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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió i, en
primer lloc, els demanaria si es produeixen substitucions. No hi
ha substitucions.

Compareixença del Sr. Jaume Guiscafrè i Danús,
director del Departament de Filologia Catalana i
Lingüística General de la UIB, per tal d’exposar la seva
visió i opinions sobre la matèria pròpia de la Ponència per
a l’estudi del document lliurat a aquest Parlament pel
Consell Escolar de les Illes Balears i elaborat sobre la feina
feta per Illes per un Pacte Educatiu, especialment en
aquelles qüestions més relacionades amb l’àmbit de la seva
actuació.

Idò passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu a
la compareixença del Sr. Jaume Guiscafré i Danús, director del
Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la
Universitat de les Illes Balears, prevista al pla de treball de la
Ponència per a l’estudi del document lliurat a aquest parlament
pel Consell Escolar de les Illes Balears i elaborat sobre la feina
feta per Illes per un pacte educatiu, per tal que exposi la seva
visió i opinions sobre la matèria pròpia de la ponència,
especialment en aquelles qüestions més relacionades amb
l’àmbit propi de l’actuació de cada compareixent.

Assisteix el Sr. Jaume Guiscafrè i Danús, director del
Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la
Universitat de les Illes Balears, a qui aquesta presidència, en
nom de la comissió, dóna la benvinguda. Té la paraula el Sr.
Jaume Guiscafré per un temps de vint minuts.

EL SR. DIRECTOR DEL DEPARTAMENT DE
FILOLOGIA CATALANA I LINGÜÍSTICA GENERAL DE
LA UIB (Jaume Guiscafrè i Danús):

Molt bé, gràcies, Sra. Presidenta. D’entrada vull agrair a qui
hagi pensat que la meva intervenció pot aportar elements de
judici vàlids en aquest tràmit parlamentari, i com que és la
primera vegada que assistesc a un esdeveniment d’aquesta
naturalesa m’ho he preparat una mica així, no sé si sonarà com
a molt formal. 

He dit elements de judici i no d’opinió perquè vull fer
meves, i les vull compartir amb vosaltres, les paraules sàvies de
José María Pozuelo Yvancos, que es un crític literari molt
prestigiós: “Los clásicos tenían muy claro que la esfera de la
opinión y la del juicio eran muy diferentes. La cultura
contemporánea al mezclarlas ha hecho mucho daño. Opinión
la tiene todo el mundo y ninguna opinión puede ser rechazada
en tanto opinión de alguien que ejerce su libre derecho a
tenerla; para tener opinión no hace falta saber nada. Para
tener juicio, que implica saber distinguir y discriminar, hay
que tener lo que los clásicos llamaban discurso -siempre el
prefijo dis-. Precisamente es buen crítico quien deja a un lado
la opinión y se atiene a hablar con razones, con criterios, con
saberes, con fundamento. Una opinión no tiene que
fundamentarse; un juicio basa toda su legitimidad en poder
hacerlo”. Miraré, per tant, d’ajustar la meva exposició a
aquesta premissa.

Entenc que la meva intervenció és en qualitat de director del
Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la
Universitat de les Illes Balears, cosa que he de reconèixer que
m’honora, perquè represent davant aquesta comissió de
Cultura, Educació i Esports -i ara cit- l’òrgan científic de la
Universitat de les Illes Balears en les qüestions que afecten la
fixació normativa de la llengua catalana i en la funció
d’assessorament que l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears
i la Llei de normalització lingüística atorguen a la Universitat,
com preveu l’Acord executiu 6191 de 25 de març de 2003,
sobre competència científica en matèria de política lingüística.
Entenc també que la meva intervenció s’ha de centrar en el
tractament que es dóna a la llengua catalana i a la resta de
llengües que es parlen en aquestes illes en aquest document,
Pacte per l’educació, independentment d’altres consideracions
que hi podria fer a propòsit d’aspectes tan essencials com la
necessitat de potenciar i defensar les escoles de la xarxa
pública, o d’assegurar un accés a la funció docent que sigui
transparent, just i equitatiu.

La primera observació que vull hi vull fer, al document, és
que la denominació de llengua catalana no apareix fins a la
pàgina 23; fins aleshores s’hi recorre als eufemismes habituals,
“la nostra llengua”, a la pàgina 7, o “la llengua pròpia de les
Illes Balears”, a la pàgina 23 mateix, com si fos necessari
amagar el nom de la cosa, però bé, aquesta és una consideració
purament circumstancial. D’aquest document allò que m’ha
interessat més, naturalment, és el punt 3.5, que apareix a les
pàgines 23 i 24, que és el que estableix el model lingüístic que
els avaladors del document consideren desitjable per a
l’educació a les Illes Balears. D’acord amb aquest document
l’instrument clau en l’establiment d’aquest model lingüístic és
el projecte lingüístic de centre, que ha de permetre que els
alumnes siguin competents en català i en espanyol quan acabin
els estudis obligatoris, i és especialment rellevant, o a mi m’ho
sembla, que s’hi remarqui que per elaborar el pla lingüístic de
centre -i cit- és partirà de bases científiques en l’ensenyament
de llengües. Que la llengua catalana hi ha de tenir un tractament
preferent i que se n’ha de garantir l’ús com a llengua vehicular,
atesa la seva condició de llengua minoritzada, és tan elemental
i obvi que fins i tot podríem considerar sobrera aquesta
insistència a remarcar-ho, i a més a més si tenim en compte que
aquest és un aspecte que ja recullen l’Estatut d’Autonomia i la
Llei de normalització lingüística, i que ja fa potser massa anys
que hi anam fent voltes i no acabam de concretar ben bé res.

Igualment rellevant em sembla el fet que el model
d’ensenyament que s’hi proposa hagi de donar resposta a la
necessitat de conèixer i emprar llengües estrangeres, i cit, amb
metodologies adequades, basades en criteris científics, i que
compti amb dotació de personal i recursos materials necessaris.
I és també una obvietat que l’accés a la llengua catalana només
per mitjà de l’escola, i encara molt menys només per mitjà
d’unes quantes assignatures, no n’assegura el coneixement ni
l’adquisició de les competències bàsiques per poder-ne fer ús
en societat. I en aquest sentit la llengua catalana i les llengües
estrangeres, que és un eufemisme per dir l’anglès, però en fi...,
es troben a les Illes Balears en una mateixa situació de
desavantatge respecte de la llengua espanyola, que té una
presència, si no hegemònica, aclaparadorament majoritària en
gairebé tots els àmbits d’ús social. 
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Aquests són els aspectes que jo consider més rellevants
d’aquest punt del document, d’aquest punt 3.5, i la veritat és
que consider que en relació amb tot el document l’atenció que
es presta al model lingüístic és probablement molt minsa;
després explicaré com pens que s’hauria de corregir aquest
dèficit. 

