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La llengua, el
gran front de
batalla social

Dues grans
manifestacions,
una gran vaga
de docents, tres
de fam i
nombroses
concentracions
han marcat la
legislatura, on
el PP ha viscut
més desercions
que mai

● José Ramón Bauzá, fill de militar ma-
llorquí i de madrilenya, nascut i format a
la capital de l’Estat, mai no s’esperava du-
rant aquesta legislatura una reacció tan
forta i decidida per part de la societat ma-
llorquina en contra de les seves mesures
per intentar arraconar el català a les aules i
desprestigiar el seu ús social. No han estat
només mestres i professors els que s’han
plantat, sinó també importants membres
del seu propi partit, començant per Anto-
ni Pastor, batle de Manacor, que ha aban-
donat el PP i s’ha integrat en la nova fro-
mació Proposta per les Illes (PI). Bauzá
mai no s’esperava una reacció d’aquesta
força. Tant és així que el president està fu-
gint en aquesta campanya electoral de
treure la qüestió lingüística perquè sap
que l’únic que aconsegueix és perdre més i
més vots.

Ningú no s’esperava el 2011 una esco-
mesa tan dura en contra de la llengua prò-
pia quan Bauzá arribà al poder amb majo-
ria absoluta. L’any abans havia estat elegit
president del PP per la seva ala regionalis-
ta, amplíssimament catalanoparlant, amb
el suport del 70% del partit. El PP necessi-
tava un canvi intern després de la imputa-
ció del seu expresident Jaume Matas, del
seu exconseller i cap del partit a Eivissa,
Josep Juan Cardona, i de molts antics alts
càrrecs. Cardona acompleix en aquests
moments una condemna de 16 anys de
presó per malbaratament de fons públics
en la seva campanya d’exportació de pro-
ductes illencs a Xangai.

La situació era terrible per al PP quan
Bauzá assumí el poder amb el suport dels
regionalistes, hereus polítics de Gabriel
Cañellas, que als vuitanta aprovà la Llei de
Normalització Lingüística. Però el 2011 la
societat illenca estava farta d’imputacions
quan governava l’esquerra i donà la majo-
ria absoluta a Bauzá. L’allau desfermat
d’imputats els convertí en víctimes. Els
que votaren PP esperaven un nou Cañe-
llas: paternal, conciliador i protector dels
valors propis de l’arxipèlag. Però just tocar
poder Bauzà s’alià amb l’extrema dreta del
seu partit, fortament espanyolista i caste-
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llanitzadora. Paral·lelament, personatges
con Jorge Campos, president del Círculo
Balear i aferrissat enemic de la llengua
pròpia, va veure obertes les portes del
Consolat de la Mar. La classe mitjana ben-
estant mallorquina havia votat pau i es
trobà amb cornetes de combat ultraespa-
nyolistes i amb molt afany de revenja.

La tensió es féu irrespirable. Bauzá im-
posà que just s’emetessin per IB3, la televi-
sió autonòmica, pel·lícules doblades al
castellà. Així mateix, menyspreà i ignorà
les organitzacions de la societat civil cen-
trades en la defensa del valors propis, co-
mençant per l’Obra Cultural Balear.
Menys TV3.Cat, els altres canals del Prin-
cipat han estat progressivament proscrits.

La jugada de Bauzá per arraconar el ca-
talà passava per l’escola. L’excusa: la neces-
sitat de conèixer l’anglès. L’objectiu real:
desinflar l’esforçat i vocacional col·lectiu
de docents illencs (uns 12.000) que feien
realitat la normalització entre l’alumnat.
La bandera de combat de Bauzá va ser el

trilingüisme, la paraula que ha definit
aquesta legislatura. Curiosament, els més
aferrissats polítics i activistes defensors del
trilingüisme no seran mai allò que predi-
quen. Es tracta molt sovint de monolin-
gües castellanoparlants. La societat illenca
va quedar bocabadada en veure com mo-
nolingües tancats volien donar lliçons de
trilingüisme a bilingües actius! La gent es
sentí ferida i humiliada. Arribà l’hora de
sortir al carrer.

DUES TROBADES IMMENSES
El 25 de març del 2012 i, sobretot, el 29 de
setembre del 2013, quedaran marcades
per sempre dins la memòria col·lectiva
mallorquina. Foren dues manifestacions
immenses per a l’Illa de la Calma. A la pri-
mera, més de 50.000 persones ompliren el
nucli històric de Palma. La segona, encap-
çalada per milers i milers de mestres i pro-
fessors vestits de verd, arribà als 100.000
participants, la més gran marxa reivindi-

El trilingüisme
fou la gran
bandera de
Bauzá. Ara que
s’apropen les
urnes, l’ha
amagada

La jugada de
Bauzà per
arraconar el
català passava
per l’escola.
L’excusa: la
necessitat
de conèixer
l’anglès
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cativa viscuda mai en una ciutat vella, es-
caldada però ferma, fundada l’any 123
abans de Crist i que ha viscut conflictes de
tota casta i color.

