafs n’utilitza uns altres, perquè això és el

que passa quan no s’utilitza l’estàndard per a un registre formal

i... un registre formal i... i que no vulgui imitar un llenguatge

oral quan estem en un llenguatge escrit.

El registre també forma part de la norma, d’acord?, vostès

s’omplen la boca que “no posem en dubte la unitat de la llengua

catalana”, “no posem en dubte la normativa”, idò el registre

també forma part de la normativa, i ara els dic el que vostès

diuen, per exemple, als independentistes catalans: “cambien la

Constitución”; si no els agrada la norma, que exigeix utilitzar

en un entorn formal un registre formal, escolti!, ja que

reconeixen la unitat de la llengua catalana vagin a l’autoritat

lingüística i que els canviï la norma, i mentre ajustin-se a la

norma i, per dignitat d’aquest parlament, jo li agrairia que per

favor utilitzi en un llenguatge escrit un català normatiu, que és

el que toca i és el que li exigirien aquí, i a qualsevol parlament

autonòmic castellanoparlant l’hi haguessin tirat pel cap, si

hagués fet, mutatis mutandis en castellà, hagués fet un escrit

d’aquesta mena.

En aquest tipus de discussió que fem, es corre molt el risc

de fer el ridícul. Jo per exemple penso en un escriptor que

segurament vostè coneix, català, que es diu Miquel Porta

Perales, que és un defensor també de postures com la seva, una

vegada vaig llegir un llibre d’aquest senyor en què també deia

que l’estàndard era molt artificial, i sap quin exemple posava?,

deia “com aquesta paraula que s’han inventat, ‘enguany’, que

ningú no diu ‘enguany’”; això ho deia un senyor de Barcelona.

Però és que, clar, no cal ni venir a les illes per sentir ‘enguany’,

és que a Tarragona també diuen ‘enguany’. Aleshores, clar,

aquest és el problema quan es juga a aprenent de bruixot -i no

ho dic per vostè que és filòleg, i en això li tinc molt de

respecte-, que en el tema aquest de les modalitats i de defugir

la norma, doncs, home, s’acaben cometent moltes... moltes

imprecisions i moltes incorreccions.

Respecte del llibre aquest de què ha parlat, d’intencions, per

què diu que es va veure obligat l’Institut d’Estudis Baleàrics?

L’Institut d’Estudis Baleàrics el va fer; segurament, com diu la

Sra. Sureda, millor que l’hagués fet la Universitat de les Illes

Balears. Jo, que era membre del consell escolar, me’l van fer

arribar, el tenc a casa, l’he consultat, un llibre que em sembla

fantàstic, jo el que li suggeriria és que faci una pregunta

parlamentària i pregunti al Govern quina difusió n’ha fet, que

s’enviï a les escoles; nosaltres no tenim res en contra que es

faci un llibre d’aquest tipus. El que m’estranya, però, és que

vostès, que estan tan en contra de les subvencions i tan a favor

de la iniciativa privada, ara resulta que si és per fer aquest llibre

llavors sí que hi estan a favor, però en canvi per a segons

quines altres coses diuen “escolti, això que s’ho paguin els

interessats”; es veu que en segons quines coses sí que els

agrada que es gastin diners públics en aquestes coses. A mi

també, a mi m’agrada que es facin i estic d’acord amb aquesta

iniciativa d’aquest llibre, però m’agradaria que aleshores, quan
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es gasten doblers públics per promoure l’ensenyament del

català, no digués que tot això ha d’entrar dintre de l’àmbit de

la iniciativa privada.

I per acabar he de dir que sí, que efectivament aquests

partits d’esquerres ultracatalanistes som els paladins de la

llengua, som els paladins de la llengua, perquè som els que

quan governen potenciem la literatura i potenciem la creació,

i vostès ens critiquen per això, i vostès són els que treuen les

subvencions a les revistes locals, que són les que utilitzen el

català del poble, i som els que fem política cultural. Vostè sap

qui és Ponç Pons o Cris Juanico, per dir-li dos referents de

cultura totalment diferents? Són creadors culturals, que utilitzen

en aquest cas el menorquí i que el dignifiquen, i que són

persones doncs que nosaltres som les que potenciem.

