
Desnormalització lingüísticaPolítica

E
l Govern Balear ha posat a expo-
sició pública la reforma de la llei 
de Funció Pública que aprovarà 
en els pròxims mesos. A través 

d’aquesta muda, el PP introduirà can-
vis que comportaran alteracions de 
l’estatus legal del català a les Illes, 
rebaixant-lo. El parlament reprendrà 
–després del parèntesi de les festes 
d’hivern– la seva activitat el mes de 
febrer. Per tant, serà entre aquest mes 
i el juny, quan finalitza el període de 
sessions, quan la reforma serà una 
realitat i consegüentment es farà la pri-
mera revisió a la baixa de la condició 
legal del català. 

Els canvis. La reforma comportarà 
tot un volum de canvis legals que afec-
taran de ple alguns aspectes previstos 
a la Llei de normalització lingüística, 
que, cal recordar-ho, fou aprovada el 
1986 –aquest passat 2011 ha fet vint-
i-cinc anys– per unanimitat del parla-
ment. Justament el fet que hagi passat 
un quart de segle és el que justifica el 
canvi, segons el PP. En efecte, el con-
seller d’Administracions Públiques, 
José Simón Gornés, ha explicat que 
l’objectiu de la reforma no és “anar 
contra el català” sinó actuar d’una altra 
manera sense anar “contra” el castellà 
tal com –segons es desprèn de les se-
ves paraules– es feia anteriorment, se 
suposa que durant el govern del pacte 
de centreesquerra entre els anys 2007 
i 2011. El conseller troba que així le-
galment serà real “allò que és normal 
al carrer”, és a dir “la coexistència” 
entre el castellà i el català. Gornés ja 
havia assegurat anteriorment que “es 
faran tots els canvis legals necessaris” 
per assolir aquest objectiu. Ara es fa 
el primer.

Els canvis fonamentals que el projec-
te de llei preveu suposen a la pràctica 
deixar sense contingut alguns precep-
tes que l’esmentada Llei de normalit-
zació preveu. Val a dir que segons ha 
explicat reiteradament el portaveu del 
Govern, Rafel Bosch, el govern con-
sidera que la seva actuació envers el 
català s’arrenglera mil·limètricament 

amb allò sentenciat pel Tribunal Cons-
titucional (TC) i desenvolupat poste-
riorment pel Tribunal Suprem (TS) 
sobre la coexistència legal del castellà 
i el català a les comunitats bilingües. 
És a dir, que segons el seu entendre el 
català no pot ser exclusiu enlloc, tal 
com Bosch explicà en una entrevista 
concedida a aquest setmanari (vegeu 
el número 1.425). És seguint aquesta 
normativa superior que el govern deixa 
sense efecte pràctic tot allò previst tant 
a la Llei de normalització com, també, 
a l’Estatut d’Autonomia. No reforma 
les dues normes formalment, però les 
buida de contingut en els aspectes es-
sencials referits a la consideració legal 
del català. 

La Llei de normalització preveu que 
el català ha de ser “d’ús progressiu 
i normal” a l’administració. Amb la 
reforma esmentada, ara l’objectiu le-
galment sancionat serà “fer efectiu l’ús 
normal i oficial de la llengua catalana 
i de la castellana” a tot àmbit oficial. 
Una diferència certament considerable. 
Un altre canvi és el de la consideració 
legal del català com a “llengua pròpia”. 
Fins ara, la normativa desprenia natu-
ralesa jurídica d’aquesta asseveració 
legal i consegüentment se’n desen-
volupava el fet pel qual el català era 
blindat legalment com a llengua vehi-
cular de l’administració. Ara es canvia 
radicalment. Seguint la tesi expressada 
pel TC i el TS, el Govern Balear entén 
–així ho ha explicat Bosch– que “no 
es pot imposar” un idioma “oficial a 
costa de l’exclusió de l’altra igualment 
oficial”. Consegüentment, a partir de 
l’entrada en vigor de la reforma, “les 

llengües del govern”, i de la resta d’ad-
ministracions de les Illes, són “les dues 
oficials” per igual. 