Una mica més endavant el punt 4.2.5 aprofundeix més en
les característiques i la finalitat del pla lingüístic de centre, que
cada centre ha d’elaborar i aprovar en el marc de la seva
autonomia, i el document preveu que el pla lingüístic de centre
fonamentalment ha de complir tres objectius o ha de tenir tres
finalitats. La primera, ha d’establir mesures destinades a
garantir la vehicularitat de la llengua catalana com a llengua
d’ensenyament i de comunicació en els centres educatius
d’acord amb la normativa vigent, a la pàgina 30; a la pàgina 30
mateix diu que el pla lingüístic de centre ha de reflectir
l’estratègia del centre per, a partir del context sociolingüístic,
poder desenvolupar les capacitats de l’alumnat en el domini de
la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, i l’assoliment
dels objectius de competència en comunicació lingüística; i a
la pàgina 31 estableix que el pla lingüístic de centre també ha
d’incloure propostes flexibles d’acollida lingüística de
l’alumnat que s’incorpori al sistema educatiu de les Illes
Balears procedent d’altres territoris amb llengües i cultures
diferents.

Però, és clar, quina és la normativa vigent? Ni una paraula.
A partir de quins elements de valoració s’ha de determinar el
context sociolingüístic de cada centre? Quins han de ser aquests
mecanismes i aquests instruments que han de fer possible
l’acollida lingüística?, que no només és desitjable, sinó que és
absolutament necessària.

És en aquest sentit que he dit abans que em sembla que
l’espai que es dedica en aquest document al model lingüístic és
massa limitat i, per això, entenc que, com a mínim en aquest
aspecte, aquest pacte per l’educació és només un document
inicial o hauria de ser només un document inicial, sorgit, és
cert, del consens entre entitats, institucions i grups de pressió,
de sensibilitats i ideologies diverses i fins i tot irreconciliables
per ventura, però jo, des del meu punt de vista, pens que és un
document inicial perquè no és ni tan sols un document de
mínims en aquest sentit.

Aleshores, en relació estrictament amb el model lingüístic
aquest document no serà operatiu i per tant, no se’n podran
assolir els propòsits lloables que s’hi expressen i pels quals es
va consensuar si no s’hi tenen en compte, o millor encara, si no
s’hi refonen pel cap baix tres documents més: el primer és del
Decret 92/1997, de 4 de juliol, que regula l’ús i l’ensenyament
de i en llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, en els
centres docents no universitaris de les Illes Balears; el segon és
la Proposta de model lingüístic escolar a la comunitat autònoma
de les Illes Balears, i el tercer és l’anàlisi de l’Enquesta d’usos
lingüístics a les Illes Balears 2014.

Jo no vull entrar a valorar, perquè no és la meva funció aquí
i tampoc no en sé els detalls ni... la veritat és que tampoc no
m’interessen, per què no hi ha cap referència al Decret 92/1997
en tot el document, tret, això sí, de les que s’hi fan als vots
particulars de Comissions Obreres i STEI-Intersindical.

Ara bé, que vint anys després de l’aprovació d’aquest decret
no es faci ni tan sols esment explícit en un document que pretén
posar les bases per a un pacte educatiu a les Illes Balears és,
per dir-ho amb un eufemisme, sorprenent, i em fa l’efecte que
no gaire encoratjador, perquè això vol dir que no només
perdem un llençol a cada bugada, sinó que quan tornam trobar
el llençol ni tan sols gosam tornar-lo rentar i estendre.

La proposta de model lingüístic escolar a la comunitat
autònoma de les Illes Balears és un document elaborat per una
comissió d’experts que s’ha fet seu la Conselleria d’Educació
i Universitat i que, segons el Diario de Mallorca, que en va
parlar ahir i ho torna fer avui mateix, n’ha escapçat el text
inicial i n’ha rebaixat alguns plantejaments. Tampoc no hi
entraré perquè... jo no vaig fer part d’aquesta comissió
d’experts, hi havia dos col·legues del meu departament que sí
que en feien part, i tampoc no sé fins a quin punt la Conselleria
d’Educació ha rebaixat aquestes previsions o aquests
plantejaments que havien entrat a fer part de la redacció inicial
del document.

Sigui com sigui, el cas és que en aquests moments aquesta
proposta encara es troba en fase d’esborrany i, per exemple, la
conselleria l’ha feta arribar a entitats i organismes perquè hi
puguin fer observacions i suggeriments, entre d’altres per
exemple el departament de Filologia Catalana i Lingüística
General.

Ara bé, en relació amb el model lingüístic que preveu el
Pacte per l’educació, aquesta proposta desplega aspectes que
només s’insinuen i en fa explícits d’altres que ni tan sols no
s’esmenten al pacte i és per aquest motiu que pens que n’hem
de remarcar la importància. 

Acabi com acabi aquesta proposta de model lingüístic
escolar a la comunitat de les Illes Balears, pens que s’ha
d’incorporar el pacte per l’educació per desplegar-hi
precisament tots els aspectes relatius al model lingüístic que el
document que va aprovar el Consell Escolar només insinua.

I he esmentat finalment l’anàlisi de l’Enquesta d’usos
lingüístics a les Illes Balears 2014. Tot i ser un estudi que no
està centrat en l’educació obligatòria, de fet ni hi entra, d’una
banda, sí que proporciona una radiografia molt acurada dels
usos lingüístics dels habitants de les Illes Balears i, de l’altra,
i això també em sembla fonamental, estableix un marc
conceptual i terminològic que no pot desconèixer ningú que es
proposi parlar amb un mínim de decència de qüestions
sociolingüístiques.

Les conclusions a què arriben els autors de l’anàlisi són
contundents i posen en relleu un aspecte essencial en els usos
lingüístics vigents avui dia i, si m’ho permeteu, llegiré només
algunes frases de les conclusions finals. El capítol 11, que és el
de conclusions, diu: “El coneixement de la llengua castellana
entre la població està més generalitzat que el coneixement de
la llengua catalana. En el cas del castellà hem vist que la
pràctica totalitat dels enquestats són competents en les dues
habilitats productives, parlar i escriure, amb independència del
grup d’edat de què formen part. En canvi, el coneixement del
català, tot i haver-se incrementat durant els deu anys que
separen l’Enquesta sociolingüística 2004 i l’Enquesta d’usos
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lingüístics a les Illes Balears 2014 és més baix en aquestes dues
habilitats i alhora presenta oscil·lacions significatives en tots
els grups d’edat. 

La capacitat de parlar és més elevada en els dos grups
extrems que en els mitjans. La raó d’aquestes variacions l’hem
de cercar en la major proporció de població autòctona, personal
i descendència entre els majors, i els efectes de l’escolarització
entre els joves.