Jo quan vaig, per exemple, a sessions de glossat, em sap

greu dir-ho, però no hi veig mai ningú ni de Ciudadanos ni del

Partit Popular, a la forma més genuïna i més popular d’utilitzar

la nostra llengua, el glossat. Vull dir... no, no hi veig mai ningú,

al festival d’Illa en vers, de tots els creadors joves que utilitzen

la nostra llengua, no els veig mai; per tant, sí, efectivament,

som els paladins i vostès estan intentant construir un relat en

què ens oposem a les modalitats lingüístiques. Nosaltres no ens

oposem a les modalitats lingüístiques, nosaltres, com que

volem unes branques fortes, volem unes arrels fortes, i nosaltres

amb seriositat, honestedat i amb honradesa el que fem és

potenciar aquestes arrels perquè les branques siguin fortes, i

vostès, bé, estan intentant construir un relat perquè, com que

evidentment ja no poden combatre el principi de la unitat de la

llengua -que no fa tan poc ja intentaven posar dubtes aquí- com

que això ja no ho poden combatre, doncs bé, van mirant per

veure on es pot minar una política seriosa, una política

lingüística seriosa i digna d’una llengua... una llengua amb la

fortalesa, amb l’empenta i amb la vocació de ser una llengua

universal, com és la llengua catalana, que vostès sí que voldrien

veure reduïda a una cosa com, utilitzant les mateixes paraules

que ha utilitzat una persona que m’ha precedit en l’ús de la

paraula, de andar por casa.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Per part del Grup Parlamentari

Socialista té la paraula la Sra. Baquero, per un temps de deu

minuts.

LA SRA. BAQUERO I GONZÁLEZ:

Bé, jo m’he posat..., bé, després que ha parlat la Sra.

Camargo crec que hauria de quedar a tots clara la part científica

de la llengua. Llavors jo crec que a partir d’ara i amb la classe

que ens ha donat ella espero que deixin de fer qualsevol altra

iniciativa, i que qualsevol dubte que tinguin vagin i el parlin

amb ella o vagin a una classe, a veure si així ens entendrem

tots. Jo estic parlant amb el dialecte de Barcelona, sóc de

Barcelona, espero que no els importi, és el meu dialecte, és la

meva llengua, bé, la llengua que es parla allí. 

He parlat amb les editorials per veure això que diuen dels

llibres de text. M’explicaven que s’adapten als currículums que

estableix la conselleria per a cada curs, la conselleria d’acord

amb la UIB; òbviament no hi ha un llibre específic per a cada

modalitat insular, sinó que és habitual que les editorials tinguin

un llibre per a totes les illes. Vostè parlava de Catalunya; jo

m’imagino entrar una iniciativa com aquesta al Parlament de

Catalunya, que digui que els llibres a Girona, a Tarragona, a

Lleida i a Barcelona han de ser diferents i han de respectar les

modalitats i, com deia el Sr. Castells, jo crec que ens farien

fora.

El Govern no pot entrar dins el contingut concret dels

llibres, llevat que aquests atemptin, per exemple, contra els

valors constitucionals, que no és el cas. Parlar, escriure el

català estàndard no és anticonstitucional, senyors del PP i

Ciutadans. És de sentit comú que el docent parli la seva

modalitat, que a més a més varia segons la seva procedència.

