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“M’han humiliat per xerrar la meva llengua” 
 
Joan Miquel Chacón, d’ERC, denuncia que dues funcionàries l’acusaren de “radical” a 
la Junta Electoral per parlar en català 
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Ahir, un nou cas de discriminació lingüística en tota regla a les Illes evidencia la 
situació d'indefensió en la qual encara es troben aquells ciutadans que volen exercir el 
dret d'expressar-se en la llengua pròpia de la seva terra davant alguns funcionaris de 
l'Administració. Allò més flagrant i contradictori de la història és que aquesta 
discriminació es produí a l'Administració de Justícia. El representant de la zona d'Inca 
d'ERC, Joan Miquel Chacón, denuncià el tracte "vexatori" al qual fou sotmès ahir 
dematí per part d'una funcionària i la degana de la junta electoral a l'avinguda 
d'Alemanya en el moment en què es dirigí a la junta de Palma per entregar-hi tota la 
tramitació per sol·licitar un espai electoral a Marratxí. 
 
Segons Chacón, la funcionària de l'Estat, que cobra el seu sou dels impostos dels 
ciutadans, es dirigí amb "menyspreu" cap al denunciant per haver-se expressat en català. 
La dona, segons Chacón, li va retornar la "paperassa" dient-li: "Esto que me entregas no 
lo entiendo". A banda d'aquest "menyspreu", el representant d'ERC, hagué de suportar 
com una segona funcionària l'acusava de "radical" per parlar en català. "Jo no sóc 
radical, sóc mallorquí", recrimina Chacón. "És molt trist i et sents molt impotent que en 
aquestes altures encara passin coses semblants a l'etapa predemocràtica", denuncia 
Cathy Sweeney, la candidata d'ERC a les eleccions europees. Sweeney descrigué la 
situació com a "intolerable" perquè, segons ella, i per desgràcia, aquest cas no és 
excepcional. 
 
Però els fets no quedaran aquí. Chacón denunciarà a l'Oficina de Drets Lingüístics de 
l'OCB aquesta discriminació perquè la Delegació de Govern adopti les mesures 
pertinents, les mateixes que fins ara encara no ha pres. "Tots tenim el dret d'usar la 
nostra llengua i tots els drets comporten uns deures i més si es tracta de 
l'Administració", afirma Sweeney. Afegeix: "Aquest tipus de gent vol crear conflicte. 
No són conscients de les conseqüències socials que pot generar aquesta actitud visceral i 
d'odi. En un país normal això no passaria", lamentà la candidata europea que considera 
que la discriminació lingüística s'ha d'equiparar a qualsevol altre tipus, ja sigui racial o 
de gènere. Joan Miquel Chacón denuncia que aquestes dues funcionàries li van coartar 
el dret de parlar en català, a més de privar-li la llibertat d'expressió. 


