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l conseller d’Educació del Govern 
balear, Rafel Bosch, fou convidat 
a Intereconomía TV. D’entrada, 
hauria de ser territori amic. Però 

després de la campanya que els més 
conspicus anticatalanistes li estan fent, 
allò amenaçava d’esdevenir territori 
comanxe, per a Bosch. Per això el 
conseller va prendre mesures de segu-
retat, podríem dir. Va exigir que la seva 
intervenció fos en format d’entrevista i 
a ell tot sol, no la mena de debat que la 
televisió volia en primera instància. Un 
col·loqui en el qual havia de ser present 
també Jorge Campos, el president de 
l’associació ultra anticatalanista Círcu-
lo Balear, l’assistència del qual va ser 
vetada pel conseller illenc. Al final la 
direcció televisiva va acceptar les con-
dicions de Bosch i fou una entrevista 
per a ell tot sol. 

Conhortar l’anticatalanisme. 
Bosch acudí al mitjà ultradretà amb 
claredat d’idees. Havia d’intentar 
conhortar el màxim possible l’anti-
catalanisme més furibund que l’està 
perseguint i que demana el seu cap al 
president Bauzà. Perquè el consideren 
“catalanista”, tal i com EL TEMPS ex-
plicava recentment –vegeu el número 

1.479–, cosa que pot resultar xocant, i 
certament ho és, per al lector d’aquest 
setmanari, coneixedor de les múltiples 
mesures que contra el català ha dut a 
terme el govern illenc del PP, però així 

són les cosesen la política de l’arxipè-
lag: a vegades un tant delirants, com 
és el cas.

Bosch se n’anava, doncs, cap a Inte-
reconomía TV amb el guió ben clar. Se-
gurament amb l’ordre directa de Bauzà 
que fes professió de fe anticatalanista 
davant l’audiència. No servien sim-
ples declaracions generals. Calia algun 
anunci. El feu. Anuncià que el pròxim 
curs escolar –2013-2014– entrarà en 
vigor un nou decret que regularà “in-
tegralment” l’ús de totes les llengües 
a l’ensenyament illenc. En síntesi, es 
tractaria d’un decret que substituiria 
el de mínims –aquell que obliga que 
a tot l’ensenyament almenys un 50% 
ha de ser en català– per un de nou que 
imposarà el “trilingüisme”. Segons el 
conseller, el decret regularà la presèn-
cia de català, castellà i anglès a parts 
iguals com a llengües vehiculars de 
l’ensenyament a les Illes. Dit altrament, 
d’aquesta manera es redueix a la pràcti-
ca la presència del català –ara al menys 
del 50%–, augmenta la del castellà i 
deixa en l’aire també a la pràctica la de 
l’anglès perquè no hi ha prou docents 
formats en aquest idioma per a poder 
donar-hi les classes. 

El conseller no fou concret amb 
relació al fons exacte del decret i a la 
manera com pretén aplicar-lo. És pos-
sible que a final de la passada setmana 
–després de tancar aquesta edició– ja 
s’hagi conegut l’esborrany del decret, 
o, en el seu defecte, pugui ser públic 
durant aquesta setmana. 

De moment, segons el que ha dit el 
conseller, es dedueix que el decret or-
denarà la mecànica de com els centres 
hauran de complir la nova legalitat 
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El conseller d’Educació 
del Govern balear 
prepara un nou decret 
contra el català.

Més tensió lingüística

Sobtadament, el conseller de Salut 
balear, Antoni Mesquida, va dimitir 
del càrrec dimecres de la setmana 
passada. El motiu, segons explicà ell 
mateix en declaracions al diari Ulti-
ma Hora: “No em deixen fer el meu 
equip; jo ja tenc una edat i no estic 
disposat que m’imposin el que he de 
fer”. Val a dir que el conseller dimitit 

no féu conferència informativa. Va ser 
el mateix president del Govern –cosa 
insòlita– qui convocà a la premsa de 
manera urgent per anunciar la dimis-
sió del conseller, però sense explicar 
el perquè ni, tampoc, donar el nom del 
substitut. 

Mesquida només ha aguantat quatre 
mesos en el càrrec. Va ser nomenat el 

passat mes de juliol com a substitut de 
Carmen Castro. Castro es va enfrontar 
a molts col·lectius professionals de la 
medicina pública, en especial al Sin-
dicat de Metges, de tal forma que la 
pressió que rebé el president perquè la 
destituís –amb vagues incloses– arribà 
a ser molt intensa. Finalment, fou ella 
mateixa la que exigí al president que li 
acceptés la dimissió, després d’haver 
dimitit durant l’any de mandat en altres 
ocasions sense que Bauzà li perme-
tés plegar. Mesquida havia de ser el 

“tranquil·litzador” del sector professi-
onal sanitari públic illenc. Així ho féu. 
Però un sector del PP no l’ha acceptat 
mai i, des del primer dia, començà a 
conspirar en contra seva, amb el suport 
del diari pròxim al PP El Mundo-El 
Día de Baleares. Finalment, fart de tot, 
ha decidit dimitir.

El punt més al·lucinant de l’episodi 
és el que va dir el president Bauzà en 
la seva compareixença urgent davant 
dels periodistes per no explicar la 
dimissió –perquè, de fet, no la va ex-

plicar–: “La renúncia de Mesquida no 
l’entenc com un fracàs polític meu”. 
Tenint, com té, el suport del grup 
parlamentari més nombrós que mai 
no hagi conegut cap president illenc, 
li han dimitit dos consellers de Salut i 
n’ha hagut de nomenar tres –el subs-
titut de Mesquida serà probablement 
Martí Sansaloni, director general de 
Gestió Econòmica i Farmàcia de la 
mateixa conselleria– en només setze 
mesos. Però el president troba que 
això no és cap fracàs seu. 