Mentre, Bauzá s’encaparrotà a aprovar
el TIL (Tractament Integral de Llengües),
una tupinada per llevar hores d’ensenya-
ment en català. Els docents anaren a la va-
ga amb el suport de molts de pares. Du-
rant aquesta pugna per la llengua, Bauzá
s’ha vist obligat a fer fora dos consellers i

un secretari autonòmic d’Educació: Rafel
Bosch, Joana Maria Camps i Guillem Es-
tarellas. Els tres, perfectes catalanopar-
lants, es plegaren als desitjos del president.
I quan, ja políticament cremats, no li va-
ren ser útils, els destituí i els ha ignorat.

Ara la consellera d’Educació, Núria
Riera, fidel a Bauzá, és d’absoluta confian-
ça. És la dona del coordinador general del
PP, Biel Matas. Anant alerta, Riera no ha
comès errors tan clamorosos como els de

la seva antecessora Camps, que llegia en
públic textos que havien passat per tra-
ductor automàtic sense que fossin revisats.
Es féu famosa perquè en un discurs en
comptes de dir “informe PISA” digué “in-
forme TREPITJA”. La seva cap de premsa
d’aleshores partí a fer feina a Extremadu-
ra. En una altra xerrada qualificà el Museu
d’Art Modern de Nova York com Sa Mo-
ma, versió avançada del famós caloret de
Rita Barberá. Bauzá, fill de músic militar i
molt preocupat perquè res no desentoni
per poder fer marcar el pas, l’expulsà del
Govern.

Mentre, Mallorca ha viscut tres vagues
de fam de defensors de la llengua. Primer
foren dos mestres jubilats. Després vingué
la més llarga, la del professor Jaume Sastre,
dirigent del Lobby per la Independència.
Van ser més de quatre setmanes de gran
tensió social i política. Sastre rebé visites
de molts mallorquins il·lustres, como la de
l’expresident del Govern Cristòfol Soler,
successor de Gabriel Cañellas. Soler ha si-
gut acomiadat per Bauzá de la seva feina al
Centre Balears Europa. Ha estat un fet in-
sòlit: un president enviant a l’atur un ante-
cessor pertanyent al mateix partit. Però la
defensa de la llengua treu de solc Bauzá,
com ha demostrat nombroses vegades. No
té amics quan es tracta del català. Bé ho
saben les cadenes televisives madrilenyes
més dretanes, que en diverses ocasions
l’han convidat perquè expliqui els seus po-
sicionaments lingüístics.

No obstant això, ara que s’apropen les
urnes, el govern Bauzá ha fuit del debat
sobre el català. Ja ningú no parla de TIL ni
de trilingüisme dins els sectors del PP més
fidels a Bauzá. Hi ha molta por que l’esco-
mesa contra la llengua passi factura a les
eleccions. Per això han amagat la qüestió.
Com Rajoy, Bauzá just exposa ara els seus
èxits en política econòmica i intenta enter-
rar quatre anys d’ofensiva trilingüista.

Però ha deixat molts ferits. Bauzá s’ha
fer un codi ètic molt peculiar que li per-
met fer fora de la política qualsevol càrrec
públic del seu partit que estigui imputat,
no necessàriament per un afer de corrup-
ció. Com se sap, els batles estan sotmesos a
tot tipus de denúncies de particulars. Així,
el de Pollença. Tomeu Cifre, fou menys-
preat per Bauzá per la denúncia del pro-
pietari d’un bar que acabà tancat per ordre
municipal i per un conflicte de solars en
una urbanització.

El cert és que Cifre ha defensat sempre
la llengua pròpia i veu “motius polítics” en
aquesta defenestració. Cifre es presenta
com a independent. Altres batles catala-
noparlants de la Part Forana també s’han
de presentar con a independents. És el cas
del d’Alaró i el de Vilafranca. Per contra,
tot i estar imputat, Bauzá manté al seu lloc
de cap de llista el candidat a Calvià, José
Manuel Ruiz.

Calvià és el municipi
més castellanitzat de
Mallorca després de les
onades migratòries de
les darreres dècades.
Aquest greuge ha creat
molta tensió dins el PP
a la Part Forana, que ni
accepta el TIL ni les im-

posicions castellanitza-
dores de Bauzá. I on li
ha sorgit un gran com-
petidor polític: el PI. El
seu president, Jaume
Font, es exconseller del
PP, i el seu vicepresi-
dent, Antoni Pastor, ex-
batle de Manacor, en-

carna, ja des de fora del
partit, la revolta contra
un Bauzá escorat cap a
l’extrema dreta castella-
nista. Aquesta revolta
es podria fer més visible
si l’actual president
perd les pròximes elec-
cions.

El municipi més castellanitzat

La contundent oposició social al tracte donat
a la llengua catalana pot passar factura a
Bauzá. EL PUNT AVUI

A més de les
manifestacions
al carrer,
Mallorca ha
viscut tres
vagues de fam de
defensors de la
llengua

La situació era
terrible per al PP
quan Bauzá
assumí el poder
amb el suport
dels
regionalistes




