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L’obsessió anticatalanista de Bauzá
L’oposició acusa
el president
balear d’utilitzar
les Illes com a
laboratori de
proves de les
idees de la
Fundació FAES

● “Cada centímetre cedit als independentistes o nacionalistes, que per mi
són la mateixa cosa, és un centímetre
que no es recuperarà mai.” Així s’expressa en públic José Ramón Bauzá, fill
de músic militar i president autonòmic
balear. El decret de Tractament Integral
de Llengües (TIL) no és per ell un intent
d’introducció progressiva de la llengua
anglesa dins el sistema educatiu illenc,
és una eina per trossejar la immersió
lingüística en català. Sap que la seva
envestida contra l’escola en llengua pròpia obté molts d’aplaudiments a Madrid, dins l’ala mediàtica més dretana
de la capital.
Bauzá, que s’ha tret la careta quan ha
estat president, s’expressa cada cop
més no com la primera autoritat de les
Balears, sinó com un tertulià d’El gato
al agua. Dins el seu grup parlamentari
s’hi troba un bon grapat d’ultraespanyolistes amb malvolença indissimulada
envers la llengua catalana.
Mentrestant, el gruix de la militància
del PP balear mira bocabadada aquest
trencament amb trenta anys d’història
d’aquest partit, que s’havia mostrat altament respectuós amb la llengua pròpia des dels temps del seu fundador,
Gabriel Cañellas. Ara qui té el protagonisme és el Círculo Balear de Jorge
Campos (sovint convidat dels programes incendiaris d’Intereconomia), monolingüe castellà i ferotge anticatalanista.
Gabriel Cañellas va ser molt hàbil en
els anys vuitanta per tal d’evitar el creixement del nacionalisme a les Balears.
Es proclamà defensor del català. L’Estatut el preservà com la llengua pròpia de
les Balears. Distingí la Universitat com
el màxim òrgan consultiu en matèria
lingüística. Cañellas trencà d’arrel qualsevol intent secessionista en matèria

idiomàtica i atorgà protecció científica
al català de les Balears. Aconseguí així
dos objectius: el primer fou l’enorme base social catalanoparlant que s’afilià o
votà el PP elecció rere elecció. El segon
fou arraconar l’extrema dreta ultraespanyolista i amb mentalitat madrilenya
dins el PP. Cañellas pogué així fer pinya
social per arrabassar més recursos i
competències de Madrid.
Dins el PP a cada congrés sortia la

polèmica lingüística, però l’ala regionalista i defensora de la llengua pròpia
sortia guanyadora per un 70 per cent
dels vots. Aquesta correlació de forces
es va mantenir intacta fins al congrés
del 2010, quan fou elegit president Bauzá, precisament enquadrat dins aquesta
ala regionalista, que ha acabat deixant
a un costat un cop ha assolit el poder.
Bauzá arribà a la presidència en moments molt durs per al PP. Nombrosos

Camps executa

Les
reivindicacions
dels mestres han
creuat fronteres i
a hores d’ara les
mostres de
suport arriben de
tot el món

Per pal·liar l’angúnia econòmica, s’han
creat les caixes de resistència que al tancament d’aquesta edició superaven els
130.000 euros, gràcies a les aportacions de
particulars, principalment. “Mai no hauríem imaginat que arribaríem a aconseguir un suport majoritari, ja que de primer havien de vèncer les resistències els
propis mestres a posar en pràctica una
mesura tan dura i després convèncer els
pares que la vaga no pretén a soles la retirada del TIL, sinó que hi ha moltes altres
qüestions”, explica Aicart.
En aquest procés de maduració, els
mestres han decidit sempre de forma assembleària les passes a seguir, fins que el 4
de setembre l’Assemblea de Docents va

