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Govern balear: 
política lingüística contra el català
Bernat Joan i Marí

Obertura

Les Illes Balears al llarg de la legislatura que 
va començar amb les elec cions al Parlament i als 
diferents municipis del 2011 viuen una situació 
peculiar: per primera vegada des de l’assoliment 
de l’autonomia l’any 1983 s’hi va produint una 
reculada pel que fa a l’estatus polític de la llengua 
catalana. I aquesta reculada no és impulsada des 
d’instàncies exteriors al govern de les Illes Bale-
ars, sinó des del govern mateix. 

Una altra cosa seria plantejar-nos si es tracta d’una 
iniciativa exclusiva del govern de les Illes Balears, 
fruit de les dèries personals del president i dels seus 
pròxims, o si, contràriament, es tracta d’una estratè-
gia orquestrada des de «més amunt» (en la conside-
ració llur). La nostra intuïció ens diu que el govern de 
les Illes Balears no duu a terme la seua tasca en con-
tra de la llengua catalana d’una manera aïllada, pel 
seu compte i sense una estratègia més general a nivell de tot 
l’Estat espanyol. Com podrem veure més endavant, algunes 
de les disposicions que s’han portat a terme a les Illes Bale-
ars durant aquests últims dos anys ja s’havien experimentat a 
unes altres comunitats dites autònomes amb una llengua prò-
pia diferent de l’espanyol. I podem intuir, encara que a hores 
d’ara es tracti d’una intuïció completament indemostrable, que 
les Balears poden esdevenir un banc de proves per a polítiques 
que, des dels òrgans centrals de l’Estat, hom vulgui emprendre 
contra Catalunya. No debades, moltes disposicions de caire 

lingüístic (o relacio-
nades amb la llen-
gua dins l’àmbit de 
l’educació), imple-
mentades a les illes 
Balears havien estat 
pràcticament copia-
des de les existents 
a Catalunya. Amb 
els governs ante-
riors a Bauzà, fos-
sin del Partit Popu-
lar o d’algun dels 
dos Pactes de Pro-
grés, sempre ens 
feia l’efecte que les 
Balears anaven, 
cro nològicament, 
just un parell d’anys 

darrere Catalunya. Però que les polítiques que, en matèria 
de llengua, es duien endavant a Catalunya, en un temps més 
o menys llarg, s’acabaven també implementant a les Illes 
Balears. L’actual govern, presidit per José Ramón Bauzà, ha 
estroncat aquesta dinàmica de soca-rel. 

Certament, el Partit Popular ja havia llançat algun senyal 
clarament hostil durant el govern que dirigiren entre el primer 
Pacte de Progrés i el segon pacte entre les forces progressistes, 
ecologistes i nacionalistes de les Illes Balears. En aquest inter-
regne entre dos governs progressistes (que varen ser sentits 
per la població com a governs favorables al desenvolupament 
d’una política lingüística a favor del català), el PP ja va eme-
tre alguns senyals d’hostilitat envers la promoció de la llen-
gua catalana. Des de les fi les del PP hi va començar a haver 
una certa contestació davant la situació sociolingüística en el 
sistema educatiu, argumentant, per exemple, que s’havia anat 
massa lluny en l’aplicació del Decret de mínims de presència 
de la llengua catalana en l’ensenyament (decret de 1997, etapa 
en què Joan Flaquer era el conseller d’Educació i Jaume Matas 
el president del govern). Determinats sectors del PP, doncs, 
ja veien com a «problemàtic» el fet que la llengua catalana, 
a redós de la Llei de Normalització Lingüística (1986) i del 
Decret de mínims (1997), hagués fet avenços considerables, 
si més no dins el sistema educatiu de les Illes Balears. 

Aquests senyals d’hostilitat es varen accentuar durant 
l’etapa de l’últim govern progressista, presidit per Francesc 
Antich, en què la política lingüística va estar en mans del 
PSM, i la política educativa en mans del PSIB-PSOE. Sovint, 
a l’hora de fer oposició, el PP va fer servir l’argument que el 
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Partit Socialista es trobava «captiu» de catalanistes i àdhuc 
d’independentistes, i es va començar a generar un discurs 
—altament perillós— entorn de la «llibertat» d’escollir llen-
gua en el sistema educatiu per als fi lls. Tot semblava que el 
PP, ja durant aquesta etapa, anava preparant el terreny per 
a intentar modifi car el sistema educatiu en el sentit del País 
Valencià, és a dir, establint dobles línies, segons que s’esco-
llís una llengua ofi cial o una altra. 

