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CULTURA BALEAR A INTERNET = “PUNT BAL”
S’adopció des domini “punt cat” per ser emprat pes Parlament Balear segons mos conta es seu
president se deu a que aquest domini català està pensat per aquelles comunitats de llengua i
cultura catalana. Es fet d’admetre una realitat en es nostro Estatut d’Autonomia com és que sa
llengua de Balears és sa catalana no suposa de cap de ses maneres que sa cultura de Balears
sigui també catalana. Però amb s’adopció d’aquest domini català se vol ampliar es fet objectiu
reconegut a s’Estatut, incorporant es baleàrics a un estadi superior on no hi tenim res que
veure, com és sa construcció d’un gran espai cultural català. D’aquesta manera a partir d’una
mateixa llengua se mos vol incloure, juntament amb catalans, valencians i rossellonesos, en un
lloc català inventat, on ses webs des domini “punt cat” representen una passa més de sa seva
construcció.
Davant aquest fet mos hem de demanar com així aquesta institució balear que és es
Parlament, no té present que una denominació doblement mil·lenària com és sa de ses Illes
Balears, s’ha de deixar a un costat en benefici d’un nom estranger com és es de Catalunya per
definir sa nostra cultura balear en es món d’internet. Convé que aquestes cinc persones que
han votat per s’ús d’aquest domini extern tenguin present que sa nostra terra i sa nostra cultura
sempre ha estat lligat an es nom de Balears i no a cap altre.
Originàriament amb sa denominació de Balears, anomenades Gimnèsies pes grecs, només se
feia referència a ses illes de Mallorca i Menorca, mentres que Eivissa i Formentera eren ses
Pitiüses. Emperò amb el pas del temps es nom de Balears ha anat abraçant tot s’arxipèlag.
D’aquesta manera denominaven es regne insular es conquistadors catalans i aragonesos
durant ses reunions prèvies a sa conquista de 1229, “ad insulas Maioricas, Minoricas, Eviçam,
et alias insulas que vocantur generaliter Baleares”. A segles posteriors ets exemples d’unitat
balear se van repetint. En es segle XVI a diversos textes jurídics ses Balears se titulen com a
“Balearium Regno” i “Regnum Balearium” substituint es nom tradicional de Regne de
Mallorques. A la vegada que en es segle XVIII sa concepció d’un sol cos balear se repeteix
altre pic quan a un tractat de notaria sa llengua de ses nostres illes és anomenada “Baleari
Lingua”. Aquesta darrera denominació és s’emprada en es mapa lingüístic de sa llengua que
compartim amb catalans, valencians i rossellonesos per descriure es dialecte xerrat a Balears. I
que se caracteritza principalment, a la vegada que també el distingeix des català continental,
per s’ús de s’article salat a totes ses illes des regne baleàric.
Des de sempre ses relacions Balears-Catalunya han passat per s’intent de sa supeditació
política des Regne respecte des Principat. Un desideratum que se pot observar durant tota sa
nostra història, i que s’ha convertit en una constant. Un primerenc exemple se troba l’any 1343
quan ses Balears són reincorporades a sa Corona d’Aragó, amb sa voluntat reial d’en Pere
l’Usurpador d’annexionar posteriorment es regne illenc a Catalunya, “los mallorquins e poblats
en aquella Illa sien cathalans naturals, e aquell Regne sia dit part de Cathalunya”. Encara que
finalment sa voluntat catalana d’incorporació des regne insular se troba amb sa ferma oposició i
decisió d’independència balear que consegueix que cent anys desprès el rei Alfons el
Magnànim afirmi que: “lo present Regne de Mallorques (…) en res del món sia sotmés al
Principat de Catalunya.”
Sa realitat és així de caparruda, des de sa dominació romana som sa província “Baleàrica”, i
així ho han entès es cronistes de cada època, es conquistadors que mos reincorporaren a
s’Europa cristiana el 1229 i es mateixos habitants de Balears —mallorquins, menorquins,
eivissencs i formenterencs—. Amb voluntat i determinació es nostros antepassats conseguiren
que sa nostra terra, ses Baleares, pogués conduir es seu propi destí, an es segle XIII com a
altre membre autònom i independent en es si de sa Corona d’Aragó, posteriorment de sa
Corona d’Espanya i ara an es segle XXI com una Comunitat Autònoma espanyola. Sa feina de
ses nostres institucions és representar, vetlar i defensar es nostros interessos baleàrics i no es
d’ets altres, que en es moment de sa veritat —inversions des govern central, cable elèctric,
olimpíades, Institut Ramon Llull…— se miren es llombrígol i s’obliden de s’anel.lat gran espai
català. Increïblement allò que políticament no va lograr en Pere d’Aragó, que ses Balears fossin

part de Catalunya, cinc-cents anys després d’aquell intent, cinc persones ho han conseguit,
incloent-mos en es món cultural català a internet.
Ses institucions baleàriques allò que han de fer és seguir s’exemple des nostros repadrins que
no volgueren plegar-se a sa voluntat catalana d’incorporació an es Principat. Per defensar,
promoure i recolzar sa nostra llengua i cultura balear almanco dos pics mil·lenària ja tenim
eines suficients per fer-ho, encara que si se vol donar una passa més, en lloc d’apuntar-mos a
un domini extern, s’ha de crear es domini balear d’internet, es “punt bal”.