D’altra banda, aquest darrer factor és evident en el fet que
la capacitat d’escriptura en català s’incrementa amb regularitat
des del grups dels més vells, poc o gens afectats per
l’ensenyament del català durant el seu període d’escolarització,
al grup dels més joves que, com a mínim, tots els autòctons i
una part dels al·lòctons ja han tingut el català present en la seva
etapa escolar.”

Un altre aspecte que em sembla clau d’aquesta anàlisi és la
matisació que fa entre llengua inicial, llengua d’identificació i
llengua habitual, i diu: “La majoria de la població que ha
nascut a les Illes Balears té com a llengua inicial el català i
aquesta és la llengua en què es desenvolupa en bona part de les
situacions”.

I una mica més endavant: “Tot i que el català té valors més
elevats com a llengua d’identificació respecte dels
catalanoparlants inicials, en té de més baixos com a llengua
habitual. En canvi, el castellà té el valor més baix de les tres
com a llengua d’identificació i el més elevat com a llengua
habitual”.

Pel que fa als usos lingüístics fora del nucli familiar en els
àmbits de consumir serveis els resultats de l’Enquesta d’usos
lingüístics a les Illes Balears 2014 mostren que no hi ha cap ús
al qual el català sigui la llengua més emprada pel conjunt dels
enquestats, el nivell d’ús més elevat se situa a l’administració
local, 40,6%, i el més baix en relacionar-se amb els clients,
20,5%”.

Jo pens que les conclusions i tota l’anàlisi que conté aquest
document són un material que ha d’assentar també la base de
qualsevol proposta de model lingüístic per a un pacte per
l’educació a les Illes Balears.

I ara ja acabaré només amb tres reflexions, per concloure
aquesta intervenció. En aquesta era de la postveritat, aquest
eufemisme de moda amb què ara coneixem el que sempre
n’havíem dit manipulació, engany o mentida, les iniciatives
polítiques que teniu el deure d’emprendre, en aquest cas les
relatives al model educatiu, s’haurien de fonamentar en el
coneixement i en l’anàlisi crítica de les dinàmiques i dels
escenaris complexos propis de la societat del segle XXI, i no
amb posicions ideològiques prèvies, inamovibles, i que
s’expressen massa sovint per mitjà de l’opinió interessada,
esbiaixada i gratuïta.

En aquest sentit, i com a representant d’una institució
academicocientífica com la Universitat de les Illes Balears, em
veig en l’obligació, i a més a més ho faig ben convençut, de
reivindicar el paper previ i clau que hi haurien de tenir els
especialistes i els experts, especialistes i experts en els diversos

camps del coneixement científic que tenen relació directa amb
l’educació: la pedagogia, la psicologia, la filologia, la
lingüística, el dret o la sociologia, per esmentar-ne alguns de
molt rellevants.

Un pacte per l’educació no és només desitjable, és sobretot
necessari, i només serà viable si tots els agents implicats en
aquesta qüestió tan sensible, tan delicada, però alhora tan
transcendent per a qualsevol societat que es vulgui
democràtica, són capaços, som capaços, d’arribar a un consens,
tal vegada de mínims però sincer; a un compromís real i amb
voluntat de perdurar. Com diu el document, aquesta estabilitat
s’ha de generar a partir del consens, fonamentat tant en la
transparència de les dades de la situació, com del coneixement
i les aportacions dels experts, de la participació ciutadana i de
la comunitat educativa. Els consensos han de fer possible un
marc general d’acords, més enllà de les diferències de cada
col·lectiu, per donar solució a les deficiències del nostre
sistema educatiu. I perquè aquest consens sigui efectiu és
necessari i forçós, també, que els que teniu la responsabilitat
política de legislar sapigueu estar a l’alçada de les
circumstàncies.

I per acabar pens que hi ha una necessitat peremptòria i que
és urgentíssim solucionar: que les bases que han de regir el
sistema educatiu i que han de fer possible una educació
obligatòria de qualitat a les Illes Balears, i els principis que
sustenten científicament les decisions que s’adopten en matèria
de desplegament normatiu, no es vegin afectats de manera
recurrent pels canvis legítims de govern o dels titulars dels
òrgans de l’administració que produeixen els processos
democràtics electorals, i he citat literalment allò que diu el
document, i jo hi afegiria: i que no depenguin en cap cas de les
expectatives i dels càlculs electorals dels partits que teniu
representació parlamentària i dels que aspiren a tenir-ne.

I això és tot.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Guiscafrè.

I ara, per tal de formular preguntes o observacions, tot
seguit procedeix la intervenció dels grups parlamentaris. Pel
Grup Parlamentari Popular té la paraula la diputada Núria Riera
per un temps de cinc minuts.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bona tarda a tothom, diputats i
diputades, i bona tarda, Sr. Guiscafrè. En primer lloc,
benvingut a aquesta comissió d’Educació, en nom del Grup
Parlamentari Popular li donam la benvinguda, les gràcies per la
seva explicació i la seva implicació per col·laborar o ajudar
aquesta comissió a assolir acords en matèria de pacte educatiu.

Jo agafant un poc el fil de les seves paraules, que vostè ha
fet referència bàsicament al tema de la situació de la llengua
catalana dins el món educatiu, i sobretot tenint en compte que
vostè ha fet referència a la diferència ens opinió i judici, i les
explicacions fonamentades que ens ha donat, ens agradaria
també saber quina és la seva valoració de la posició de la
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llengua pròpia valorada per les sentències del Tribunal
Constitucional. Em referesc bàsicament al fet que a partir de la
sentència 31/2010, que va anul·lar una sèrie d’articles de
l’Estatut de Catalunya perquè consideraven que la llengua
pròpia catalana era preferent, i també a l’àmbit de Balears,
quan es va aprovar la Llei de funció pública l’any 2012, crec
que era la 9/2012, que era quan jo estava de directora de
Funció Pública, una sentència, la 165/2013, va considerar que
llengua pròpia volia dir que era una llengua específica nostra
però no volia dir que tengués una posició preferent damunt les
altres, sinó que volia que estiguessin en una posició igualitària,
i voldria saber quina valoració dóna vostè a aquestes
sentències, fonamentades en aquest altre sentit. Per ventura si
les valora, les qüestiona, les respecta encara que no les
comparteix, únicament per tenir judici propi d’un departament
entès en la matèria, i totalment respectuós també amb aquesta
altra filosofia totalment respectuosa amb la matèria.

També volia saber si vostè comparteix, dins el judici que
dins el seu departament hagin pogut fer de la situació, la
incorporació d’un model trilingüe dins l’etapa educativa més
primària dels nins, és a dir, dins l’etapa obligatòria si considera
que el model trilingüe, que en general la majoria de grups
parlamentaris hi estam d’acord, si el comparteixen o consideren
que s’hauria de fer en un altre tipus de..., d’etapa, de fase o
de..., no ho sé, d’aplicació.