Nosaltres a Menorca tenim moltíssims professors mallorquins,

que parlen en mallorquí; el que passa és que quan van als

pobles, a les escoles a donar classes, ja fan ells per emprar els

mots de cada poble i de l’illa, sobretot. Ara li ho deia, tots els

professors i les professores de les Illes potser tinguin els llibres

aquests en català normatiu, estàndard, però dins la classe rallen,

xerren, parlen cadascú en les modalitats pròpies de cada illa, i

fins i tot de cada poble. Jo tinc dos fills; l’altre dia per preparar-

me això buscava..., els cercava, i em feia gràcia perquè en cap

llibre, bé, en aquests llibres d’educació infantil de quan ells

eren petits, no posen “gos”, “gat” i “cadell”, posen “ca”,

“moix” i “quissó”. Jo no tenia ni idea del que significava

“quissó”, fins que ho vaig veure. Els meus fills -jo sóc catalana

i parlo el català de Barcelona- no parlen com jo, ells fan

l’article salat, ells diuen “moix”, diuen “ca” i diuen “quissó”. Jo

no els he imposat la meva llengua, la llengua, el seu català, que

és d’un poble de Menorca, l’han après a l’escola pels seus

professors, que els han parlat, tot i que el llibre, els llibres

estiguin escrits en català estàndard -que no és veritat, que n’hi

ha molts que empren les modalitats de l’illa-, ells parlen en

menorquí, no parlen en català. 

A classe els professors mostren i expliquen totes aquestes

formes dialectals, aquestes modalitats. Sobretot fan emprar als

fillets les paraules més pròpies de cada illa. A cada illa empren

una paraula. Jo aquí he sentit expressions i paraules que no

havia sentit mai a Menorca. Si tothom escrigués com vostès

proposen, sembla, “nosaltres” de la forma que ho diu, que ho

diu cada un de nosaltres, seria complicat, perquè hi hauria

“nosatres”, “nosatros”, “musatros”, “naltres”..., és que no sé ni

dir, eh?, “naltres”, “natros”, “matros”, “naltros”, “noltrus” -en

menorquí...

Jo crec que vostès, a part, tampoc no són gaire coherents,

perquè jo veig que en aquest text veig que ho mesclen tot. En

lloc d’escriure en la modalitat balear que defensen i proposen

ho fan a vegades, depèn del paràgraf, en català estàndard i amb

l’article literari “el” i “la”. Ara ho repassarem. A més a més

crec que fan una falta greu d’ortografia, jo no crec que sigui

balear apostrofar les i i les u àtones, i vostès ho estan fent.

Ara faré un repàs d’aquesta proposició. Vostès parlen de, al

llarg dels segles, “cosa que allò que històricament i al llarg de

segles”, no, si volem parlar balear hauríem de posar “ a lo

llarg” emprant el “lo”, “a lo llarg”. Doncs no, vostès empren “al

llarg”. Incoherència, eh?
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Després, més a baix tenim, “basta veure es model de

llengua...”, per què diu de llengua si és “llengo” en català o

“llengu” en menorquí? També, mes a baix diuen, “llibres de

text que usen”, si són tan baleàrics què no haurien de dir

“empren”?

Seguim, “ja no és que amb s’estandarisació”, no, vostès

escriuen “estandarisacio” i s’escriu, es passen pel folre la t i la

essa la converteixen... i la zeta la converteixen en essa. Això és

balear?

Tornem amb la llengua, no diuen “llengo” o “llengu”. 

Seguim, aquí és quan... jo crec que és una errada, no crec

que sigui balear, “s’unitat”, no s’apostrofa, és femení i comença

amb u àtona. És “sa unitat”. Tornem a veure “llengua”.

Després seguim per aquí, “ses nostres institucions han

acabat incorporant an es seu...”, no, no és a ena, és e ena. Més

a baix, sí, està bé, perquè això que Institut d’Estudis Baleàrics

es va veure obligat a elaborar fa un parell d’anys aquell llibre

sobre les modalitats insulars i resulta que el títol està en català

estàndard, “les” i “esses”. Seguim, “les” i segueix sent “les Illes

Balears”. És una mica estrany, no?, que aquest llibre que vol

protegir tant aquestes modalitats estigui escrit en català

estàndard.

Més a baix, “les Illes Balears amb s’objectiu, com

s’assegura a s’introducció - no, no s’apostrofa, és “sa

introducció”- de donar a conèixer al públic -no, no és al públic,

si vol ser balear és a apòstrof essa. 

Seguim, seguim amb les “les” i “ses”, “característiques del

català”, no, no és “del”, és “des”. “Les formes”, no, és “ses

formes”, el beneplàcit,  no, és “es beneplàcit”, la normativa, no,

és “sa normativa”.

Tornem, “la llengua”, no, Sr. Pericay, és “sa llengua”,

perdoni’m ser una mica pedant, però és que m’acaba molestant

ja tanta obsessió i després que el seu escrit no sigui coherent

amb el que explica. 