Tot plegat, de mica en mica, s’anava sincronitzant amb 
una política general espanyola, de part del Partit Popular, 
profundament hostil al plurilingüisme i a la pluralitat cul-
tural. Com si la dreta espanyola hagués perdut determinats 
complexos que arrossegava a causa de la dictadura fran-
quista, de mica en mica, s’ha anat situant clarament en con-
tra de la pluralitat i a favor d’una Espanya homogènia, que 
funcioni exclusivament en una llengua i que tengui una única 
referència cultural considerada com a pròpia. Això, evident-
ment, no és nou, sinó que resulta recurrent en la història de 
l’Estat espanyol. Però, des del principi de la Transició, no 
s’havia manifestat amb la cruesa amb què ho ha fet al llarg 
d’aquests darrers anys. 

A les Illes Balears, i durant la campanya electoral, el Par-
tit Popular va manifestar que no duria a terme modifi cacions 
legislatives signifi catives, especialment si no disposaven d’un 
consens ampli. Aquesta consideració, en principi, semblava 
de sentit comú. Però els fets demostren que la pràctica del PP 
ha tengut poc a veure amb el contracte electoral que aquest 
partit va signar amb els seus votants (i, guanyades les elec-
cions, amb el conjunt de la societat). 

El govern de les Illes Balears, en mans del Partit Popular, 
en el temps que fa que legisla, ha fet modifi cacions sensibles 
en l’estatus de la llengua catalana a través del següent desple-
gament legislatiu: modifi cació de la Llei de Normalització 
Lingüística (imprescindible per a la resta de disposicions del 
PP en matèria de política lingüística), redacció i aprovació 
d’una nova Llei de la Funció Pública, i decret de Tractament 
Integrat de Llengües (TIL) per al sistema educatiu. 

Modificacions 
de la Llei de Normalització Lingüística

La Llei de Normalització Lingüística es va aprovar l’abril 
de 1986, tres anys després de l’establiment de l’autonomia 
política, amb el consens de totes les forces polítiques del Par-
lament de les Illes Balears. Va ser un exercici complex, però 
també altament interessant, de posar d’acord un Partit Popu-
lar més o manco regionalista (el d’aleshores), un PSIB-PSOE 
que comptava amb molts membres que durant el franquisme 
havien destacat com a lluitadors a favor de la causa de la llen-
gua catalana, i un PSM que basculava entre el desig d’anar una 
mica més endavant i la prudència que fi nalment els inclinà a 
donar el màxim de força parlamentària a la nova llei. Tothom 
va considerar que era imprescindible comptar amb una Llei 
de Normalització Lingüística consensuada, tenint en compte 
que la llengua constitueix una «matèria sensible» i que resulta 
relativament fàcil fer-hi demagògia política o utilitzar-ne la 
causa per a fi nalitats moltes vegades realment inconfessables. 

D’alguna manera, quedava en el sentit comú dels qui aprova-
ren la llei, i de les seues respectives formacions polítiques, que 
la llei —que havia estat aprovada amb un consens general— 
solament es podria modifi car amb un consens de les mateixes 
característiques. Certament, una majoria política determinada 
podria canviar-la, però la prudència aconsellava no fer-ho si no 
es tenia també el consens de l’oposició. 

Probablement aquest sentit de prudència pot explicar que, 
al llarg de dues etapes en què socialistes i nacionalistes com-
partiren el govern de les Illes Balears, no es va produir cap 
canvi legislatiu signifi catiu en qüestió de llengua. Certament, 
en les legislatures anteriors, el Partit Popular havia respectat 
el pacte que comportà l’aprovació de la LNL, i, corresponsa-
blement, les forces polítiques progressistes i nacionalistes no 
varen tocar res (en no haver-hi consens amb el Partit Popular 
per a poder-ho fer). Evidentment, tothom donava per fet que 
el partit que aleshores era a l’oposició, quan tornàs al poder, 
pagaria amb la mateixa moneda. Evidentment, anaven errats. 

Des del principi d’aquesta legislatura, el Partit Popular 
es va proposar de canviar tot l’organigrama lingüístic. Per a 
canviar-lo, resultava del tot imprescindible descafeïnar d’una 
manera contundent la Llei de Normalització lingüística. Per 
tant, allò que s’havia aprovat amb el consens de tothom va ser 
destruït sense el consens de ningú, amb els vots —majoritaris 
però únics— del partit del govern. 

