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o m’he trobat mai personal-
ment José Ramón Bauzá. Em
diuen els qui el coneixen que
no acostuma a mirar als ulls

quan parla. Des de la seva estètica (cor-
dellets de colors al braó, bandera espa-
nyola inclosa i pentinat de rebull al clo-
tell) no divergeix de tants altres diri-
gents del seu partit a Madrid. Utilitza
majorment el castellà i lluita per diluir
el sentiment autonomista de les Illes
dintre de la gran Espanya. José Ramón
pretén ara eliminar tot vestigi provi-
nent del seu entorn econòmic i social
més immediat: els països catalans.
Abans mort que sospitós de català; “An-
tes partido que doblado”, com deia
aquella altra ministra nacionalista es-
panyola. D’aquesta pretensió se n’enor-
gullia el president balear en el seu dia de
glòria en el berenar a l’Hotel Ritz, quan
va ser presentat pel seu cap de files Ma-
riano Rajoy i davant de la dreta madrile-
nya. Per quina raó el president balear
no estima el seu país? Possiblement,
diuen alguns, està fent mèrits per qual-
que interès polític particular, i en
aquest objectiu li deu convenir assolir el
suport de la sectorial de hooligans del
seu partit, amb qui comparteix propò-
sit. La llengua fa olor de pancatalà i José
Ramón no dubta idò d’atacar la llengua.
Afortunadament, no tota la dreta ba-
lear és així: Conrado, Soler, Fiol, Hu-
guet, Rotger, entre molts altres, mos-
tren un passat menys sectari. El mateix
president Cañellas ha parlat sempre de
llengua i convivència, i el que fan ara
aquests nouvinguts a la política no ho
reconeix com a fet “pels seus”.

ATACAR LA LLENGUA ÉS LLUITAR contra el
darrer punt de connexió que alguns
creuen que resta amb els països, di-
guem-ne ara, de “parla catalana”. Una
llengua de la qual desconeixen la seva
pràctica d’ús i conreu. Tant els val: des
de la bandera del trilingüisme pretenen
ara diluir l’ensenyament del català, un
català poc present ja als mitjans i que
encara alguns negligeixen com a parlar
pagès. Els votants tradicionals del PP
estan lost in translation i reivindiquen
el rallar menorquí, eivissenc, formente-
rí, mallorquí tal com sona, amb faltes
d’ortografia que els porten a fer el ridí-
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cul. Un país així que no s’estima la llen-
gua no és un país. La llengua és tan pa-
trimoni com ho és la cultura talaiòtica
heretada o el paisatge humà en què vi-
vim. Qui estima el seu país no el des-
trueix ni el deteriora. Està clar que qui
no el fa seu (ni el visita ni l’habita) no el
cuida i acaba negligint-lo i no estimant-
lo. Això passa avui, al meu entendre, en
aquests nous dirigents del PP de les

Illes que aspiren a fer carrera a Madrid,
on tindran bona acollida amb la confes-
sió del seu únic i excloent nacionalisme
espanyolista, projecció per la qual aga-
fen carrereta tot cercant el suport de la
facció exaltada dels anticatalanistes. A
falta d’una amenaça més política parti-
dària (frenar a les Illes el partit de Rosa
Díez), focalitzen la seva dèria en la llen-
gua, ja sigui a l’ensenyament com a l’ús

quotidià de l’idioma als mitjans de co-
municació.

VAL A DIR QUE, AQUESTA VEGADA, el fet de
cercar el seu interès partidista de secta
al president José Ramón pot no sortir-li
gratis. A Menorca la rebel·lió dels ense-
nyants està força estesa. Molts pares sa-
ben quins col·lectius es troben darrere
el rebuig al català: cultura més limita-
da, nouvinguts amb menys presència
social i menor vocació de permanència.
Regidors i alguns batles als pobles de
Mallorca es rebel·len ja que no poden fer
bandera del que no creuen i mai no han
practicat: la discriminació lingüística i
el desbalançament entreguista en favor
del castellà amb l’excusa de l’anglès.

DIT AIXÒ, AQUESTES GUERRES són molt
cares en el nostre país balear que neces-
sita refer la seva situació al món: al món
del finançament autonòmic manifesta-
ment injust, del malmès règim especial
balear, per la manca de compensació
d’un cost de transport que ofega les nos-
tres empreses i deteriora el benestar de
la gent, per uns costos energètics que es
veuen amenaçats avui a l’alça amb la re-
ducció de subvencions, un capital hu-
mà amb elevat abandonisme i un capi-
tal social fràgil per la manca de compro-
mís social d’alguns habitants “de pas”
amb el patrimoni illenc. I en lloc d’estar
centrats en aquests problemes, les nos-
tres illes estan immerses en una discus-
sió d’un problema prefabricat pels inte-
ressos d’alguns polítics i que han gene-
rat un debat allà on no hi era. A més,
sense cap horitzó sobre quin problema
resoldrà el seu propòsit, però amb ple
coneixement dels danys col·laterals
que provoca. Necessitam pau a les Illes,
tranquil·litat per retrobar el nostre pa-
per al món des del consens i resoldre les
qüestions que veritablement afecten el
benestar de la gent. I que uns dirigents
polítics instrumentalitzin el debat de la
llengua, per si mateixos o per part d’al-
tres interposats, des de l’amenaça de la
foto en què qui es mou no surt, és prova
de poc seny fent prevaldre els interes-
sos individuals partidistes als col·lec-
tius. I tot açò a un país que necessita
més que mai estimar la seva llengua per
estimar-se a si mateix.
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