Més a baix trobam “s’unitat” i no “sa unitat”, ja li he dit,

apostrofar la u àtona és una falta. Tornam a trobar “llengua”.

Després, per acabar, no sé si ho hem trobat abans, però és

“s’importància”, no, no és “s’importància”, no s’apostrofa la i,

no s’apostrofa aquí, és “sa importància”. 

Sr. Pericay, jo crec que quan un té aquesta obsessió per la

llengua catalana i vol defensar les modalitats i ens ho vol fer

veure hauria de ser una mica més coherent, però bé.

Respecte del segon punt, jo això que diu vostè que els

diputats mallorquins, menorquins o eivissencs canvien i giren,

jo no ho he sentit mai, jo no he sentit mai la Sra. Busquets, el

Sr. Casanova, la Sra. Obrador o el Sr. Camps girant la seva

llengua. El Sr. Camps parla ciutadellenc, jo no l’he sentit mai

parlar com jo, mai. És que jo no sé... és que no és en quin món

viu, ni a quin parlament va ni si ens escolta quan parlem. Jo

parlo català estàndard, el Sr. Camps parla ciutadellenc i la Sra.

Busquets no sé de quin poble és, però parla mallorquí...

(Algunes rialles)

No, no... no giri vostè la realitat d’aquest parlament i dels

diputats d’aquest parlament, que parlen els seus dialectes. 

Res més. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Baquero. Té la paraula per... bé, en primer

lloc, hauríem de saber si es pot fer, si accepta votació per

separat i si accepta, en tot cas, si hi ha una... si... la Sra.

Busquets he entès que demanava si hi havia una esmena...

(Remor de veus)

Si? La Sra. Sureda?

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Val, no l’accepta. Val, si l’acceptava... idò, té la paraula per

contradiccions el grup proposant, per un temps de cinc minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, Sr. President. No, no l’accept perquè aquí sí que

realment l’objectiu és un altre en aquesta proposició no de llei.

Llavors, no té sentit que tornem a fer el que vàrem fer l’altre

dia en el Parlament, que ja està fet, i que, a més, vàrem veure

quin resultat va tenir. Per tant, el que aquí diguem, l’objectiu

d’aquesta iniciativa era un altre.

Miraré d’explicar ràpidament tot això que hauria d’explicar.

A veure, em sap greu que no hi sigui la Sra. Camargo perquè,

evidentment, el que ella ha estudiat jo ho he estudiat i ho conec

perfectament. Llengua i dialecte, no hi ha cap problema, clar

que sí, però l’estàndard es pot fer d’una manera o d’una altra,

la diputada Busquets ho ha dit ben clar, l’estàndard català és un

estàndard fonamentat bàsicament en el dialecte central, i aquest

és el problema, perquè el que no està fonamentat en el dialecte

central depèn després, clar, dels usos més territorials que en

pugui fer cada... en fi, en aquest cas si volen, cada comunitat

autònoma, si parlam també de València. Evidentment, això és

el que realment ha passat durant aquest temps. Curiosament en

la història es veu que al començament no era així, que això és

una cosa progressiva, que de cada vegada més aquest

allunyament entre estàndard i modalitat s’està produint. D’aquí

ve aquest reclam i el sentit d’aquesta proposició no de llei. 

L’evolució de la llengua, és evident que les formes

desapareixen, etc., però és que aquí no parlam de formes de

desaparició per falta d’ús, per exemple, d’un ofici, parlam

d’una altra cosa, parlam d’un darwinisme, per entendre’ns, ja

que aquest és un terme fàcil de comprendre, intern dins la

mateixa llengua entre el que són unes formes dialectals i unes

altres. Parlam exactament d’això, que és ben diferent.

La UIB i el seu caràcter, diguem, d’organisme consultiu,

molt bé, però consultiu, què vol dir? Perquè vostès quan se’ls

parla del Consell Consultiu per a una cosa que té a veure amb

el Decret de llengües resulta que no el consulten per a res, és a

dir, que no li fan ni cas com a Consell Consultiu. Per tant,
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consultiu vol dir que un es pot referir, però en tant,

evidentment, quan un es mou dintre d’un terreny que és

perfectament normatiu és que no fa falta referir-se a ningú més,

i les propostes són les propostes que estan perfectament

encaixades en aquest camp normatiu.