La reforma de la LNL va anar destinada, bàsicament, a 
afegir «i castellà» a tots els punts on es promovia la llengua 
catalana en exclusiva en algun àmbit concret. Així mateix, en 
consonància amb aquest plantejament, es va optar, per exem-
ple, per la possibilitat que els ajuntaments de les Illes Balears 
poguessin optar per la toponímia bilingüe. A hores d’ara, un 
ajuntament tan signifi catiu com el de Maó ja ha reofi cialitzat 
la forma Maó-Mahón. 

Nova llei de la funció pública

Des de l’aprovació de la Llei de Normalització Lingüística 
s’havien fet avenços signifi catius en la materialització de l’ofi -
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cialitat de la llengua catalana a les Illes Balears. Per defi nició, 
a qualsevol lloc del món, una llengua ofi cial és una llengua 
d’obligat coneixement, almenys entre els servidors públics. 

Al llarg de la legislatura passada hi va haver algunes ten-
sions, especialment dins l’àmbit de la sanitat pública, perquè 
el govern va treure un decret per garantir l’atenció als pacients 
en llengua catalana, que incloïa l’obligatorietat de conèixer el 
català per part de tot el personal sanitari. Aquest decret va ser 
derogat pel govern de les Illes Balears en mans del PP, just 
abans de treure la nova Llei de la Funció Pública. 

En el preàmbul d’aquesta llei ja s’hi mostren clarament 
les intencions del govern. Segons s’estableix, la nova norma-
tiva «pretén instrumentar les mesures necessàries perquè els 
processos selectius permetin l’accés (a la funció pública) de 
les persones més ben qualifi cades i que superin les proves 
amb més nivell, sense que l’acreditació ofi cial d’un determinat 
nivell de català sigui, d’entrada, un obstacle per a accedir-hi». 
Observem com la llengua catalana hi és vista com un «obs-
tacle», mentre que l’obligatorietat «universal» de l’espanyol 
es dóna per descomptada i mai no constitueix, des de la seua 
perspectiva, cap «obstacle» per a accedir enlloc. 

En consonància amb aquesta fi losofi a desigualitària (i, en 
el fons, supremacista, a favor de la llengua ofi cial de l’Estat), 
la nova Llei de la Funció Pública (2013) substitueix l’obliga-
torietat de conèixer les dues llengües ofi cials —suposada, a 
causa de l’ofi cialitat de català i castellà—, per una nova situ-
ació en què tothom (es torna a donar per suposat, d’acord amb 
la legislació de rang superior) ha de conèixer el castellà, però 
l’acreditació de competències lingüístiques queda redefi nida. 
Així, en els diferents organismes públics, caldrà «acreditar 
el coneixement de la llengua catalana que es determini regla-
mentàriament, respectant el principi de proporcionalitat i ade-
quació entre el nivell d’exigència i les funcions corresponents» 
(art. 50.1.f). Evidentment, per a l’espanyol, la qüestió de la 
«proporcionalitat» i l’«adequació» ni es planteja. 

Nou panorama educatiu: decret TIL

L’àmbit on el govern de les Illes Balears ha fet un desple-
gament més intens ha estat, justament, l’àmbit on el procés 
de normalització de l’ús de la llengua catalana havia avançat 
més: ens referim a l’àmbit de l’educació. La manca de since-
ritat del govern a l’hora de decantar-se per una acció efectiva 
a favor del bilingüisme ofi cial s’ha demostrat a bastament 
perquè no ha modifi cat res en àmbits on la llengua caste-
llana és clarament dominant i, en canvi, ha anat a modifi car, 
directament, tot allò que podia representar un desequilibri 

favorable al català (cosa que únicament succeïa dins l’àmbit 
de l’educació). 

La primera decisió que va prendre l’executiu presidit per 
José Ramón Bauzà va ser la de suprimir el Decret de mínims, 
vigent des de l’any 1997, impulsat aleshores per un altre 
govern del PP, presidit per Jaume Matas, amb Joan Flaquer 
com a conseller d’Educació. El Decret de mínims no impli-
cava la immersió lingüística, com s’ha dit i repetit milers de 
vegades des de les fi les de la dreta local. L’esmentat decret 
establia que, a cada centre educatiu, com a mínim el cinquanta 
per cent de l’activitat acadèmica s’havia de fer en llengua cata-
lana. L’altre cinquanta per cent es podia distribuir de diverses 
maneres: entre català i castellà, tot en castellà, tot en català, 
o fi ns distribuint-ho entre tres llengües (d’aquesta manera, 
més de dos-cents centres, a les illes Balears, durant l’últim 
govern progressista, ja feien ensenyament usant l’anglès com 
a llengua vehicular). Per a alguns centres, el Decret de mínims 
suposava el cent per cent en català. Però, per a la majoria, es 
dividia entre fórmules diverses. Això sí: en cap cas no hi podia 
haver menys d’un 50% de l’ensenyament en català (per això 
se’n deia Decret de mínims). 

