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El perquè del canvi balear 

 

Miquel Payeras 

 

Les eleccions autonòmiques a les Illes han suposat un radical canvi polític, les raons del qual s'han 

de buscar tant en la marca estatal del PP com en la forma de governar de Bauzá. 

 Les raons de la desfeta conservadora a les eleccions autonòmiques de les Illes Balears són 

diverses. En primer lloc, el PP balear ha patit, com pertot arreu, el descrèdit de la marca d'àmbit 

estatal per mor de les polèmiques sobre les retallades en els pressupostos dels serveis públics i, 

sobretot, per la corrupció. Però també existeixen motius autòctons, com ho prova el fet que el 

resultat del partit conservador a l'arxipèlag únicament ha sumat només un punt percentual per sobre 

la mitjana estatal, quan sempre havia estat –de terme mitjà– el 10,5% superior. És a dir, el 

diferencial positiu conservador illenc s'ha eixugat quasi totalment. Per raons domèstiques amb tota 

certesa. Quines?  

BAUZÁ 

La forma de ser de José Ramón Bauzá ha influït molt en la desmobilització del votant propi. És un 

home fred, llunyà, li agrada imposar, jugar al tot o res, es relaciona sempre a partir de la premissa 

"amb mi o contra mi"... Des del principi del mandat es va enclaustrar en el despatx presidencial, 

envoltat d'un cercle de ferro format per quatre amics incondicionals, i s'ha vinculat poc, molt poc, 

amb els batlles del PP i la resta de càrrecs que no fossin diputats del grup parlamentari. El resultat, 

que els militants no l'han sentit proper, sinó tot el contrari. Dit d'una altra manera, no ha fet política. 

I això, en uns temps en què la caixa estava buida, havia de ser letal per força: ni ha fet obres que 

pogués mostrar als ciutadans ni ha fet política per acostar-se als seus electors. 

 D’una altra banda, aquesta estranya manera de governar s'ha concretat amb la submissió 

absoluta a uns pocs empresaris, els hotelers, als quals ha retut vassallatge a través de diverses lleis, 

especialment la Turística, que els permet no complir les normatives urbanístiques que obliguen  tota 

la resta d'empresaris i ciutadans en general. El greuge comparatiu és sagnant en relació amb com ha 

tractat els petits i mitjans negocis turístics, els comerciants, la resta d'empresaris, les associacions de 

referència social –com és ara el GOB i l'Obra Cultural Balear– i no parlem ja dels sindicats, a tots 

els quals en el millor dels casos ha ignorat i sovint s'hi ha enfrontat obertament.  

 El cim de tan peculiar forma de gestionar el Govern, barallant-se amb gairebé tothom, fou 

allò que potser és més conegut fora de les Illes: la croada contra del català. 

 

 

ANTICATALANISME 

 

Bauzá nomenà Rafael Bosch, amic i antic professor seu, conseller d'Educació. Bosch, home lletrat, 

director d'un col·legi privat, intel·ligent i sibil·lí, buscà durant vint-i-dos mesos mantenir l'equilibri 

entre les ànsies anticatalanistes de Bauzá i la racionalitat política. Però el president anà incomodant-

se cada pic més amb la moderació del seu amic. En paral·lel, el grup anticatalanista Círculo Balear, 

amb el suport entusiasta del diari El Mundo-El Día de Baleares, es dedicà a fer una intensa tasca 

d'agitprop entre la parròquia més ultradretana del PP. Amb la conseqüència que Bauzá es posava 

progressivament més nerviós amb Bosch. Esclatà finalment just iniciat el maig del 2013. Destituí 

Bosch i teledirigí des de Presidència la conselleria al front de la qual posà una pobra dona ignorant 
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anomenada Joana Maria Camps, que s'estrenà en el càrrec, el dia de la presa de possessió, dient als 

periodistes que “jo no sé res d'Educació”. Era el preludi del desbarats que vindrien.   

 A partir d'aleshores tot es precipità. Bauzá entrà en un mena de frenesí anticatalanista 

aplaudit pel Círculo, el diari de referència conservadora i la part més ultra del partit. Aplicà fort i no 

et moguis el TIL (decret de Tractament Integrat de Llengües, que arraconava el català a 

l'ensenyament, negant-li la condició de llengua vehicular), imposà la Llei de símbols (per impedir 

penjar la bandera quadribarrada als centres públics d'educació), reformà la Llei de funció pública 

(per eliminar la condició de llengua de l'Administració del català, a més de convertir-lo en un mèrit 

en lloc d'un requisit per accedir a fer feina a les institucions públiques)...  

 Les conseqüències del deliri són prou conegudes: vagues a l'ensenyament, protestes, 

manifestacions –com la massiva del 29 de setembre de 2013, a la qual participaren unes 100.000 

persones, la concurrència més massiva a qualsevol tipus d'acte públic de la història de les Illes–, 

recursos judicials... Però Bauzá es mostrà impertèrrit. No canvià gens la seva forma d'actuar. 

