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4 ANYS D'ATACS INCESSANTS
A LA LLENGUA CATALANA PER
PART DEL PP, AMB GOVERN O
S ENS E*
Joan Lladonet i Escales,
coordinador de Pissarra, de l'STEI-i
M. Antònia Font i Gelabert,
coordinadora de normalització lingüística de l'STEI-i

Durant aquesta legislatura que està a punt d'acabar, no ens queda més remei que fer un balanç
totalment negatiu de la política lingüística del PP, tant del Govern de la Comunitat en qualsevol de les
seves conselleries, com de l'Ajuntament de Palma, del Govern de Madrid, en el darrer període d'Aznar,
el Govern del País valencià, el PP a Andalusia, al Congrés, al Senat o al Parlament europeu. Encara que
ens interessa denunciar allò que ha passat a les Illes, hem cregut convenient fer una visió general de
la política lingüística del PP, ja que creim que els objectius s'han marcat des de la seu del PP de Madrid
i no només des d'aquí. Tots els del PP, a totes bandes, actuen de la mateixa manera, a l'uníson. A partir
d'ara aquest article consistirà en enumerar les tàctiques i estratègies que han posat en marxa els del
PP "para que se note el efecto sin que se note el cuidado", des de l'any 2003 ençà i en farem una petita
explicació

2003
-

-

-

*

A les Balears rebaixen el nivell d'exigència de
coneixement del català per als funcionaris. Es
modifica el decret que exigia per a segons quins
llocs de l'Administració el nivell C, i el rebaixen a
nivell B. D'aquesta manera l'Administració
continua en moltíssims de llocs, sense poder
atendre ni oralment ni tampoc per escrit en la
llengua pròpia de la terra.
El govern balear anuncia la creació d'una
televisió pública autonòmica que serà
bilingüe, IB3. Els informatius es fan en un català
digne, però són partidistes i amb una objectivitat zero, sempre afavoreixen el PP, el partit que
l'ha creada i que ara governa i la paga. Absència
de pel·lícules doblades en català estàndard,
programes bilingües i canvis de llengua sempre
que hi ha algú que parla castellà, malgrat
aquesta persona entengui perfectament el
català.
L'Ajuntament de Palma decideix que els premis
Ciutat de Palma seran bilingües, és a dir, hi
entrarà el castellà, ja que és la llengua que s'ha
de promocionar. Això s'ha duit endavant i aquests
premis han deixat de ser el que eren. Molts d'escriptors de les Illes han deixat de participar-hi.

-

S'intenta establir l'ensenyament del valencià a
les escoles oficials d'idiomes, com si fos una
llengua diferent del català, per part del Govern
espanyol del PP. La missió és disgregar, dividir,
separar i en conseqüència debilitar la llengua
catalana, perquè no la consideren com a llengua
que enriqueixi el patrimoni de l'Estat espanyol.

-

El Govern de les Illes Balears tanca Som Ràdio,
que era l'única ràdio fórmula que teníem en
català. Sempre cercant complir amb aspectes de
la legalitat vigent referida a aspectes que volen
combatre. Volien fer mal a una ràdio que tenia un
gran seguiment i que feia una feina normalitzadora impecable. Hi va haver molta resistència però
ells varen ser inflexibles i varen aconseguir el seu
objectiu. Avui, sortosament, podem escoltar Som
Ràdio a través d'Internet.

-

El Govern madrileny fa tots els possibles per aconseguir
que el català, única llengua oficial i pròpia d'Andorra,
no sigui obligatori en el batxillerat andorrà. Han de
tenir molt poca vergonya per fer aquesta petició a
l'únic Estat que la té com a única oficial.

-

Quan retorna el Govern del PP a les Illes, després
del Pacte de Progrés, una de les primeres mesures
que adopta és la de rebaixar el pressupost que
es dedicaria a normalització lingüística, que poc

La persona que vulgui ampliar tota la informació d'aquest article, ho pot fer a Internet, al blog del lingüista Gabriel Bibiloni, a l'apartat de Sociolingüística i al dossier Un
partit contra la llengua catalana, que ens ha estat molt útil per poder completar tots aquests fets.
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a poc, ha quedat en no res, a part de deixar les
revistes de la premsa forana sense cap tipus
d'ajuda, obligació que tenien segons la Llei de
Normalització Lingüística
-

El Govern de Madrid, encara del PP, el 2003, es
nega a aportar l'ajuda que corresponia per al
finançament de l'Institut Ramon Llull, que
promociona la llengua catalana, en canvi sí que
finançava en escreix l'Institut Cervantes que
promociona la llengua castellana, i l'Institut
Francisco Franco.