Així mateix, el govern de les Illes Balears aviat va contra-
decretar l’aposta per la llengua catalana com a llengua d’alfa-
betització dels infants (impulsada, així mateix, en anteriors 
governs, amb el suport tant del PP com de les forces polítiques 
d’esquerres i nacionalistes). D’aquí, el govern presidit per J.R. 
Bauzà es va treure de la màniga el que ells anomenaven «lliure 
adopció de llengua», consistent a escollir com a llengua d’al-
fabetització dels infants el català o el castellà. 

En aquesta qüestió, emperò, els va sortir el primer tret per 
la culata. La primera vegada que es va portar a terme la «lliure 
elecció de llengua» —març del 2013—, un 90% dels pares i 
mares varen escollir la llengua catalana, davant un 10% que 
varen escollir l’espanyol. No contents amb el resultat, des de 
la Conselleria d’Educació es va escriure una carta, adreçada 
als pares i mares d’infants en edat d’alfabetització, en què 
se’ls recordava el dret que tenien a escollir el castellà, si així 
ho preferien. Malgrat la carta, els resultats no varen canviar 
signifi cativament. I, encara, el govern de les Illes Balears, en 
roda de premsa, va falsifi car algunes dades1. 

1.   Segons el Govern, en aquesta segona tongada, a Eivissa només haurien 
escollit el català com a primera llengua d’alfabetització dels infants el 
45% dels pares i mares. Esperança Marí, diputada de Pacte per Eivissa al 
Parlament de les illes Balears, va fer una pregunta escrita a la consellera 
d’Educació, demanant xifres ofi cials (el 45% eren manifestacions del 
Govern en roda de premsa). Segons xifres ofi cials, havien escollit el 
català, a Eivissa, un 70%. Posteriorment, Marí va telefonar personalment 
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No satisfets amb la «lliure elecció 
de llengua» de pares i mares, els mem-
bres del govern es decantaren per una 
nova incursió en el camp de la llengua 
en l’educació, i, així, es va recórrer a 
un nou decret-llei2: el decret de Tracta-
ment Integral de Llengües (conegut com 
a TIL, per les seues sigles, o Decret de 
Trilingüisme, perquè estableix que un 
terç de l’Educació es vehiculi en català, 
un terç en castellà i un terç en anglès). 

Es va aprovar el nou decret sense 
posar-hi, emperò, els mitjans necessa-
ris per a la formació en llengua anglesa. 
En el fet de no posar-hi els diners 
necessaris ja quedava clar que la qües-
tió de la implantació de l’anglès com a 
llengua vehicular constituïa un brindis 
al sol. I que les intencions reals anaven 
per un altre cantó. Cada centre, amb el 
TIL, havia de decidir quines matèries 
es farien en anglès, però també quines 
es farien en castellà. I, segons el decret, 
s’havia de tendir «a l’equilibri» entre 
les dues llengües. 

El primer decret, emperò, deixava 
una escletxa perquè tothom s’hi pogués 
acollir. L’article 20 disposava que «en 
casos excepcionals, convenientment 
raonats», cada centre, d’acord amb 
el seu Projecte Educatiu, podia dur a 
terme un Projecte Lingüístic diferent 
del que, d’una manera general, esta-
blia el decret. El resultat va ser ele-
mental: més de tres quartes parts dels 
centres educatius de les Illes Balears 
s’acolliren a l’article 20 per fer els 
seus projectes lingüístics. Aquest fet, 
juntament amb una sentència adversa 
del Tribunal Superior de Justícia de les 
Illes Balears, va obligar el govern a 
treure un nou decret llei que derogava 
aquest article i el substituïa per un de 
molt més extens, en què s’establia que, 
quan no hi hagués professorat sufi ci-
ent per a fer un terç de l’ensenyament 
en anglès, aquesta tercera part es dis-

tots els directors de centres d’educació 
infantil i primària d’Eivissa i la xifra es va 
elevar a un 81%.

2.   En relació a aquest nou decret-llei, fi ns i tot 
el Tribunal Superior de Justícia de les Illes 
Balears retreu al Govern que «abusi dels 
decrets-llei», en detriment de les lleis, que han 
de ser discutides al Parlament, i no solament 
avalades. 

tribuís «equilibradament entre català 
i castellà». 