Més coses que s’han dit, segurament em... sí, la qüestió

d’oralitat i escriptura. Abans, efectivament, l’escriptura tenia un

registre de formalitat infinitament superior a l’oralitat,

pràcticament l’oralitat no en tenia, però és que han passat molts

anys i, fixin-se, vostès defensen que una televisió pública

utilitzi les mateixes formes que són les formes escrites, és el

que defensen. Jo el que dic, i la Sra. Elena Baquero no m’ha

entès, és que en el Parlament aquesta formalitat seria

exactament igual de reclamable. És a dir, per què demanam a

un periodista que davant d’una càmera que sigui, que utilitzi un

estàndard català que no té -insistesc- vinculació amb la manera

de parlar d’aquí, llevat de qüestions d’ordre fonètic, i per què

no demanam exactament el mateix a tots els parlamentaris?

No? Els parlamentaris quan pugen allà i parlen -cosa que em

sembla molt bé-, parlen, evidentment, d’acord amb la seva

modalitat, la majoria, no tots, eh?, la majoria. Però això jo no

ho critic, el que critic és la incongruència, és a dir, si

consideram que hi ha una formalitat oral, i jo crec que hi ha

d’haver una formalitat oral i, de fet, és normal que hi sigui, si

aquesta formalitat hi és ha de ser igual per a tots. No ens podem

arreglar amb allò que ens convé a un lloc i en un altre lloc

exigir el contrari. 

Bàsicament és això, i per descomptat oralitat i

colAloquialitat no és el mateix, no és el mateix. La

colAloquialitat, evidentment, acostuma a ser oral, però no

necessàriament tota forma d’expressió oral ha de ser

colAloquial. Això crec que tothom també hi convendrà.

Per tant, jo insistesc en general en allò que he dit, no crec

que els arguments que m’ha donat la Sra. Sureda, que fos

Antoni Vera i la consellera Camps que fessin aquest...,

insistesc, els arguments d’autoritat no són arguments vàlids,

hem d’anar als fets. Això és o no és un llibre normatiu? Això és

o no és un recull perfectament ortodox d’allò que caracteritza

d’alguna manera el dialecte balear, amb tots el seus

subdialectes, respecte l’estàndard català. És això i jo dic

simplement com és que aquest llibre no té recorregut i no ha

tengut recorregut? Hi pensin i reflexionin un poc sobre això,

simplement, i per això l’he duit, entre altres coses perquè

m’imaginava, efectivament, que era un llibre desconegut o

bastant desconegut per als aquí presents.

I fora d’això, res, volia simplement perquè em pareix... sí,

li vull dir una cosa a la Sra. Baquero. Miri, quan hi ha una cita

en un text, la cita va, i això és una norma bastant general, la cita

exactament tal com està escrita. Un llibre se cita exactament

com està...

(Remor de veus)

No, no, no..., és que no m’entén. El títol del llibre és aquest,

el text que ha estat citat de la introducció del llibre està escrit

en el llibre tal com diu aquí. No intenti..., no és que jo m’hagi

equivocat utilitzant unes altres formes, vull que això que li

quedi clar. D’acord.

I fora d’això res més. Moltíssimes gràcies a tothom,

especialment i evidentment al Partit Popular per donar suport

a aquesta iniciativa i a la resta, lament que no hi hagi manera

que entenguin el que jo intent transmetre-los des de fa bastant

de temps.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pericay. Acabat el debat passam a votar la

Proposició no de llei RGE núm. 11419.

Vots a favor? 

Vots en contra?

En conseqüència queda rebutjada la proposició.

Vots a favor 4, en contra 7. En conseqüència queda

rebutjada la Proposició no de llei RGE núm. 11419, relativa a

l’ús i l'estudi de les modalitats insulars.

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



DIARI DE SESSIONS

DEL

PARLAMENT

DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

C/ Palau Reial, 8

07001 PALMA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


	Page 1
	Page 2
	1-1

	Page 3
	Page 4
	1-2

	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14

