
 
 
DISCURS DE LA VICEPRESIDENTA I CONSELLERA DE 
CULTURA I PATRIMONI, JOANA LLUÏSA MASCARÓ 
 
 
Senyora Presidenta,  
Digníssimes autoritats,  
 
Senyores i senyors, 
 
Us don a totes i a tots la benvinguda al Teatre Principal, un dels 
bucs insígnia de la política cultural que duim a terme des del 
Consell de Mallorca a través del Departament de Cultura i 
Patrimoni.  
 
Creguim i permetin dir, avui  que esteim a casa seva, que com a 
responsable de Patrimoni, de Cultura i de Política Lingüística del 
Consell de Mallorca, me sent orgullosa per la gran tasca que està 
realitzant l'equip humà del Teatre Principal. Enhorabona! 
 
Com deia, us don la benvinguda i us agraeixo molt sincerament la 
vostra presència a l’acte de lliurement dels Premis Mallorca de 
creació literària i del premi Teatre Principal de textos dramàtics. 
 
Gràcies a tots per participar en aquesta vetllada i ser testimonis 
excepcionals del reconeixement al talent i l'esforç dels creadors en 
llengua catalana que farem tot seguit.  
 
Però, sobretot, us exprés la meva gratitud per contribuir a  què 
l'acte de lliurament d'aquests guardons creats pel Consell de 
Mallorca, a través de la Direcció Insular de Política Lingüística i la 
Fundació Teatre Principal, hagi esdevingut una festa de la cultura i 
de les lletres catalanes, una festa i una mostra de la reivindicació i 
del compromís amb la cultura i la llengua pròpies.  
 
Vagi per endavant també la meva felicitació a la tasca realitzada 
pels membres del jurat i a totes les persones que han contribuït a 
la celebració d'aquest acte.  
 
I, especialment, com no pot ésser d’altra manera, l'enhorabona als 
protagonistes de la jornada: els autors i autores que han presentat 
les seves obres i aquells qui finalment en resultaran guardonats.  



 
 
És cert que les institucions tenim el mandat legal i el deure polític 
de promoure i garantir l'ús social i general de la llengua catalana, 
la llengua pròpia de Mallorca. Però aquesta tasca no es pot 
circumscriure només als departaments encarregats de la Política 
Lingüística; ens hi hem d’implicar tots. 
 
És per això, que vull fer arribar a totes les institucions, tant de 
l’àmbit privat com de l’àmbit públic, la nostra indiscutible voluntat 
de col·laboració per treballar en favor de la normalitat lingüística i 
el foment de l'ús social de la llengua catalana.  
 
I, en aquest sentit, faig incís en com n’és d'important que tots els 
canals de comunicació que emeten en la nostra llengua es puguin 
veure a tots i cadascun dels territoris de parla catalana. A les Illes 
Balears i al País Valencià s'ha de poder veure TV3 íntegrament i 
tots els canals de la corporació catalana; de la mateixa manera 
que Televisió de Mallorca i la resta de canals de les Illes Balears i 
del País Valencià s'han de poder veure arreu dels Països 
Catalans.    
 
És trist que en el segle XXI, el segle en què les tecnologies de la 
informació i comunicació han assolit el protagonisme del 
desenvolupament social i econòmic, la comunicació audiovisual en 
llengua catalana perdi posicions, aconseguides fa molts d’anys, 
amb l’esforç de persones i entitats, en moments políticament molt 
més difícils que l’actual. 
 
Com és trist també que encara hi hagi espais on es posin traves 
per parlar en català o ens trobem algun episodi d’agressió a 
ciutadans que, senzillament, volen parlar la seva llengua.  
 
Totes les llengües són patrimoni de la humanitat. I cada una d’elles 
representa una manera única i irrepetible de concebre el món.  
 
Sabem que, quan una llengua mor, desapareixen amb ella bona 
part dels coneixements i de la història de tot un poble. És per això 
que la millor aportació que podem fer des de cada territori és 
garantir la supervivència i la bona salut de la llegua pròpia. 
 
 
 



 
 
Caminar en sentit contrari seria propi d’èpoques com la que ens 
mostrava el documental, en què les persones que lluitaven per la 
llibertat i la democràcia, les persones convençudes que sense 
cultura no hi ha llibertat, eren perseguides fins a l’exili. 
 
Enguany es compleixen 70 anys del començament de l’exili de 
moltes persones, però també 30 del retorn de la democràcia que 
ens va retornar també l’esperança i la possibilitat d’aprofundir en 
les llibertats, i de fer de la llengua i de la cultura la gran eina de 
cohesió social. 
 
Hi ha molt de camí per recórrer, molts objectius per assolir però, 
tot i les dificultats econòmiques actuals, que no són poques i que 
ens obliguen a treballar més que mai per garantir el benestar 
social i la qualitat de vida, ... des del Consell de Mallorca volem 
enviar un missatge d’optimisme: seguirem impulsant la llengua i la 
cultura perquè en el segle XXI parlar de benestar social i de 
qualitat de vida, significa també parlar de Cultura. 
 
Vull acabar aquest discurs gairebé de la mateixa manera que l'he 
començat, amb agraïments. 
 
A les persones que han fet possible aquesta celebració. A les 
presents en aquest acte de reconeixement al talent i l'esforç dels 
creadors en llengua catalana; a les qui a través de la seva tasca, 
des de l’anonimat o des de qualsevol entitat, des del voluntariat o 
des de l’exercici professional, han treballat o treballen per 
aconseguir la normalitat lingüística i cultural. 
 
A tots i totes moltes gràcies! 
 