També sense posar en dubte la unitat de la llengua catalana,
que és una de..., la nostra llengua pròpia, pròpia més de les Illes
Balears, com diu l’Estatut d’Autonomia a l’article 4, si
considera adient que dins l’etapa educativa s’incorporàs també
el coneixement de les modalitats lingüístiques de les Balears,
no amb la voluntat d’estandarditzar-les sinó amb la voluntat de
donar la formació als nins del coneixement d’aquestes
modalitats. Vull dir que no vull fer tampoc l’absorció de les
modalitats i el desplaçament de la llengua estàndard, sinó a
nivell de coneixement i de formació.

I després, per finalitzar, també voldria saber si tenint en
compte que a judici dels experts des d’un punt de vista
pedagògic de la primera ensenyança consideren que la realitat
bilingüe de Balears és a vegades complexa per a la formació
dels nins a l’etapa primerenca, si vostè considera adient que
aquella llibertat que el Partit Popular nosaltres consideràvem
que hi hauria d’haver a la primera ensenyança de la llengua
materna, si la considera com a vàlida i si no en quin punt
intermedi podria considerar vostè que podríem arribar a assolir
aquell consens, perquè pedagògicament s’ha demostrat, o
almanco la majoria d’experts ho consideren, que seria bona
aquesta llibertat en els primers anys d’ensenyança, sobretot a
l’hora de l’aprenentatge de l’escriptura, de la grafia, si seria
vàlid en aquest moment encara que després es pogués avançar
cap una formació igualitària de les dues llengües, la que fos en
un principi però després, en una determinada etapa, també
obligatòria però començant per aquesta llengua materna.

Crec que són qüestions..., perdoni’m si són molt concretes,
però com que valoram molt la seva presència aquí ens
agradaria tenir també el seu judici i la seva opinió, també.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Riera. Pel Grup Parlamentari Podem
Illes Balears té la paraula la Sra. Camargo, per un temps de
cinc minuts.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, presidenta. Volia començar agraint la presència del
Sr. Jaume Guiscafré en aquesta ponència. És un plaer sentir
qualcú parlar de qüestions de lingüística, de sociolingüística, en
un àmbit en el qual a vegades se senten coses que criden molt
l’atenció, justament com aquesta que acaba de dir ara la Sra.
Riera, si s’ha de planificar o no l’ensenyament de les
modalitats, quan des del punt de vista sociolingüístic se sap que
tota persona s’expressa mitjançant un dialecte o una modalitat,
tal com vostè l’anomena, i no mitjançant la llengua, que és
només una abstracció i un ens de caire, diguem-ne, no tan
concret com aquella cosa amb la qual ens comunicam i que
parlem en la nostra comunicació habitual.

A mi m’ha agradat molt la seva intervenció, Sr. Guiscafrè,
perquè vostè ha dit, més enllà de les consideracions respecte
dels punts més relacionats amb el tractament de la llengua
catalana, ha parlat de qüestions de fons, com és el fet que
aquest és un document inicial de consens fet des
d’associacions, col·lectius i persones que a vegades certament
tenen ideologies irreconciliables, i això porta al fet que a
vegades sembla que ni tan sols sigui un document de mínims,
perquè no recull qüestions com les que vostè ha explicat, i
també d’altres com les que nosaltres des de Podem hem
expressat no poques vegades al respecte de la qüestió del
laïcisme dins l’educació pública, o del reconeixement de la
xarxa pública com la prioritària i com la que s’hauria
d’impulsar, i com el fet que l’educació ha de ser un servei
públic i no... o un dret fonamental, i les diferències al respecte
que en això tenim amb el document són importants. 

Però no s’ha parlat molt, justament, d’aquest tema, excepte
quan vostè s’ha referit als vots particulars que es varen emetre
per part dels sindicats. Vostè ha parlat molt del perquè
d’aquestes mancances quant al tractament de la llengua
catalana, per no dir la nostra llengua ni la llengua pròpia, per no
fer servir més eufemismes en aquesta ponència, i crec que s’ha
explicat molt bé, ho ha explicat molt bé justament fent
referència als resultats d’aquesta enquesta d’usos lingüístics a
les Illes Balears de 2014, els resultats de la qual hem començat
a conèixer fa poc. 

I crec que fent un poc la vista enrere i fent un repàs de com
s’ha recuperat la llengua catalana a l’escola després de la
dictadura franquista, però també veient els cops i els atacs que
ha rebut no només durant la legislatura del Partit Popular amb
el TIL, afortunadament tota aquesta reacció popular va tenir les
seves conseqüències i el Tribunal Superior de Justícia al 2014
va tombar aquesta nefasta llei, precisament perquè no s’havia
consultat la Universitat, per cert, però també recentment hem
vist enguany com, per exemple, fins i tot durant aquesta
legislatura, d’enguany estic parlant, durant aquest curs, enguany
no, l’any passat, no s’aturen aquestes envestides i la prova de
batxillerat d’accés a la Universitat justament enguany, també,
s’ha hagut de reconsiderar el seu format perquè hi va haver un
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partit polític que no està present en aquesta ponència que va fer
pressió, va actuar com a lobby de pressió per tal que també es
pogués tenir aquesta prova en castellà. 

Ni tan sols coneixem els resultats d’aquest desideràtum
estrany, la veritat, insòlit, però això crec que és una prova que
clarament els atacs no han cessat i que un document com aquest
hauria de fer clarament més èmfasi en com es tracta la llengua
catalana dels nostres dies, dins la nostra educació i dins la
nostra... la nostra educació pública, especialment a nosaltres
ens agradaria que així fos.

I per això compartesc en bona mesura tota l’anàlisi que ha
fet, una anàlisi no basat en especulacions, sinó en les dades que
es deriven de la situació que es reflecteix en aquest estudi, en
aquesta enquesta i que clarament recull que hi ha una davallada
en l’ús social de la llengua catalana a les nostres illes, i això
també està relacionat segurament en qüestions que passen
durant els primers anys de formació. Crec que és allà on s’ha de
fer més sòlid el tema dels usos lingüístics i després
promocionar-los en el futur.

Tinc dues preguntes concretes respecte també de com es
podrien enfocat qüestions que ens afecten. Sabem que des del
punt de vista demogràfic som una de les poques comunitats
autònomes que està en creixement, aquest creixement
demogràfic és... sembla que... inaturable, no s’atura, és a dir,
any rere any les Balears continuen creixent demogràficament
per motius que ara no cal explicar, però això sí que té un
impacte en l’educació, té un impacte com, per exemple, que ens
veiem desbordats, no podem reduir els barracons i coses com
aquesta, però també, i això ho diu l’enquesta, en el nombre de
nouvinguts i, com també es recull a l’enquesta, aquests
nouvinguts són majoritàriament de parla no catalana,
efectivament.