Dimiteix el conseller de Salut

Bosch va anunciar un nou decret contra el català, que en realitat no és res de nou, a la televisió 
més ultra, Intereconomia. 
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lingüística. Els pares adquiriran força 
protagonisme. Les famílies dels al·lots 
de cada centre seran les que triaran el 
model lingüístic, la qual cosa sembla 
que deixa oberta la possibilitat que en 
alguns centres, en zones de població 
catalanoparlant en la seva immensa 
majoria, la llengua pròpia segueixi 
essent la vehicular. Ara bé, segons el 
conseller, en el cas que la majoria dels 
pares no optin clarament per un mo-
del, aleshores la conselleria imposarà 
el “bilingüisme”, o sigui tant castellà 
com català, com anglès, a parts iguals. 
Atès que la població d’àmplies zo-
nes de les Illes no és majoritàriament 
catalanoparlant –prop del 50% no ha 
nascut a l’arxipèlag–, és fàcil imaginar 
el resultat. 

El decret futur, segons digué Bosch, 
“s’inspirarà molt” en el decret de plu-
rilingüisme que és vigent al País Va-
lencià. A la televisió ultra esmentada, 
el conseller es vantà que amb la nova 
normativa “s’acabarà la immersió” lin-
güística en català. 

Insatisfacció general. Malgrat l’evi-
dent intenció de Bosch d’agradar a l’an-
ticatalanisme illenc, tant el diari senyera 
d’aquest àmbit ideològic  –El Mundo-El 
Día de Balears– com l’organització de 
referència, Círculo Balear, i també ar-
ticulistes de militància reconeguda en 
UPyD –com és el cas de Joan Font, 
ex-militant del PP, professor de la UIB 
i escriptor– desconfien absolutament de 
les intencions del Govern. El diari referit 
contestava les intencions anunciades pel 
conseller en Intereconomía TV editori-
alitzant, en una pastilla sense signatura, 
sobre les “moltes mentides” que Bosch 

ha dit i que “no cal confiar” que res 
canviï. Més o menys amb les mateixes 
paraules s’expressava Font i el Círculo. 
L’anticatalanisme no confia en Bosch ni 
amb un Bauzà al qual segueix exigint 
que sacrifiqui el conseller “catalanista”. 

D’altra banda, les relacions amb el 
món cultural i catalanista illenc conti-
nuen sent d’allò més dolentes. I, com és 
bo d’imaginar, empitjoraran quan l’es-
borrany del referit decret sigui de públic 
coneixement i així es pugui saber exacta-
ment què preveu per a la immersió i, en 
general, per al català a l’ensenyament. 

A l’espera d’un segur nou esclafit 
reivindicador del català en el món 
educatiu, i contra les pretensions del 
Govern, l’Obra Cultural Balear es va 
reunir amb Bosch, el passat dia 17. 
Quasi ni cal dir-ho: la reunió, “ten-
sa”, acabà “sense cap acord”, segons 
el comunicat fet públic per l’entitat 
cultural. 

Així les coses, tot augura que a les 
Illes es viurà els pròxims mesos amb 
més tensió lingüística. 

Miquel Payeras 

Sobtadament, el conseller de Salut 
balear, Antoni Mesquida, va dimitir 
del càrrec dimecres de la setmana 
passada. El motiu, segons explicà ell 
mateix en declaracions al diari Ulti-
ma Hora: “No em deixen fer el meu 
equip; jo ja tenc una edat i no estic 
disposat que m’imposin el que he de 
fer”. Val a dir que el conseller dimitit 

no féu conferència informativa. Va ser 
el mateix president del Govern –cosa 
insòlita– qui convocà a la premsa de 
manera urgent per anunciar la dimis-
sió del conseller, però sense explicar 
el perquè ni, tampoc, donar el nom del 
substitut. 

Mesquida només ha aguantat quatre 
mesos en el càrrec. Va ser nomenat el 

passat mes de juliol com a substitut de 
Carmen Castro. Castro es va enfrontar 
a molts col·lectius professionals de la 
medicina pública, en especial al Sin-
dicat de Metges, de tal forma que la 
pressió que rebé el president perquè la 
destituís –amb vagues incloses– arribà 
a ser molt intensa. Finalment, fou ella 
mateixa la que exigí al president que li 
acceptés la dimissió, després d’haver 
dimitit durant l’any de mandat en altres 
ocasions sense que Bauzà li perme-
tés plegar. Mesquida havia de ser el 

“tranquil·litzador” del sector professi-
onal sanitari públic illenc. Així ho féu. 
Però un sector del PP no l’ha acceptat 
mai i, des del primer dia, començà a 
conspirar en contra seva, amb el suport 
del diari pròxim al PP El Mundo-El 
Día de Baleares. Finalment, fart de tot, 
ha decidit dimitir.

El punt més al·lucinant de l’episodi 
és el que va dir el president Bauzà en 
la seva compareixença urgent davant 
dels periodistes per no explicar la 
dimissió –perquè, de fet, no la va ex-

plicar–: “La renúncia de Mesquida no 
l’entenc com un fracàs polític meu”. 
Tenint, com té, el suport del grup 
parlamentari més nombrós que mai 
no hagi conegut cap president illenc, 
li han dimitit dos consellers de Salut i 
n’ha hagut de nomenar tres –el subs-
titut de Mesquida serà probablement 
Martí Sansaloni, director general de 
Gestió Econòmica i Farmàcia de la 
mateixa conselleria– en només setze 
mesos. Però el president troba que 
això no és cap fracàs seu. 

Dimiteix el conseller de Salut

De nou, el conseller d’Educació, Rafel Bosch, enmig del foc encreuat anticatalanista i catalanista.
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