-

També el PP ataca la llengua catalana al
Parlament Europeu, quan es demana que el
català sigui llengua oficial a la UE, el PP se
n'encarrega de votar-hi en contra, fins i tot amb
els seus parlamentaris que representen les terres
dels Països catalans.

-

El Govern Central augmenta fins a quatre hores
l'ensenyament de la llengua castellana a
l'escola. Aquí ens en vàrem salvar pel fet que ja
hi dedicàvem sis hores, a les dues llengües
oficials. Al Principat ho varen deixar en dues, i
ara ha estat el PSOE el que els ha obligat a posar
una hora més de llengua espanyola.

-

La Biblioteca Estatal (la que ells diuen nacional),
quan encara governava el PP, tracta el català i el
valencià com a dues llengües diferents, i així es
fa la catalogació dels llibres.

-

El Govern valencià del PP reparteix subvencions
a tort i a dret, per aconseguir la secessió
lingüística. La Real Acadèmia de la Cultura
Valenciana rep una pluja de subvencions, també
el seu Diccionari de la Llengua Valenciana i Lo Rat
Penat. També i en la mateixa línia és el moment
de la redacció de la Constitució europea i el
Govern valencià demana que es tradueixi també
al valencià, i que si es demana l'oficialitat del
català a la UE, que també es demani l'oficialitat
del valencià.

-

El Govern de les Illes Balears, en ple estiu, posa
en marxa l'elecció de la llengua del primer
ensenyament per part del pares i mares. Ja
havia quedat ben demostrat que l'ensenyament
de la llengua catalana a educació infantil era
imprescindible perquè es pogués complir el
mandat de la llei de normalització lingüística de
conèixer les dues llengües oficials d'una manera
similar en acabar l'educació secundària
obligatòria. El PP fa una normativa que permet
als pares que ho vulguin fer en castellà, girar
l'esquena a l'ensenyament del català i a més a
més la fan en contra d'una norma estatal que no
permet segregar alumnes per fer una suposada
atenció a la diversitat que els allunya del
projecte educatiu del centre.

-

A finals d'any s'inicia un atac frontal contra TV3,
ja que es preparen les freqüències per allà on
arriben TV3 i/o el canal 33 per ser ocupades per
IB3. Es posen campanyes en marxa perquè
s'utilitzi una altra freqüència, però no s'aconsegueix i els canals en català que tants de doblers
havien costat a molts de mallorquins, queden a
l'aire. Després es tapa el senyal perquè s'hagi de
veure el futbol en català per IB3, per arribar
finalment a quedar-nos sense futbol en català.
Ara ja es prepara la puntada de peu final a les
cadenes del Principat, quan el 2010 arribi
únicament la televisió digital terrestre. Així
hauran consumat i guanyat una altra batalla
contra la llengua i deixaran que es morin les seves
modalitats, que és el que volen.

2004
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-

Si abans hem vist que el Govern central s'havia
negat a aportar l'ajuda que li corresponia a
l'Institut Ramon Llull, uns quants mesos després,
el Govern de les Illes Balears, aprofita per
abandonar-lo i crear l'Institut d'Estudis
Baleàrics, per allò de "no fos cas que l'imperialisme català ens absorbís". La qüestió és segregar
per tots els costats i per tot allà on es pugui fer.
La mala actuació dels responsables de la
Generalitat tampoc no va ajudar gens.

-

Quan ja governava el PSOE a Madrid s'aprova la
promoció del plurilingüisme a l'Estat espanyol, fet
que havia de repercutir als carnets d'identitat, de
conduir, ensenyament de les diferents llengües a
les escoles oficials d'idiomes, i es fan passes cap
a una Administració general que sigui com a
mínim bilingüe. El PP és l'únic partit de tot
l'Estat que hi vota en contra.