La pregunta concreta seria: com es valora, des del seu punt
de vista, com valora la situació actual als centres educatius..., 
el tipus d’acollida lingüística que es fa a aquests estudiants que
no tenen coneixement de cap de les dues llengües o en aquest
cas del català també, de cap de les dues i del català.

I com es pot millorar i com hauria de recollir aquest
document o aquesta nova llei educativa, perquè aquest
document ja no cal que reculli res, és a dia, és de cara al futur
en aquesta llei educativa com s’hauria de recollir aquesta...
aquest avanç de la llengua vehicular en l’educació quan tenim
aquest increment demogràfic tant espectacular que està
clarament format per no catalanoparlants, quan parlam
justament que s’ha de normalitzar la situació del català a les
nostres illes.

I per acabar i no allargar-me més, també trob que el fet que
aquest document no inclogui cap referència al Decret de
mínims és una... es podria considerar una anomalia, és estrany.

Crec que no es volia parlar justament per una qüestió a la
qual s’ha referit abans un dels compareixents, el Sr. Joan
Romera del CEIP Bendinat, que deia que l’autonomia dels
centres hauria de quedar salvaguardada pel fet que es pogués
regular exactament depenent del tipus de barri, depenent del
tipus d’estudiants, no?

Jo sí que crec que aquest decret de mínims fet precisament
per un govern del Partit Popular s’hauria almanco de recollir
d’una manera absolutament natural i normal.

I res més, vull dir que estic totalment d’acord en el fet que
fer un pacte no és només desitjable, sinó necessari, però a
vegades no cal passar per tot.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Camargo. Ara pel Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca té la paraula el Sr. David Abril, per un
temps de cinc minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bones tardes i benvingut, Sr. Guiscafrè, no m’allargaré
gaire. Primer li vull agrair l’esforç d’honestedat per diferenciar
entre opinió i judici, una distinció que estaria bé que polítics i
periodistes també la tenguéssim en compte des de la
responsabilitat d’alguna manera mediadora amb la societat en
qüestions claus i, per tant, també pedagògica i exemplificadora
perquè no tota la responsabilitat, tampoc en matèria educativa,
és només de l’escola, també és dels que tenim responsabilitats,
dels que fem o servim d’altaveus d’opinions a les quals a
vegades es dona categoria de judici, no?, i en aquest context de
coses molt remogudes l’escola moltes vegades el que fa són
miracles i aguantar... massa bé contra vent i tempesta, no?

Li vull agrair també aquest esforç per situar, diguem, el
paper de la llengua catalana, de la llengua pròpia d’aquesta
terra, primer en l’àmbit científic, i aquí vull dir que, més enllà
d’enquestes d’ús, probablement mai com ara, i és en aquest
moment i és en aquest context que sorgeix afortunadament una
proposta de pacte, però probablement mai com en els darrers
trenta o quaranta anys no s’han qüestionat al nivell que es
qüestiona, a nivell d’opinió pública, dels mitjans de
comunicació, del món de la política i dels altaveus polítics, la
base científica mateixa de la llengua, del que abans eren quatre
grupuscles que fins i tot s’atrevien i s’atreveixen a dir que el
balear és una llengua, que es vol imposar... això, coses que
apareixen aquests dies als mitjans de comunicació i on hi ha
polítics que aplaudeixen això, no?, que el català es vol imposar
al mallorquí, al menorquí, a l’eivissenc, etc.

I fins i tot si ja te’n vas als extrems jo he arribat a sentir
coses com les que deien determinats manuals escolars del
franquisme que el català és un dialecte de la llengua de
l’imperi, que ja és... ja la sublimació d’aquesta manca de rigor
científic que és on s’hauria de situar el punt de partida quan
abordam una qüestió que s’hauria d’abordar amb molta més
naturalitat com és la llengua pròpia d’aquesta terra, que no és
la meva llengua materna i crec que tampoc la de la Sra.
Camargo, però bé, som aquí parlant amb la llengua d’aquí.

En segon... també vostè ho ha situat també, ho ha intentat
situar en l’àmbit normatiu i ha citat el Decret 92/1997, el greu
no és que se citi aquest decret o aquesta norma perquè podem
jugar... per arribar a consensos tothom ha de cedir, no importa
ser..., i segurament faran falta normes noves per regular
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problemes nous, el problema és que, fins i tot si s’han llegit el
vot particular dels sindicats i particularment de Comissions
Obreres i UGT, fins i tot fan esment que ni tan sols es va
acceptar una proposta de transacció on es deia que almanco el
50% com a mínim de l’ensenyament sí que fos en llengua
catalana.

Això sí que em sembla especialment greu i crec que ha de
ser un dels punts... i avui matí parlàvem que aquesta comissió
sobretot hauria de servir per incrementar els consensos entorn
al pacte educatiu, pens que ha de ser una de les vies per on
ampliar aquesta qüestió, encara que sigui per una qüestió
senzillament de responsabilitat, de sentit comú, de ciència, no
ho sé, perquè el decret fins i tot permetria arribar al cent per
cent. Vull dir, és un decret, ho ha dit també la Sra. Camargo,
aprovat en temps del Partit Popular.

Sí que he trobat a faltar, vull dir, vostè ha parlat de ciència,
ha parlat de norma, una mica de reflexió i sí que m’agradaria
escoltar el seu judici sobre la dimensió més comunitària, el
paper que juga la llengua catalana com a eina de cohesió social
dins i fora de l’escola, però a l’escola com a àmbit o dels pocs
àmbits on realment s’intenta caminar o avançar cap a la
normalització. M’agradaria saber el seu parer sobre això.

I llavors una pregunta que pot semblar extemporània, però
crec que també pot servir per il·lustrar coses i és que... em
comentàs quin considera que és l’estat de la llengua catalana a
la Universitat, si està millor o pitjor que a l’educació pública en
general, a l’educació obligatòria o postobligatòria, no tant per
una qüestió educativa o de perspectiva educativa, sinó perquè
justament pens que des d’allà on s’han de fer contrapesos a tota
aquesta hegemonia de l’opinió versus el judici és justament és
des d’allà on s’ha de crear ciència que és des de la Universitat
i per tant, també m’agradaria saber el seu judici sobre aquesta
qüestió o si no... almanco la seva opinió.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Abril. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula la diputada Maria
Antònia, Sureda per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.
Guiscafrè, gràcies per ser aquí en aquesta comissió, per venir
a explicar-nos sobretot com vostè ha dit com a expert i director
del departament de Filologia Catalana i Lingüística de la
Universitat de les Illes Balears.