Tot i que les principals crítiques s’adrecen directament al president Bauzá,
docents i sindicats consideren que la
consellera M. Joana Camps tampoc és
la persona més adequada per exercir
el càrrec, apuntant a la seua responsabilitat anterior com a agent de la propietat immobiliària. “Difícilment una
persona de fora del sector pot entendre el seu funcionament i saber de les
seues necessitats”, expliquen. Al seu
parer, Camps ha sigut triada per la seua capacitat d’executar sense dubtar
les ordres del president, qui asseguren
que fa rodar el cap de qui s’atreveix a
contradir-lo. ■

aconseguir superar les 5.000 firmes, el
50% de la plantilla de la Conselleria
d’Educació, per poder convocar la vaga
indefinida que ha aconseguit paralitzar els
centres.
Gràcies a la difusió mediàtica i per les
xarxes social, el col·lectiu docent ha aconseguit traslladar a l’opinió pública el seu
malestar no sols per la imposició del TIL
sinó per les condicions en què treballen i
els alumnes reben l’ensenyament. “Estem
exigint que es recuperen les plantilles del
professorat, ja que en dos anys hem perdut uns 1.000 professors i són necessaris
per atendre les necessitats educatives; necessitem recuperar el pressupost d’Educació, ja que està molt sota de la mitjana es-

El president José Ramón Bauzá, durant el ple
d’aquesta setmana al Parlament, en què es
va aprovar el TIL. / EFE

tatal i, per aconseguir-ho, exigim també
una millora del finançament estatal, ja que
les Illes aportem més del que rebem; cal
reduir les ràtios de les aules i les hores lectives del professorat per poder atendre
amb criteris d’excel·lència i qualitat; amb
l’actual conjuntura econòmica resulta insuportable per a moltíssimes famílies poder pagar el menjador i el transport escolar, per això és necessari que augmenten
les ajudes per a aquestes qüestions; i també reivindiquem una millora de les condicions laborals per al professorat interí, i
sobretot que no sols compte l’expedient
acadèmic per accedir a un lloc de treball,
sinó que també es tinga en compte l’experiència i la formació”, demanen. ■
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militants, començant per l’expresident
Jaume Matas, havien estat imputats per
corrupció. El president balear era el socialista Francesc Antich i a Madrid manaven Zapatero i Rubalcaba. Aquest
sentiment de persecució, que enfonsà
el centre nacionalista que encapçalava
Maria Antònia Munar (UM), fou contraproduent per al PSOE.
L’any 2011, Bauzá aconseguí una majoria absoluta espectacular. Però de
sobte girà cap a la dreta ultraespanyolista, sense cap dissimul. El seu anticatalanisme es convertí en obsessió a mesura que era aplaudit per les cadenes
televisives dretanes de Madrid, que
l’han arribat a presentar com un heroi.
Ara la situació balear és dramàtica.
La classe mitjana s’enfonsa. Bauzá
s’enfrontà successivament amb el sector sanitari (acabà cedint); amb els empresaris, petits i grans, per l’apujada
d’impostos (acabà cedint), i ara amb els
docents, amb el trasbalsament del sistema educatiu per arraconar el català i
potenciar (suposadament) l’anglès.
Bauzá havia promès lliure elecció de
llengua al seu programa electoral, però
es trobà amb la sorpresa que més del
80% dels pares demanaren que la llengua vehicular fos el català. Ara carrega
de bell nou amb el TIL. Cerca l’aplaudiment del Paseo de la Castellana. Mai
no s’esperava tanta resistència a les Balears, tant fora com dins del seu propi
partit. El gruix del PP Balear suporta ara
un anticatalanista desfermat a la cadira
de Gabriel Cañellas. No s’ho poden
creure. / JOAN RIERA-DIARI DE BALEARS.CAT

El gruix del PP
balear suporta
ara un
anticatalanista
desfermat a la
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Cañellas. No s’ho
poden creure

Al TIL se sumen
altres factors
que han
convergit en el
malestar d’un
sector castigat
per les
retallades
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