Talment com si sentís ploure. Ni tan sols reaccionà quan el Tribunal Superior de Justícia de Balears 

deixà en suspens el TIL per un defecte formal. Com si no anés amb ell.  

 Així com s'acostaven les eleccions, veia que les coses no anaven com li hauria agradat. A 

finals del 2014, però, encara confiava que les enquestes que li auguraven una severa derrota 

s'equivoquessin. Que el famós “vot ocult” del PP acabaria per fer acte de presència el dia de les 

eleccions i el partit fregaria la majoria absoluta. Però també sabia que si no l'assolia –la donen 30 

diputats sobre els 59 escons que té el Parlament illenc– estaria condemnat a l'oposició. Així que 

calia intentar tenir un potencial aliat. El PI (Proposta per les Illes), un partit regionalista fundat per 

Jaume Font –exmilitant del PP–, podia ser un bon candidat, però la molt mala relació entre els 

respectius líders –Font abandonà el seu antic partit de resultes de l'enfrontament que tingué amb 

Bauzá– projectava dubtes més que fonamentats sobre la possibilitat d'un futur pacte.  

 

PP-CIUDADANOS 

 

A principis d'enguany, la progressió demoscòpica de Ciudadanos encengué un llum d'esperança en 

el PP.  Bauzá i el seu cercle de ferro analitzaren que la pèrdua de vot podria anar al nou partit, amb 

el qual podria pactar després de les urnes i seguir mantenint així la presidència.  

 Posaren fil a l'agulla i després de no moltes converses discretes entre Palma i Barcelona 

obtingueren el que volien. Durant la setmana de les passades festes de primavera, a començament 

d'abril, dos enviats d'Albert Rivera es desplaçaren a Palma per imposar el candidat a president del 

Govern balear: Xavier Pericay, un dels fundadors del partit el 2005 i que resideix des de fa uns pocs 

anys a la capital illenca. És, significativament, un dels patrons de la Fundació Jaume III dedicada a 

“la promoció de les modalitats” i que brama sempre contra la “uniformització” que els 

“catalanistes” volen imposar, al seu parer, a les Illes. Una entitat que, en fi, forma amb el Círculo 

Balear la mateixa moneda: l'anticatalanisme, un és la cara i l'altra la creu. Pericay, a més, és l'espòs 

de la principal assessora lingüística d'IB3, la feina de la qual és intentar que almenys en alguns 

programes els qui surten en pantalla utilitzin l'article salat en lloc del literari. Una pràctica que els 

professionals de la casa han criticat perquè contravé l'ús correcte del català.  

 Bauzá havia aconseguit amb Ciudadanos a la fi un potencial aliat molt més segur que el PI. 

De fet, ningú no dubtava que la confluència entre els dos partits ja estava feta. Les enquestes, durant 

l'abril i començament de maig, atorgaven credibilitat a la possible futura convergència. Bauzá i 

Pericay esdevenien la parella més desitjada de l'anticatalanisme social i mediàtic. A les pàgines del 

diari El Mundo-El Día de Balears, com en el digital mallorcadiario.com –un altre puntal 

conservador–, s'hi podien llegir articles dels caps d'aquest corrent ideològic en els quals es 

mostraven entusiasmats amb la futura aliança entre PP i Ciudadanos.  
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ELS RESULTATS 

 

Però vet aquí que arribaren les urnes i s'esvaí el somni anticatalanista. El PP, tal com deien les 

enquestes que passaria, baixà als 20 diputats. Però Ciudadanos, amb 2 escons, quedava molt, molt 

per sota dels 10 que les previsions demoscòpiques li havien augurat.  

 Per contra, la bogeria anticatalanista va generar un vigorós anticòs social que es canalitzà 

electoralment cap a unes soles sigles: Més. Va obtenir un resultat increïble, però que és de bon de 

veres. El millor registre del PSM –la principal força de Més– va ser el del 1995, quan sumà sis 

escons. Enguany, Més n'ha fet nou. Només un per sota de Podem i cinc per davall del PSOE. L'èxit 

de Més es complementa amb el bon resultat obtingut pel PI. Aquest partit regionalista, que també 

defensa el català i que ha criticat amb duresa la política lingüística de Bauzá, ha sumat tres escons. 

Els socialistes, que igualment han defensat sempre la llengua pròpia i que s'han oposat 

aferrissadament a les normes i lleis contra el català, han fet catorze diputats. I Podem, partit que 

també critica tota la orientació política sobre la llengua que ha fet el PP, ha sumat deu escons. És a 

dir, els partits que defensen el català han obtingut 37 dels 59 llocs del Parlament.  

 La derrota de l'anticatalanisme, tant del PP de Bauzá com de Ciudadanos  i el Círculo, no pot 

ser més contundent. El resultat pràctic serà que el nou Govern derogarà les lleis contra el català i 

impulsarà des de tot d'una una política lingüística que serveixi per recuperar la senda de la 

normalització del català. 

 

 