Algunes de les qüestions que li han plantejat, jo ja no les
faré, de totes maneres vull dir que en principi venim a escoltar-
lo a vostè com a expert perquè ens vengui a intentar ajudar a
poder arribar a port.

Ha discernit entre opinió i judici, jo crec que també
discerniria entre consens i negociació, que no mirem una
negociació com mirar el que jo en podré treure, sinó que
arribem a aquest consens per a una millora de l’educació de la

nostra societat. I dins aquest consens moltes vegades... ha parlat
que dins el pacte no hi havia una sèrie de consideracions com
el tema del Decret 92/1997, que no creava cap conflicte fins ara
fa un anys en què ha tornat sembla que hi ha problemes i pens
que això la llei ho haurà de regular. Per tant, és un tema del
qual s’haurà de parlar.

Crec que és important que bé, en temes de llengües s’ha
posat i es parla molt de la competència en llengües estrangeres,
però mai... o sempre respectant aquest decret de mínims. Crec
que això és una cosa que la majoria compartim, evidentment
segons la situació de l’escola s’ha d’actuar d’una manera o de
l’altra, però per mor d’això ja tenen l’autonomia de centre i
poden fer el projecte lingüístic de centre específic a la zona on
s’ha d’aplicar.

Bé, vostè ha dit també que és un pacte que no és desitjable,
sinó que és necessari. D’aquí jo només li faré una pregunta i és
una pregunta que sembla que és doiuda, però que la faig a tots
els compareixents perquè pens que és important per la feina
que ha fet tota la societat civil i que fa anys que intenten arribar
a aquest consens, i que això ens ajudar als grups parlamentaris
i als partits polítics a posar-nos a l’alçada de les circumstàncies
i intentar arribar al màxim consens per arribar a solucionar o
per intentar donar solució i millora a l’educació i al futur de les
nostres illes.

Per tant, la meva pregunta seria: pensa que és important que
existeixi una llei autonòmica consensuada i que vagi dirigida a
una estabilitat educativa i a un canvi de model de
l’ensenyament, independentment que a nivell de l’Estat es
pugui treballar en una llei estatal d’educació?

Res més... 

Ah, sí, perdoni, m’agradaria.., també ha dit que hi hauria
uns punts que haurien de ser al pacte, però com li he dit a
vegades el pacte educatiu és un consens al qual s’ha arribat
entre tota la societat civil i a l’hora d’elaborar la llei s’haurà de
perfilar o s’haurà de filar més prim en segons quins temes,
quins mínims vostè troba que hi hauria d’haver, evidentment a
nivell lingüístic, a la futura llei autonòmica d’educació?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Ara seria el torn del Grup
Parlamentari MÉS per Menorca, però el Sr. Castells ha excusat
la seva absència. Per tant, no podrà fer ús de la paraula
evidentment. 

El següent grup que tendria l’ús de la paraula seria el Grup
Parlamentari Mixt i com ja hem dit i crec que ho he de repetir
a cada sessió perquè els compareixents en tenguin coneixement
Ciutadans, que té la titularitat de la Comissió d’Educació, he
declinat l’assistència, la participació en aquesta ponència.

Per tant, queda el Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula el Sr. Enric Casanova, per un temps de cinc minuts.
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EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, presidenta. En primer lloc, vull donar les gràcies
al Sr. Guiscafrè per haver vingut aquí a fer aquesta
compareixença. Crec que ha estat, per a mi ha estat molt
profitosa. Crec que podem veure..., ha fet una anàlisi molt clara
del document, que és la finalitat d’aquesta comissió respecte
dels aspectes lingüístics i és de destacar que... ha parlat dels
elements que s’haurien de tenir en compte. Crec que sí que
podríem tenir en compte tot allò de què ha parlat, que són
aquells elements com són l’enquesta i la proposta de model
lingüístic.

I respecte al Decret 92/1997, que diu que no s’esmenta al
document del pacte, crec que malgrat que no s’esmenta al
document ja es diu que el català és una llengua minoritzada,
no? Per tant, d’aquí que ja ha fet la seva anàlisi com el català
i l’anglès estan en desavantatge davant de la llengua castellana
i per tant, en certa manera s’han de regular, i d’aquí ve el meu
primer dubte, la meva primera qüestió.

És a dir, el Decret 92/1997 estableix com a uns percentatges
necessaris mínims que fa molt de temps que es varen establir,
en un moment de consens. Per tant..., crec que és la mateixa
pregunta que ha fet la Sra. Sureda, la futura llei hauria de
recollir aquests aspectes respecte de la llengua catalana més
respecte de les llengües estrangeres, perquè sí que tenim un
decret de mínims de llengua catalana, però no de llengües
estrangeres, i tal vegada sí que fa falta.

Per altra banda, també vull dir que..., ha parlat també que
s’ha de fer el projecte lingüístic de centre a partir de les dades
sociolingüístiques i aquí apareix l’altre problema que tenim, en
aquesta comunitat hi ha diferents situacions en funció dels
diferents territoris i aquest allau, aquest augment demogràfic,
perquè tenim una comunitat autònoma on l’augment
demogràfic, el creixement demogràfic és molt important i no
precisament per un creixement demogràfic de manera natural,
sinó que és un creixement demogràfic de caràcter immigratori.
Per tant, aquesta modificació de la població modifica els
aspectes sociolingüístics.

Per tant, m’agradaria a veure si ens pot fer alguna
pinzellada sobre com incloure aquests canvis sociolingüístics
dins els projectes lingüístics de centre, tot cercant l’estabilitat
del sistema perquè realment, si cerquem un pacte, cerquem un
pacte per donar-li estabilitat. Tothom es queixa que el problema
de l’educació és la inestabilitat, els canvis, etc. El que passa és
que cerquem una estabilitat del sistema en una societat canviant
això trontolla una mica i m’agradaria veure la seva opinió
respecte d’això.

I finalment, veure... ha parlat de la importància dels
especialistes en la confecció tant del model lingüístic com dels
projectes lingüístics i d’altres, i a mi m’agradaria que
s’estengués una mica respecte de la necessitat de participació
dels especialistes dins això i com això podria estar recollit
dintre d’una futura llei per assegurar que en tot moment la
participació d’aquests especialistes fos efectiva.

I res més. Vull donar-li les gràcies de nou per tot el que ha
aportat i el que podrà aportar. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Casanova. Ara per contestar les
preguntes i observacions formulades pels grups parlamentaris
té la paraula el Sr. Jaume Guiscafrè, per un temps de deu
minuts.

EL SR. DIRECTOR DEL DEPARTAMENT DE
FILOLOGIA CATALANA I LINGÜÍSTICA GENERAL DE
LA UIB (Jaume Guiscafrè i Danús):

Deu minuts?

(Algunes rialles)

LA SRA. PRESIDENTA:

Serem generosos.