2005
-

El PSM presenta una proposició no de Llei al
Parlament Balear perquè s'encarregui el llibre
d'estil d'IB3 i de les emissores radiofòniques
autonòmiques a la UIB. El PP que tenia i té

2007

majoria absoluta a aquest Parlament hi va
votar en contra, al·legant que a la UIB se la
podia consultar, però no havia de decidir res,
que ja tenien el COFUC (Consorci per al Foment
i per l'Ús del Català), que depèn del Govern,
que aquest era el que tenia poder executiu i
que seria aquest òrgan el que faria el llibre
d'estil.
-

S'intenta que el reglament del Congrés accepti
com a llengües de la cambra les altres llengües
de l'Estat. Aquí el PP i el PSOE fan un front comú
i acorden que per modificar qualsevol punt del
reglament, hi hauran d'estar d'acord els dos grans
partits. Fa rialles que després aquests representants diguin que demanaran l'oficialitat del català
a la UE, quan no l'accepten a casa seva.

-

Es posa en marxa IB3, amb l'intent de defensar
lo nostro, les nostres modalitats, a la qual s'hi
admetran tota casta de barbarismes
castellans, però que es farà majoritàriament
en castellà. Els locutors canviaran de llengua
malgrat les persones que hi hagi al programa
coneguin perfectament la llengua catalana, no
s'admetrà cap pel·lícula doblada al català del
Principat, ni de TV3, ni del canal 33, en canvi,
s'admetran totes les pel·lícules doblades al
castellà. Segueixen la seva marxa triomfal
contra el català.

-

El batle de Calvià del PP el dia 8 de setembre,
el dia que es commemorava la conquesta de
Mallorca per Jaume I, fa un discurs totalment
en castellà, ignora per complet el català, i es
dedica tot el temps a demostrar que Mallorca
s'havia recuperat per a Espanya, que ja feia mil
anys que existia i dient que la crònica de Jaume I
en dóna fe d'aquest espanyolisme.

-

Davant una proposta del PSM que demana que a
l'Estatut renovat es digui que la llengua catalana
és la pròpia i oficial de les Illes i que tots els
ciutadans i ciutadanes de Balears tenen el dret
d'usar-la i el deure de conèixer-la, el PP i el
Govern contesten que això no podia ser de cap
de les maneres, que el català s'ha d'estimar i no
s'ha d'imposar, que el castellà sempre ha d'estar
unes quantes passes per davant del català.

-

El Govern del PP al País valencià duu una
vegada i una altra als tribunals el fet que la
Universitat de València tengués als seus
Estatuts el nom de català, en lloc del de
valencià. El Tribunal Superior de Justícia dóna la

abril / maig / juny

PISSARRA

raó a la Universitat, i el Consell recorre la
sentència, perquè diuen que tenen l'obligació de
defensar la identitat dels valencians. També subvencionen les entitats secessionistes, grups que
no acaten la gramàtica de l'Acadèmia Valenciana
de la Llengua.
-

Comença la campanya del Govern del PP a les
Illes Balears manifestant que volen homologar
el català de 4t d'ESO al nivell C. Tot el
professorat de català i la gent que coneix el
nivell del curs en qüestió i del nivell indicat
posen el crit en el cel, que no es pot fer, que no
és pot homologar, que existeixen estudis fets
que ho demostren, però el PP amb la seva
obsessió de devaluar la llengua catalana,
segueix amb la seva idea endavant. Haurà de ser
la unió del professorat, coordinat per l'STEI-i,
que els faci rectificar. Finalment aquesta
homologació del nivell C es fa amb l'aprovat de
català de 2n de batxillerat i sense fer cap estudi
previ, per la qual cosa l'STEI-i també l'ha
impugnada.

-

L'Ajuntament de Calvià, presidit per aquell batle
antinormalitzador, ha reduït el pressupost per a
normalització lingüística en un 86%. Dels 30.000
euros que s'hi dedicaven quan varen arribar al
poder, ja només n'hi destinaven uns 4.000. Això
abans d'arribar a deixar per a aquesta qüestió
només un sol euro, per riure's de tots els
calvianencs i dels mallorquins.

-

El PP de Castelló es va negar a seguir les normes
de l'Associació Valenciana de la Llengua en les
seves publicacions, argumentant d'una manera
ridícula que s'havien de respectar els criteris de
l'autor del text, no important-los en absolut si
estava ple de faltes d'ortografia, cosa que no
haurien fet mai amb el castellà.
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2006
-

El PP, amb Rajoy al davant, es reuneix a Toledo
per anunciar una campanya contra l'Estatut de
Catalunya que s'havia aprovat a les Corts
espanyoles. Els seus objectius eren el concepte
de nació que hi apareixia i el fet que s'igualàs la
llengua catalana a la castellana. Argumentaven
que aquest Estatut acabaria amb l'única nació
existent que era l'espanyola, i també acabaria
amb el castellà a Catalunya. Per tant ja tenien
dos camps de batalla on lluitar.

