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L
a pressió dels agents de l’anticata·
lanisme a les Illes contra el Govern 
de José Ramón Bauzà no para. Sa·
ben que el president és sensible a 

les seves crítiques. I ho aprofiten a fons. 
L’afer de la sortida de l’Institut Ramon 
Llull n’és un bon exemple. Però no és 
l’únic. I la pressió augmentarà. 

La sortida. Res no feia pensar que 
el Govern balear sortiria de l’Institut 
Ramon Llull. Durant l’any 2011 en 
alguna ocasió s’aixecaren veus anti·
catalanistes contra la permanència de 
les Illes en l’IRL en temps de penúria 
econòmica. Però el conseller Bosch va 
ser taxatiu i donà garanties que Balears 
“seguirà dins el Ramon Llull”. 

A finals de 2011 va ser quan el Go·
vern anuncià la futura reforma de la 
llei de Funció Pública per degradar el 
català de requisit a mèrit per a entrar a 
treballar a l’administració. En els me·
sos següents, Bosch va posar en marxa 
la llibertat d’elecció de llengua a l’es·
cola per als pares amb fills en edat de 
lectoescriptura, fins als 7 anys. I durant 
la primavera passada esclatà la rebel·
lió dels llaços –fets amb la quadribar·
rada– penjats a les façanes dels centres 
educatius com a protesta per la política 
lingüística de l’executiu del PP. 

Malgrat la tensió entre el catalanisme 
i el Govern –que tingué com a reflex la 
gran manifestació de l’Obra Cultural 
Balear el 25 de març– per aquests 
motius, en cap moment Bosch o Bauzà 
digueren res de sortir de l’IRL. De fet, 
a principis d’aquest mes de novem·
bre es conegué que l’avantprojecte de 
pressupostos per al 2013 incorporava 
la previsió del Govern de contribuir 
a l’Institut amb poc més de 760.000 
euros. Va ser quan l’anticatalanisme 
reprengué l’ofensiva contra Bauzà per 
mor de l’IRL.

Va començar el diari El Mundo edi·
torialitzant sobre la inconveniència de 

donar “tants de diners” a “la Generali·
tat independentista”, sobretot en temps 
de poca disponibilitat pressupostària 
balear. Tot seguit, va entrar en dansa 
el grup anticatalanista Círculo Balear. 
Mitjançant un comunicat criticava que 
“Bauzà diu una cosa i fa l’altra”. Se·
gons l’entitat, malgrat que asseguri que 
“Balears mai formarà part dels Països 
Catalans mentre sigui president”, en 
realitat “el Govern no ha sol·licitat la 
seva sortida de l’Institut Ramon Llull, 
que és el principal òrgan de difusió ex·
terior del pancatalanisme liderat per la 
separatista Generalitat de Catalunya”. 
Acusava Bauzà, a més, “de permetre, a 
pesar del que diu en públic, que el pre·
sident independentista de la Generali·
tat, Artur Mas, posi en el món les Bale·
ars com un apèndix de Catalunya”.

La pressió anticatalanista va ser mas·
sa per a Bauzà. Va ordenar Bosch que 
comuniqués al seu homòleg català la 
desvinculació balear de l’IRL. Així 
ho va fer el 5 de novembre. L’endemà 
es feia públic que els pressupostos 
de 2013 deixaran a zero els 760.000 
euros previstos. En primera instància, 
el conseller Bosch va voler explicar 
la mesura per raó de “les dificultats 
econòmiques” i per la necessitat “de 
retallar despeses”. Una excusa ridícula 
que tot d’una fou rectificada pel ma·
teix Bosch, qui reconegué una decisió 
política. El mateix que va confessar el 
president Bauzà. 

L’obsessió. Com sempre quan es 
tracta de decisions en contra del ca·
talà, la mesura adoptada pel Govern 
va merèixer les crítiques de l’oposició 
política –PSOE i PSM– i, sobretot, de 
l’Obra Cultural Balear, la qual, en un 
comunicat, assegurà que la sortida de 
l’IRL “és una passa més en el deliri 
antimallorquí del govern Bauzà, una 
agressió més contra la cultura i la 
llengua pròpies de les Balears”. Per 
descomptat, el govern va fer el sord a 

La pressió anticatalanista ha aconseguit que Bauzà tregui les Illes de 
l’Institut Ramon Llull. 