Un altre canvi que té una llarga pro-
jecció simbòlica, a més de pràctica, és 
el que preveu que a partir de l’entrada 
en vigor de la reforma de la llei de 
Funció Pública els topònims de les 
localitats de les Illes podran ser oficials 
indistintament en català, en castellà o 
en ambdós idiomes. S’acaba així amb 
tres dècades d’oficialitat legal dels 
topònims exclusivament en català. És 
obvi que aquesta muda va adreçada 
sobretot cap a Maó, on, com el lector 
recordarà, el PP ha iniciat una forta 
campanya, d’ençà que guanyà la batllia 
per majoria absoluta el mes de maig 
passat, per assolir el canvi de nom: de 
Maó a Mahón o, fins i tot, Mahó. Ara 
se li obren les portes per aquest canvi 
de topònim. 

Una quarta reforma concreta afecta 
directament l’objectiu social final de 
la política de normalització lingüística. 
Efectivament, si fins ara l’horitzó que 
es perseguia, si més no teòricament i 
legalment, era –mitjançant l’adopció de 
totes les mesures possibles– impulsar, 
facilitar i assolir l’ús del català en tots 
els àmbits i activitats de la vida social, 
a partir d’aquesta reforma legal l’ob-
jectiu a assolir legalment és que les ad-
ministracions “facilitaran l’ús indistint 
dels dos idiomes cooficials en tots els 
àmbits i activitats de la vida social”. 

I per descomptat, també la muda legal 
implica allò que ja s’havia anunciat. 
Que el català passarà de ser un requisit, 
com era fins ara, a un simple mèrit per 
accedir a fer feina a l’administració 
autonòmica. A més, també existeixen 
d’altres implicacions legals derivades 
de la reforma: si fins ara la llei preveia 
que a dins l’administració autonòmica 
s’havia d’emprar exclusivament el cata-
là en tots els procediments administra-
tius, a partir d’ara es podrà fer també en 
castellà. També es podrà fer igualment 
en les comunicacions cap a l’exterior. 
Si la Llei de normalització fixa que els 
poders públics han de fer el necessari 
perquè progressivament el grau de co-
neixement del català sigui més alt per 
part del personal de l’administració, ara 
aquesta obligació desapareix. També les 
certificacions de l’administració, que 
fins ara es feien exclusivament en cata-
là, es podran fer en castellà. 
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La reforma de la Llei 
de la funció pública per 
part del govern illenc 
del PP deixarà sense 
efecte molts preceptes 
de la de normalització.

El PP rebaixa el català
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Reaccions. Des de tot d’una de ser 
coneguda la reforma legal posada 
a exposició pública, tant el PSOE 
com el PSM atacaren fort ferm la 
pretensió del Govern. Per a la por-
taveu socialista, Francina Armengol, 
“el PP acaba amb vint-i-cinc anys 
de consens lingüístic”. Per a Antoni 
Alorda, diputat del PSM, la muda 
legal que la majoria política conser-
vadora és a punt d’assolir suposa “un 
atac a la igualtat lingüística i a la con-
vivència”. Segons aquest portaveu 
nacionalista, la reforma de la llei de 
Funció Pública vol dir “menystenir 
l’esforça dels milers de persones que 
han accedit a titulacions en català, és 

la consagració a la pràctica de l’ofici-
alitat única del castellà contravenint 
l’Estatut i demostra que el PP només 
legisla per als sectors més nacionalis-
tes espanyols”. 

Des del món sindical l’STE-I també 
s’ha mostrat radicalment en contra de 
la reforma legal referida, la qual té per 
objectiu, al seu parer, “arraconar a la 
mínima expressió el català a l’admi-
nistració”. Els sindicalistes consideren 
que la reforma és “l’atac més greu 
contra la llengua catalana des de la de-
mocràcia”. Per a l’STEI-I estem davant 
“d’un genocidi cultural i lingüístic per 
part del Govern de José Ramón Bauzá, 
el qual té com a objectiu la substitució 

de la llengua i cultura pròpies per la 
castellana”. 

Des de l’Obra Cultural Balear, i totes 
les demés entitats que organitzen els 
actes de la Diada nacionalista del 31 de 
desembre, es critica durament “l’enè-
sim atac contra el català” i era previst 
que la manifestació d’aquesta Diada, 
així com un acte a favor de la cultura, 
entre d’altres iniciatives que s’havien 
de celebrar el passat cap de setma-
na, anessin justament a reivindicar la 
llengua i cultures catalanes pròpia de 
Balears i a criticar les actuacions del 
PP “contra” el català. 

Miquel Payeras

José Simón Gornés en el moment de prometre el càrrec com a conseller d’Administracions Públiques, davant del president José Ramón Bauzá.
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