-

Durant una visita de l'Obra Cultural Balear (OCB)
al Consolat de la mar a Palma, on l'OCB demanà
l'equiparació del català amb el castellà a la
Comunitat Autònoma on el català és llengua
pròpia, Rosa Estaràs va afirmar que no hi
estava d'acord, ja que va deixar ben clar que,
segons la seva opinió, no s'havia de canviar
l'article tercer de l'Estatut, perquè s'havia
aprovat per unanimitat i, segons els savis, seria
difícil que es repetís aquesta unanimitat si es
modificava. De fet, segons la vicepresidenta
tothom es trobava còmode amb aquest article
així com estava.

-

-

12

El PP balear fa costat a Mariano Rajoy, el qual va
iniciar una campanya en defensa del castellà,
dient que aquesta llengua estava perseguida a
Catalunya, igual que en temps de Franco ho
havia estat el català; per aquesta raó el
portaveu del PP balear, Miquel Ramis va estar
d'acord amb Rajoy i hi va afegir que qui parlava
en castellà a Catalunya, quedava marcat. Era
una campanya visceral contra Catalunya, com la
que ara fan contra el País basc, amb la intenció
d'erosionar Zapatero, al qual fan còmplice de
tot.
El PP d'Andalusia es junta a la campanya contra
la llengua catalana, amb una falca publicitària
que reprodueix una conversa d'una parella en què
ell explica que, si marxen d'Andalusia cap a
Catalunya, el seu fill haurà d'estudiar en català
perquè és obligatori i no es pot estudiar "en
espanyol, que és la llengua de tots". "Per què?",
pregunta la dona, i el jove li respon en un accent
més típic de Valladolid que d'Andalusia: "Perquè
Zapatero ho consent i Chaves hi dóna suport".
Totes les falques acabaven alertant que el pacte
de Zapatero amb el nacionalisme català perjudica
els andalusos i que "Chaves no fa res per evitarho".

-

El PP català presenta vuit propostes al seu
Parlament per fomentar el bilingüisme, totes a
favor del castellà, amb l'excusa de la llibertat,
llibertat d'elecció de llengua al primer
ensenyament, llibertat d'elecció de llengua per
part de tothom. Fins i tot, proposen que l'oficina
de garanties lingüístiques es digui oficina de
llibertats lingüístiques. Al mateix temps el PP
espanyol s'oposa a l'ús del català en el Parlament
europeu. La campanya contra Catalunya es troba
en el seu punt més àlgid. La seva màxima és que el
castellà es troba en perill, fins que el català
desaparegui del tot. Després ja no hauran de
defensar més el castellà.

-

El Govern balear subvenciona amb 243.280'33
euros (més de quaranta milions de pessetes) a
Asociación Familiar, l'entitat que presideix José
Ignació Pérez Argüelles i que s'ha caracteritzat per
la seva oposició a la legislació relativa a la normalització lingüística vigent a la Comunitat autònoma
(el 12 d'abril sortia la notícia als diaris que l'associació abandonava el Consell Escolar de Palma per la
seva disconformitat que en els autobusos de l'EMT
es comunicassin les parades en català).
Subvencionen els que estan en la seva línia.

-

Una proposta del Govern espanyol al Parlament
europeu perquè es poguessin usar el català, el
basc i el gallec, fou tombada pel PP, encapçalat
pel català Alejo Vidal Quadras, qui havia fet una
campanya en contra. Així a la mesa, la proposta
va ser rebutjada per set vots contra sis. De totes
maneres, és un fet totalment hipòcrita que el
Govern espanyol defensi l'ús de les altres llengües
al Parlament europeu, quan nega aquest ús al seu
Parlament.

-

El Govern balear del PP, a través del seu director
general d'Administració i Inspecció Educativa,
Jaume Juan, defensa el redactat del decret
anomenat de "trilingüisme", que rebaixa la
proporció d'hores impartides en català gairebé a
un terç del total. El català segueix rebent atacs
de per totes bandes.

