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L
a situació als col·legis illencs era 
caòtica a finals de la setmana 
passada. De fet, des que es va co-
nèixer que el Tribunal Superior de 

Justícia de les Illes Balears anul·lava el 
TIL (el decret de tractament integrat de 
llengües que reduïa el nombre d’hores 
en català a favor de la introducció de 
l’anglès com a tercer idioma vehicular 
a l’ensenyament, amb el castellà i el 
propi) tot és confús. El Govern juga 
amb dues cares. Per una banda, Bauzà 
diu que el TIL és vigent, i per una altra 
la nova titular d’Educació, Núria Rie-
ra, assegura que no cal que l’apliquin 
més els centres que vulguin, com si ara 
s’hagués convertit en voluntari. Com-
plicat i confús, en fi. 

Bauzà. D’entrada, el president Bauzà 
es negà a acceptar que la decisió del 
Tribunal Superior, coneguda el dimarts 
23 de setembre, suposés l’anul·lació del 
TIL. De fet, aquell mateix dia va orde-

nar a la portaveu del Govern, l’actual 
consellera Riera, que expliqués als mit-
jans de comunicació que, com que es 
recorreria contra la sentència, el decret 
lingüístic continuaria vigent fins que el 
Tribunal Suprem no emetés el seu vere-
dicte final. I això no passaria abans d’un 
any, com a mínim. Així, Bauzà pensava 
que podria mantenir, per més que fos 
tan agafada pels pèls, el famós decret, la 
mesura estel·lar de tota la legislatura. 

Els sindicats que havien guanyat la 
guerra del TIL, STEI i UGT –que són 
els que varen portar el decret al TSJB–, 
aquella mateixa jornada s’adonaren de 
la jugada. Immediatament demanaren 
al tribunal que decretés que el l’ordre 
quedava sense efecte malgrat que el 
Govern presentés el recurs. L’endemà, 
el TSJB assumia la tesi dels sindicats 
i emetia una interlocutòria per la qual 
ordenava que el decret lingüístic que-
dés sense cap efecte a partir d’aquell 
mateix moment. 

Així i tot, Bauzà va fer sortir un 
altre pic la portaveu Riera davant dels 
periodistes per explicar allò que era 
molt difícil defensar: que encara que el 
Superior hagués emès la mesura cau-
telar, el TIL continuava essent vigent. 
A pesar de les preguntes dels redactors 
presents a la roda informativa, que 
insistien en com podia ser que estigués 
vigent sense estar-ho, Riera, amb un 
somriure beatífic, contestà tantes ve-
gades com va ser necessari la mateix 
lletania: que el TIL continuava essent 
aplicable a pesar del TSJB. 

Més incomprensible encara fou 
l’aparició pública del president el 
divendres 26. Com que des de l’opo-
sició Francina Armengol, la porta-
veu socialista i secretària general del 
PSIB-PSOE, li havia retret que callés 
i l’acusava d’estar “amagat”, volgué 
sortir a donar la cara. Així ho va 
fer després del consell de Govern 
d’aquell dia. Amb un somriure forçat 
Bauzà va comparèixer davant dels 
periodistes per explicar, amb una na-
turalitat impostada, que “òbviament el 
Govern complirà la llei ara igual que 
ho ha fet sempre”. I tot seguit conclo-
ïa, davant l’estupefacció dels presents 
a la sala de premsa del Consolat de 
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El Govern de Bauzà recomana els centres que 
hagin aprovat el TIL mantenir-lo vigent i reconeix 
que els que el rebutjaren no cal que l’apliquin.

Caos a les aules balears

José Ramón Bauzà va obtenir el maig 
de 2011 la més àmplia majoria absoluta 
de la història autonòmica balear. Tren-
ta-cinc sobre cinquanta-nou escons. 
Això atorgava al president del Govern 
una fortalesa parlamentària que tothom 
entenia que es traduiria en seguretat 
política a l’hora d’executar tot el que 
cregués oportú. En els primers compas-
sos de la legislatura feia l’efecte que 
així seria. Però quan s’ha entrat ja en la 
recta final de les eleccions de l’any que 
ve, les dades objectives mostren un pre-
sident d’allò més insegur políticament. 
Hi ha un bon grapat d’exemples que en 
són testimoni: rectificacions en política 
sanitària, en la fiscal, en la comercial... 

Però allò que ho deixa més espectacu-
larment clar és el nombre de consellers 
destituïts. Únicament els titulars ac-
tuals de dues de les vuit conselleries 
de l’executiu són els mateixos que 
apareixen a la foto del primer Govern, 
el juny de 2011: Gabriel Company, al 
davant del Departament d’Agricultura, 
Medi Ambient i Territori, i el vice-
president i conseller de Presidència, 
Antonio Gómez. Set persones que han 
ocupat seients en el consell de Govern 
ja no hi són: Carmen Castro i Antoni 

Mesquida, primer i segon titular de 
Salut; Simó Gornès, que ho va ser de 
Funció Pública; Josep Ignasi Aguiló, 
que s’encarregà d’Economia; Carlos 
Delgado, que va ser titular de Turis-
me; Rafel Bosch i, l’última sacrificada, 
Joana Maria Camps, que foren els dos 
anteriors responsables d’Educació. 