EL SR. DIRECTOR DEL DEPARTAMENT DE
FILOLOGIA CATALANA I LINGÜÍSTICA GENERAL DE
LA UIB (Jaume Guiscafrè i Danús):

Uf! A veure... Clar, hi ha intervencions que heu fet els
diferents representants dels grups parlamentaris que
conflueixen d’una manera o una altra, no?, per tant no sé per on
he de començar, ni sé si he de respondre individualment o
algunes en conjunt.

Per una cosa que ha dit la Sra. Riera, i que de qualque
manera ha planat una mica sobre aquesta sessió, a propòsit
d’allò que llengua pròpia no vol dir llengua preferent, sinó
llengua que ha d’assolir una igualtat amb la que no és pròpia,
o una igualtat amb l’altra que també és oficial, que també és un
altre eufemisme que de vegades s’ha fet servir per designar la
llengua espanyola, la llengua oficial. Jo estic absolutament
d’acord..., podria acceptar que llengua pròpia no
necessàriament ha de voler dir llengua preferent, el que passa
és que en la situació sociolingüística que ens trobam la llengua
pròpia és que ni tan sols no té el rang d’igualtat amb la llengua
oficial. I en aquest sentit pens que si hi ha un element que, com
deia el Sr. Abril, pot servir i ha de servir i serveix de contrapès
per de qualque manera equilibrar aquesta desigualtat en l’ús
social de la llengua catalana i de la llengua espanyola, aquest
àmbit és l’àmbit educatiu.

Per tant... un dels aspectes clau per a mi de l’educació
obligatòria a les Illes Balears és que hauria de permetre que
s’assolís com a mínim aquesta situació d’equilibri entre les
dues llengües, i no que una fos preferent i l’altra no preferent
o..., no, no, no, és que mentre no arribem a l’equilibri és que ja
ni tan sols no podem parlar de preferències ni d’igualtat.

Relacionat amb això, naturalment, hi ha també la qüestió
demogràfica, que poc o menys també ha sortit aquí. Si llegiu
l’anàlisi que fa l’enquesta d’usos lingüístics hi està molt tractat
i molt ben tractat, i clar, aquesta ja és una qüestió no sé si
estructural, supraestructural..., en fi, com a mínim defuig les
meves capacitats de judici, d’opinió i d’anàlisi. Ara, supòs que
el punt clau, també, i d’això en parla una mica l’anàlisi de
l’enquesta, és trobar aquest punt d’equilibri entre una llei
d’educació estable, que no estigui sotmesa a les anades i
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vingudes de la formació de govern, etc., però tampoc a aquestes
anades i vingudes que tenim en el teixit social de les Illes
Balears.

És clar, en una societat inestable, o líquida, que deia
Bauman, com aconseguir una estabilitat en un tema com és el
tema de la llengua? En algun moment de l’enquesta d’usos -ara
no ho trobaré i tampoc no vull perdre temps a cercar-ho- es
parla de la necessitat, si ho dic bé, que la llengua catalana
tengui capacitat d’atracció per a la gent que ve a viure a les
Illes Balears, i es dóna un indicador que fa entendre que en
aquest moment té una certa capacitat d’atracció, però
probablement no tota la capacitat d’atracció que hauria de tenir. 

Però, és clar, jo dic que em sembla bàsic que la
terminologia que es fa servir en aquest document s’incorpori de
qualque manera al debat polític, perquè de vegades fa l’efecte
que sentim parlar de llengua com si fos una cosa monolítica, un
bloc monolític, estable, etc., eh?, la llengua catalana aquí, la
llengua espanyola aquí, l’anglès, l’alemany, el francès, etc. I
per això m’agrada aquesta distinció que fan entre llengua
inicial, llengua d’identificació i llengua habitual. Que la llengua
catalana sigui la llengua vehicular a l’ensenyament obligatori
no implica que després els parlants, que poden tenir una llengua
inicial diferent de la catalana -crec que és el cas del Sr. Abril o
de la Sra. Camargo, i no sé si de la resta de membres que sou
aquí- no vol dir que després la seva llengua d’identificació no
sigui una altra, i molt menys la llengua habitual.

Per tant, pens que allò que s’hauria d’assegurar és que, com
a mínim a l’àmbit de l’educació obligatòria, totes les persones
que han de passar per aquesta fase tenguin accés i coneixement
a la llengua catalana com a llengua vehicular, com a mínim, de
l’ensenyament. Que després aquest coneixement en els seus
usos socials no es traduirà de manera automàtica en un ús
habitual d’aquesta llengua catalana? Això ja ho sabem, això ja
ho sabem i, a més a més, és inevitable que sigui així, perquè, és
clar, aquí pensam de llengua catalana perquè és la pròpia i és
oficial, parlam de llengua espanyola perquè és oficial, i
probablement també sigui la pròpia de molta gent de les Illes
Balears, i parlam de llengües estrangeres referit a l’anglès, el
francès, l’alemany, fonamentalment, però és que a les Illes
Balears se’n parla una quantitat..., en fi, molt més gran, de
llengües.

I això també va relacionat amb la qüestió de..., -m’he
perdut, perdonau-..., dels models trilingües. És clar, ara no vull
entrar tampoc a fer valoracions sobre el tractament integral de
llengües perquè, en fi, ja n’hem parlat molt i..., però
probablement un dels defectes que tenia aquell pla era que
concebia la presència de les llengües a l’educació com a una
qüestió de percentatges: hi ha tres llengües, un 33,3% assignat
a cada llengua i a córrer. Clar, i la presència de les llengües a
l’educació no pot ser, de fer no ho és, una qüestió de
percentatges, és una qüestió molt més complicada i molt més
complexa que no això.

Respecte de la incorporació de les modalitats i de la llibertat
d’elecció de llengua, home, és que, en fi..., la Sra. Camargo ja
ha respost en part la primera pregunta, les modalitats..., no hi
ha ningú que no parli una modalitat. I l’estàndard, i això és
clau, és també una modalitat, no és una anul·lació de les

modalitats; l’estàndard és una modalitat com ho són el
mallorquí, el menorquí, l’eivissenc, el formenterer, el català
oriental, el valencià apitxat. Aleshores jo aquest debat, en fi, no
vull parèixer arrogant ni molt menys, però crec que un opuscle
de Francesc de Borja Moll que devia ser de l’any 60 i busques
ja el tancava, Llengua i dialecte, em sembla que es titulava; ja
ho diu tot Francesc de Borja Moll, jo no pens que hàgim
d’insistir en aquest aspecte. A més tenint en compte això, que
l’educació és un àmbit més en la vida i l’ús de les llengües, i
per tant no sé quin problema hi ha que..., no em sé imaginar
una escola de Valladolid en què es plantegin les modalitats de
la llengua espanyola; a una escola de Valladolid m’imagín que
els professors que ensenyen llengua espanyola ensenyen la
varietat estàndard, que és la que s’ensenya pertot. Aleshores no
sé per què ens hem de plantejar aquí una cosa diferent.