-

Un article de l'Estatut de Catalunya diu: "La
llengua pròpia de Catalunya és el català. Com a
tal, el català és la llengua d'ús normal i
preferent en les administracions públiques i dels
mitjans de comunicació públics de Catalunya, i
és també la llengua normalment utilitzada com
a vehicular i d'aprenentatge en l'ensenyament
[...]. Totes les persones tenen dret a utilitzar les

2007

abril / maig / juny

PISSARRA

dues llengües oficials i els ciutadans de
Catalunya el dret i el deure de conèixer-les".
Contra aquest article a la ponència només hi va
votar en contra el PP. Dins aquesta campanya,
Dolors Nadal va presentar al Congrés la llengua
catalana com a motiu de conflicte i discriminació dels castellanoparlants a Catalunya. Es va
topar amb el rebuig total de la resta de partits
que la varen acusar de demagoga i d'atiar la
guerra lingüística.
-

-

El Govern valencià del PP no admet els estudis
de Filologia Catalana com a vàlids per
presentar-se a les oposicions de mestres i d'ensenyament secundari, tot i les nombroses
sentències del Tribunal Superior de Justícia de
València que establia l'equivalència entre el
català i el valencià. Les ordres del PP eren de
guerra total i en tots els fronts. En la mateixa
línia varen rebutjar una proposta de donar suport
als músics que canten en català.
El Govern balear aprova el decret de trilingüisme, malgrat totes les observacions que els
havien fet el dictamen del consell escolar de les
Illes Balears i l'STEI-i, experts, professors,
mestres, pedagogs; malgrat que no es podia
posar en marxa, malgrat no hi hagués mestres
especialistes, malgrat no hi hagués pressupost
per fer-ho. La mesura electoralista i de
reducció de l'horari d'ensenyament en català
havia de prevaler sobre les altres.

-

El grup socialista presenta una moció al
Parlament balear en el sentit de potenciar la
llengua catalana als mitjans de comunicació
com mana la Llei de Normalització Lingüística.
S'assenyalava que les sèries i les pel·lícules d'IB3
es fessin doblades al català, i que TV3 i Canal 9
arribassin a tots els indrets de les Illes. El PP,
naturalment, s'hi va oposar i hi va votar en
contra.

-

Davant una proposta en la qual tots els grups del
Senat hi estaven d'acord de fer un ús restringit de
les altres llengües de l'Estat, Zaplana va deixar
clar que ni restringit, ni limitat, ni per escrit ni
fora del reglament: el seu grup en cap cas no
acceptaria que al Congrés s'usàs una llengua
que no fos el castellà. Ah, i si no va prosperar la
reforma del Reglament, deu ser perquè
necessiten els dos terços per fer-ho, ja que la
majoria absoluta la tenien els altres grups parlamentaris.

-

El Govern balear del PP modifica en solitari de
manera regressiva la Llei de Normalització
Lingüística. Amplia la pròrroga de manca de
coneixement del català dels docents que no
tenguin la preparació adequada, això permetrà
dilatar el període que tenen per reciclar-se els
professors que no han garantit un nivell suficient
de català. En concret, els populars canvien el
redactat de la disposició addicional vuitena de la
Llei de Normalització per permetre que aquells
professors que encara no s'han reciclat o que
provenen d'altres comunitats puguin disposar de
noves pròrrogues per reciclar-se.

2007
-

En el mes de febrer s'ha acabat la darrera
oportunitat d'equiparar el català i el castellà, i
es va deixar la llengua pròpia d'aquesta terra,
com si fos de segona o de tercera divisió, això va
passar amb l'aprovació definitiva de l'Estatut al
Senat. S'ha de dir però que aquesta vegada el PP
no va estar sol, ja que tots els grups hi varen
votar a favor, a excepció de 7 abstencions d'ERC.
Amb aquesta aliança no hi comptàvem. El català
té massa gent que el vol arraconat a l'àmbit
privat.

-

El president del Govern Valencià no pensa arribar
al 2010 perquè desaparegui TV3 del País
Valencià. Espera aconseguir-ho abans.

-

El director general de política lingüística, en
Miquel Melià Caules, diu a Barcelona en un acte
organitzat per Sa Sargantana, que les persones
que demanen que el coneixement del català
sigui obligatori és com si fossin de la ETA. Tots
som terroristes d’ETA quan demanam un dret
legítim? 
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