Els atacs a l’ensenyament en català a 
les Illes Balears han provocat, a principi 
del curs 2013-2014, una reacció sense 
precedents dins la societat illenca. El 
curs ha començat amb tres setmanes 
de vaga de professors (fet insòlit des 
del restabliment de la democràcia i de 
l’autonomia) i amb unes mobilitzacions 
extraordinàries. A Palma hi ha hagut 
la manifestació més gran de la histò-
ria —al voltant de cent mil persones— 
contra el TIL. A Menorca, vuit mil 
persones; a Eivissa, devers deu mil; i a 
Formentera, cinc-centes. A Mallorca, 
on la manifestació va ser més desta-
cada, va sortir al carrer al voltant d’un 
15% de la població. Finalment, a l’hora 
de redactar aquest paper, el confl icte 
continua, i el curs ha començat amb 
crides generalitzades a la insubmissió 
davant els designis del govern. 

Altres serrells significatius

A part de les disposicions ja esmen-
tades, s’han produït altres accions que 
van clarament en contra del procés de 
normalització de la llengua catalana. 

Dins l’àmbit mateix de l’ensenya-
ment, destaca el fet que s’hagi supri-
mit el Servei d’Ensenyament del Ca -
talà, les funcions del qual han passat, 
igual que les del COFUC, a l’Insti-
tut d’Estudis Baleàrics. El servei, per 
tant, a hores d’ara, es troba completa-
ment inoperant. 

Pel que fa a la política lingüística, en 
general, al començament de la legisla-
tura varen decidir d’eliminar la Direcció 
General de Política Lingüística. Com 
diria aquell entranyable personatge de 
la novel·la Solitud, de Víctor Català, 
«murta la cuca, murt lo verí». 

Contràriament, el govern s’ha dedi-
cat a donar ales, en comptar-los com a 
organisme consultiu, al Círculo Balear, 
màxim exponent del blaverisme, amb 
implantació a l’illa de Mallorca. 

En la mateixa línia, una de les pri-
meres decisions en matèria lingüística 
del govern de les Illes Balears va ser la 
de desvincular-se de l’Institut Ramon 
Llull, l’organisme per a la promoció 
exterior de la llengua i la cultura cata-
lanes. A partir d’aleshores, igual que 

s’ha fet al País Valencià, han estat els 
municipis (i fi ns i tot el Consell Insu-
lar de Formentera) els que s’han adhe-
rit a l’IRL d’una manera particular. I 
ja hi ha una xarxa de municipis de les 
Illes Balears i del País Valencià que 
formen part de l’Institut Ramon Llull 
(en no voler-ne formar part, com seria 
lògic i normal, els respectius governs 
«autonòmics»). 

Ara ens trobam a les portes de la 
presentació al parlament de les Illes 
Balears d’un projecte de llei anome-
nat «Projecte de Llei sobre l’ús dels 
símbols institucionals de les Balears». 
Aquesta llei, bàsicament, va destinada 
a evitar que s’utilitzin símbols que no 
siguin oficials de la comunitat dita 
«autònoma» (com ara la bandera amb 
les quatre barres sense cap tipus d’ad-
dició, profusament usada en els llaços 
penjats als centres educatius —i a les 
solapes de la gent— per a reivindicar 
l’ensenyament en llengua catalana). Es 
tracta, una vegada més, d’intentar evi-
tar que es mantenguin els llaços —més 
que evidents— amb la resta dels Paï-
sos Catalans. Malgrat tot, el dia de la 
Festa de l’Estendard, els membres del 
govern continuaran desfi lant darrere la 
senyera que se suposa que ens va lle-
gar Jaume I, amb quatre barres sobre 
fons groc, sense res més. L’estendard, 
¿també serà demonitzat, per la Llei de 
Símbols? És evident que la capacitat del 
govern de les Illes Balears d’entrar en 
contradiccions fl agrants resulta si no 
infi nita almanco indefi nida. 

En defi nitiva, tot l’esforç del govern 
de les Illes Balears ha anat destinat, per 
una banda, a afeblir l’estatus del català 
a nivell ofi cial; i, per l’altra, a desvincu-
lar les Illes Balears de la resta dels ter-
ritoris on el català és llengua pròpia. Els 
membres del govern de les Illes Bale-
ars s’escuden en el fet que una majoria 
de la gent que va anar a votar (no una 
majoria de ciutadans de les Illes Bale-
ars, perquè la participació electoral va 
ser considerablement baixa, i tot just els 
votà una quarta part del cens electoral) 
varen decidir que governàs el PP. Però 
obvien, sistemàticament, que, en el con-
tracte que varen fer amb els seus votants, 
varen manifestar, per exemple, que no 
modifi carien la legislació vigent. Si no 
haguessin dit que la mantendrien… ◆