Més coses... L’estat de la llengua catalana a la Universitat,
bona pregunta. Jo diria que l’estat de la llengua catalana a la
Universitat és bo però és millorable, manifestament millorable,
i, a veure, la Universitat també és una institució que aplega
també sensibilitats molt diverses, i també hi ha tradicions
acadèmiques molt diverses. Allò que pens que fa falta, si de
cas, és una mica més de convicció i una mica més de... voluntat
de prestigiar la llengua catalana com a llengua pròpia també de
la Universitat, que crec que els estatuts de la Universitat ja ho
diuen també, eh?; de la mateixa manera que la llengua catalana
és la pròpia de les Illes Balears també és la pròpia de la
Universitat. I efectivament pens que la Universitat ha de fer de
contrapès, i de fet és allò que intentam, fer de contrapès des
de... -en fi, em quedaré d’aquesta intervenció amb l’opinió i el
judici, que ja estic content que tots hàgiu recorregut a aquesta
distinció- des del judici per contrapesar l’opinió a vegades
infundada sobre alguns aspectes.

Clar, és important que hi hagi una llei autonòmica
d’educació? Home, i tant, i tant que és important. És important
que aquesta llei assoleixi estabilitat? Pens que és fonamental,
fonamental. Quins mínims hi ha d’haver? Clar, si jo m’he
referit al decret de mínims no ha estat perquè pensi que és -ara
sí que don l’opinió, eh?- perquè pensi que és l’estat ideal a què
a mi m’agradaria arribar, m’hi he referit perquè és un
document, una disposició legal que tenc entès que és vigent,
encara, i que no sé per què tenint-ne una com a mínim no
serveix de punt de partida. Clar, quins han de ser els mínims?,
no ho sé, la veritat és que no ho sé, i no m’atreviria a dir que hi
ha d’haver un mínim de l’ics per cent de llengua catalana, ics
per cent de llengua castellana, ics per cent d’anglès, o alemany,
o francès, o portuguès, perquè pens que la presència de les
llengües a l’escola no és una qüestió de percentatges. I després
hi ha una altra qüestió important, que és el context
sociolingüístic en què viuen, per dir-ho de qualque manera, els
centres, i aquí no es pot aplicar d’una manera uniforme un
repartiment percentual de la presència de llengües a un col·legi
de no sé quina barriada de Palma o el col·legi públic de
Montuïri. Són situacions sociolingüístiques, contextos
sociolingüístics completament diferents, i pens que... 

Clar, tot això ara aquí és molt fàcil de dir, supòs que
després vosaltres, a l’hora d’intentar consensuar, i ja no diguem
aprovar, un text legislatiu, tot això ja sé que és molt complex de
posar sobre un paper i que aconseguim, u, que hi hagi una certa
-i ara no voldria ser alarmista- pau social d’una vegada a
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l’entorn del tema de la llengua, que és ben necessària, i, dos,
que se solucioni un altre dèficit, segons la meva opinió, de la
democràcia espanyola en aquests moments, i és la incapacitat
de trobar un model educatiu, no només aquí sinó a tot l’Estat,
que sigui estable i que sigui de qualitat, i no sé per què no es
troba; o sí que ho puc saber, però pens que..., la Sra. Sureda ja
ho ha dit, si aquestes entitats han estat capaces d’arribar a
aquest consens de mínims, naturalment fent renúncies, etc., etc.,
ara us toca a vosaltres ser capaços de fer això, també, perquè,
clar, en teoria sou els representants d’aquestes entitats i els
meus, també, us hagi votat o no us hagi votat, però al cap i a la
fi sou els meus representants.

I sobre la presència -i ja per acabar, que ja m’he passat-
sobre la necessitat de participació dels especialistes, home, jo
ara us parlaré, i potser la Sra. Camargo també em pot entendre
una mica, com a filòleg: al Departament de Filologia Catalana
a vegades tenim la sensació que les atribucions que ens
confereixen l’Estatut i la Llei de normalització lingüística no
serveixen per a res, perquè jo no he vist ningú que s’hagi
qüestionat, per exemple, les ones gravitacionals; tothom es fa
la foto amb l’equip de la Universitat de les Illes Balears que ha
contribuït al descobriment de les ones gravitacionals; en canvi
quan els especialistes en llengua i literatura parlam d’allò que
coneixem i d’allò que sabem, o no se’ns fa cas o se’ns
qüestiona de manera sistemàtica, i probablement altres
representants de la Universitat que venguin o hagin vengut aquí
també poden tenir una certa percepció semblant. És per això
que pens que si per a alguna cosa ha de servir en aquest cas la
Universitat, i em referesc a la Universitat perquè és la institució
academicocientífica en principi més important d’aquesta
comunitat autònoma, ha de ser per de qualque manera donar-
vos les bases, a vosaltres, perquè pugueu prendre les decisions
polítiques i pugueu dur a terme les iniciatives legislatives que
hàgiu de dur a terme en representació dels ciutadans que us
hem votat amb elements de judici. Simplement és això, i tenc
com a la sensació a vegades que..., és tan de sentit comú haver
de reivindicar aquestes coses que, no ho sé, estic com
empegueït de no haver arribat al nivell, perquè, clar, he dit
coses que em pareix que són molt elementals però que haurien
de ser assumides de qualque manera.

No sé si m’he deixat res així que vulgueu que contesti,
perquè, en fi, no m’esperava que (...). I moltes gràcies per
l’atenció, en qualsevol cas.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies a vostè, Sr. Guiscafrè, per haver assistit a
aquesta ponència i també per la seva exposició i les respostes
donades als grups parlamentaris que la conformen.

I abans d’acabar aquesta sessió i donar-la per finalitzada,
volia repassar el calendari que hem aprovat, el pla de treball
que hem aprovat avui i que serà d’aplicació al dia de demà,
dijous.

A les nou-trenta, compareixeran el Sr. Francesc Fiol
Amengual i el Sr. Bernat Sureda. A les onze-trenta,
l’Associació de Centres d’Ensenyament de les Illes Balears, el
Sr. Guillem Lladó, i la Federació de Sindicats Independents
d’Ensenyament, el Sr. Antoni Sacarés. A les tres-trenta,

compareixerà la Sra. Ana Maria Costa Guasch, regidora
d’Educació de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu.

La sessió que havia de seguir a les cinc-trenta, no es podrà
dur a terme ja que les compareixents que estaven convidades,
una ha excusat la seva absència i l’altra ha declinat la seva
participació; per tant no les podrem escoltar.

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