El revifament anticatalanista 

El conseller d’Educació, Rafel Bosch i també el d’Agricultura, Biel Com·
pany, han estat descoberts de festa a Cabrera. El Diario de Mallorca publicà 
que tots dos se n’havien anat, el passat estiu, al Parc Nacional marítim i ter·
restre d’excursió usant mitjans públics. I una vegada allà, després del bany en 
les aigües cristal·lines, un opípar dinar –Moët&Chandon i llagosta– culminà 
la jornada de gaudi dels dos polítics. No és que sigui un escàndol comparable 
als que esclaten amb els casos de corrupció. Però, que en temps de penúries 
per a tanta gent, els dos membres de l’executiu de Bauzà se’n vagin de festa 
a Cabrera amb barques públiques i allà dinin amb tant de luxe gastronòmic 
–convidats per uns pescadors, segons explicaren posteriorment– oferí una 
negativa imatge pública de tot el Govern. Per la qual cosa la setmana passa·
da Bosch entonava el mea culpa i assegurava que “no tornarà a ocórrer res 
semblant”. 

Bosch, de festa a Cabrera

La sortida balear de l’Institut Ramon Llull va 
ser conseqüència de la pressió dels agents 
més anticatalanistes com El Mundo i el Círculo 
Balear.
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les crítiques. Fins el president Bauzà 
insistí que “amb la deriva independen·
tista” de CiU no hi podia haver “cap 
col·laboració” amb la Generalitat. 

El rerefons de la decisió de treure les 
Illes de l’IRL és el mateix que hi ha 
rere tota la política anticatalanista que 
porta a terme Bauzà, i que s’intensifi·
carà. Com el lector d’aquest setmanari 
deu recordar, unes setmanes arrere es 
feia públic l’avantprojecte d’una llei 
anomenada de convivència escolar, en  
què la Conselleria d’Educació inclou 
com a falta molt greu –que pot implicar 
l’expulsió de la carrera docent– que un 
professor expressi opinions polítiques. 
Cosa que va adreçada als qui han posat 
els llaços en favor del català a les faça·
nes de les escoles. És un exemple, com 
la sortida de l’IRL, del revifament anti·
catalanista que ordenà Bauzà el passat 
estiu a tot l’equip de la Conselleria 
d’Educació. Segur que hi haurà més 
exemples durant els pròxims mesos i 

anys. De fet, no es pot descartar que la 
bandera orgullosament anticatalanista 
sigui una de les més importants que 
aixequi el PP per a presentar·se a les 
eleccions autonòmiques de 2015. 

Bauzà és molt sensible a la pressió 
dels agents anticatalanistes, sobretot 
d’El Mundo i del Círculo Balear. Li 
és igual que l’OCB tregui al carrer, 
com el març passat, 25.000 persones 
contra la seva política lingüística. En 
canvi, mostra la pell molt fina per a les 
crítiques que li vénen de l’altra banda. 
Està convençut que el perill electoral 
per al PP no ve pel regionalisme sinó 
per l’anticatalanisme, o sigui UPyD. 
En converses amb quadres dirigents 
del PP, llunyans de les tesis de Bauzà, 
aquest setmanari ha pogut constatar 
que aquesta és l’anàlisi que fa el pre·
sident i el seu reduït cercle de més 
pròxims col·laboradors, especialment 
Antonio Gómez, conseller de Presi·
dència, i, sobretot, el cap del gabinet 

del president, Javier Fons, vertader 
home fort de Bauzà. 

Per a ells, que el regionalisme –ve·
geu pàgines 28 i 29– s’uneixi tot sota 
les noves sigles del PI (Proposta per 
les Illes) no és cap amenaça. Creuen 
que per aquest costat no perdran més 
vots que els derivats de situacions 
personals, com és ara la del batlle de 
Manacor Antoni Pastor, que ha estat 
expulsat del PP. En canvi, manifesten 
un obsessiu pànic que les crítiques 
d’El Mundo i del Círculo Balear pu·
guin donar ales a UPyD amb vista a 
les eleccions autonòmiques de 2015. 
Aquesta anàlisi es veié reforçada ara 
fa un any quan el partit de Rosa Díez 
va obtenir a les eleccions generals a les 
Illes 18.000 vots, per només 3.000 tres 
anys abans. El creixement enorme era 
a costa del PSOE. Però Bauzà i el seu 
cercle temen que si no es mostren cla·
rament anticatalanistes, UPyD podria 
acabar xuclant també vot conservador. 
Per això, a banda de la convicció prò·
pia del president, és previsible que no 
pari el deliri contra el català. 

Miquel Payeras

El Govern balear intensificarà encara més la política anticatalanista durant els pròxims mesos i anys.

Bauzà és molt sensible a la pressió 
d’agents anticatalanistes com ‘El Mundo’
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