Què s’amaga darrere de tants col-
laboradors executats? Primer de tot, 
la inseguretat política que emana del 
president. Ordena als consellers que ti-
rin endavant projectes que ell decideix; 

però, si no és possible fer-ho, els 
destitueix. Per exemple, el primer 
titular d’Economia va rebre l’ordre 
del president d’obtenir doblers com 
fos, encara que hagués d’inventar-se 
impostos malgrat haver promès que 
abaixaria els existents. Aguiló impo-
sà tres nous gravàmens, però davant 
la rebel·lió empresarial que generà 
la mesura, Bauzà el va fer respon-
sable únic, el va destituir i renuncià 
a les càrregues fiscals. Igual ha 
passat amb tots els consellers que ha 
destituït, amb l’excepció d’Antoni 
Mesquida, que va dimitir per incom-
patibilitat amb el president al cap de 
tres mesos d’haver estat nomenat. 

Set consellers sacrificats
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Mar : “Per tant [el TIL] continua vi-
gent, clar que sí”. Els periodistes es 
llançaven mirades uns als altres, com 
si cadascun pensés que havia entès 
malament el que oïa. Però no, cap no 
es confonia. Bauzà deia el que estava 

dient. I afegia: “Tots els pares volen el 
millor per als seus fills i jo, encara que 
no tenc fills, també vull el millor pels 
nins de Balears, i si no mantenim el 
trilingüisme, el que passarà serà que 
vendran els nins estrangers que saben 
anglès i els llevaran la feina”. Tal-
ment. L’endemà els diaris de Palma ti-
tulaven: “El Govern repta el Superior 
i manté vigent el TIL”. En realitat no 
pot fer-ho, això, però intenta almenys 
que els centres educatius que l’hagin 
aprovat l’apliquin. És una mena de 
recargolament surrealista: el decret 
estaria alhora vigent i suspès.

Sí i no. Com és conegut, Bauzà va 
destituir Joana Maria Camps i ningú 
no sap per què, ja que ella sempre va 
fer el que li ordenava. Val a dir que no 
era la primera vegada que el president 
manejava un membre del Govern com 
si fos matèria d’usar i tirar –vegeu 
requadre–, però va sorprendre perquè 
li havia demostrat en públic el seu 
suport una setmana abans. Tanmateix, 
Bauzà és fred com el gel i si ha de can-

viar d’opinió ho fa sense manies. Que 
Camps havia caigut en desgràcia es va 
palesar el dia 23 quan qui va sortir a 
donar explicacions als periodistes fou 
Núria Riera. I això es va repetir l’en-
demà. Tothom ho va entendre: Camps 
seria sacrificada, i més prest que tard. 
En efecte, a primera hora del matí de 
divendres 26 es coneixia que Bauzà 
l’havia destituïda. Riera, la portaveu, 
la substituïa amb l’objectiu de “crear 
una nova dinàmica”, va justificar el 
president. 

La “nova dinàmica” es va iniciar 
immediatament. La nova consellera 
començà els contactes amb tota la 
comunitat educativa des de l’ende-
mà mateix. Primer telefònicament i 
llavors a través d’audiències diàries, 
des del dilluns 29 de setembre, amb 
els dirigents de cada sindicat, de l’As-
semblea de Docents, de col·lectius de 
progenitors d’alumnes així com amb 
la cúpula de la Universitat de les Illes 
Balears, amb el rector Llorenç Huguet 
al capdavant. Volgué aparèixer a les 
imatges dels mitjans asseguda al sofà 

A pesar de la sentència del Tribunal Superior que anul·la el TIL, Bauzà continua entestat que s’apliqui, encara que sigui només als centres que 
l’acceptaren.
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amb cadascun dels seus interlocutors, 
evitant la típica foto de despatx, per 
donar una nova imatge, més propera, 
més amable. En la mateixa línia s’han 
d’entendre els canvis en l’organigra-
ma de la Conselleria. El més cridaner 
l’ha protagonitzat el número dos del 
departament, Guillem Estarellas, el 
qual va dimitir abans de ser destituït. 
Era el càrrec del departament més odi-
at pels docents, no debades el respon-
sabilitzaven de bona part de la tensió 
que s’ha viscut a les aules. 

En paral·lel, la nova consellera ha 
ordenat enviar una circular –sense sig-
nar– a tots els centres perquè els que 
hagin aprovat el TIL per a aquest curs 
el continuïn aplicant. No ho ordena, 
sinó que ho recomana. Perquè si ho 
ordenés podria incórrer en il·legalitat. 
Per tant, deixa que siguin els centres 
els que decideixin què han de fer amb 
el decret lingüístic. Així, continua vi-
gent –encara que sigui per a aquells 
que vulguin implementar-lo– i alhora 
es pretén fer veure que es compleix la 
sentència deixant que els que no volen 
aplicar-lo no ho facin. 

Tanmateix, els sindicats, l’Associ-
ació de Directors i l’Assemblea de 
Docents troben que això no és el que 
ha ordenat el Tribunal Superior. Exi-
geixen més concreció a la Conselleria. 
Volen que, per escrit, amb signatura de 
qui es fa responsable, doni les ordres 
de quina normativa s’ha d’aplicar a 
tots els centres per igual, quina norma 
legal han de seguir. I argumenten que 
no pot ser que sigui vigent el TIL per 
a aquells que el vulguin i que no ho 
sigui alhora per als que no l’acceptin, 
ja que, al seu parer, això generaria un 
caos total. 

Justament és el que eren les aules 
illenques a finals de la setmana pas-
sada, un caos. Perquè amb aquest “sí 
i no” la Conselleria intentava desespe-
radament mantenir viu el TIL, encara 
que fos a mitges. 

Miquel Payeras

La nova consellera, Núria Riera, ha començat una ronda d’audiències a sindicats, representants 
de centres, directors, i fins la UIB per mostrar una nova imatge, més amable, més propera, més 
dialogant.
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El Govern pretén 
que el TIL estigui 
vigent i suspès 
alhora
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