Comunicat del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General

El Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, vist el resultat de la
votació del dia 17 de juliol al Parlament de les Illes Balears sobre la modificació
de la Llei de Funció Pública, que relega la llengua catalana, l’única que és
pròpia d’aquestes illes, al paper de llengua secundària i prescindible, manifesta
que:
- És lamentable que 37 anys després de la mort de Franco, 29 després de la
proclamació de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears i 26 després de
l’aprovació de la Llei de Normalització Lingüística, la llengua pròpia de les Illes
sigui encara objecte de disputa política, quan ja hauria de ser un component
més essencial de la normalitat balear, assumit sense discussions per tota la
societat;
- És encara més lamentable que, dins aquest joc de disputes polítiques, la
majoria del Parlament de les Illes Balears, composta per persones nades en
aquestes illes o que n’han fet la seva terra d’acollida, hagi decidit apartar la
llengua catalana de la funció pública i condemnar-la a la marginació, en un clar
menyspreu dels drets de tots els catalanoparlants a ser atesos en la seva
llengua per part dels funcionaris, i oblidant que el coneixement de la llengua
catalana era un clar avantatge per als qui l'han apresa a l’hora d’optar a una
plaça pública;
- És inadmissible que els topònims oficials de les Illes Balears puguin ser en
cap altra llengua que no sigui la catalana, perquè aquesta és l’única pròpia de
les Illes i, per tant, de totes les seves poblacions;
- Aquesta Llei va en contra de l’Estatut d’Autonomia, que diu a l’article 4, punt
3: “Les institucions de les Illes Balears garantiran l’ús normal i oficial dels dos
idiomes, prendran les mesures necessàries per assegurar-ne el coneixement i
crearan les condicions que permetin arribar a la igualtat plena de les dues
llengües quant als drets dels ciutadans de les Illes Balears.”
- És especialment rebutjable, i ho rebutjam ben clarament, que la majoria
parlamentària hagi utilitzat el nom d’Antoni Ma Alcover per a justificar el seu
atac a la llengua catalana i al poble que la té com a pròpia. Mossèn Alcover va
defensar sempre, amb tota la fermesa de què va ser capaç, el dret del català a
viure amb la mateixa normalitat que qualsevol altra llengua, i sempre va tenir
clar que la seva nacionalitat era la catalana i que la seva llengua era la
catalana, per moltes particularitats que pogués trobar en el mallorquí, com en
tots els dialectes d’altres regions. Treure el nom de mossèn Alcover per a
aquesta maniobra contra la llengua de les Balears sembla impropi de persones
que han estat triades per a defensar els interessos de la nostra Comunitat.
Palma, 19 de juliol de 2012

