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Bauzá i Fabra. Els presidents balear
i valencià, en un míting el 2011 / EFE

Objectiu: eliminar
la llengua
Les Illes Balears i el País Valencià són el laboratori
d’assaig de les polítiques lingüístiques contra el català
que el PP voldria aplicar també a Catalunya
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TERE RODRÍGUEZ / VALÈNCIA

El moment dolç que viu la llengua perilla pels atacs
judicials i polítics del PP en una estratègia
consolidada al País Valencià i ara estesa a les Illes

● Les dades de l’informe anual que la Pla-
taforma per la Llengua Informecat 2013 va
presentar el passat 21 de març ho van dei-
xar ben clar: la llengua catalana viu un
moment dolç: guanya parlants, és un dels
idiomes més apresos a Europa i triomfa a
internet, però, alhora, està sotmès a un
dels assetjaments polítics i judicials més
intensos dels darrers anys. L’exemple més
recent i de més ressò mediàtic és l’última
sentència del Tribunal Superior de Catalu-
nya que, seguint la doctrina del Tribunal
Constitucional, avala que la demanda
d’escolarització en castellà –per via judi-
cial i de tan sols un alumne– puga obrir
escletxes en el fornit model d’immersió
lingüística que tan bons resultats ha donat
en els últims trenta anys.

Això no obstant, la situació del Princi-
pat podria semblar de xauxa si es compara
amb la que es viu al País Valencià i les Illes.
En el primer dels casos, és impensable una
reacció de consens polític en contra de la
sentència tal i com s’ha produït a Catalu-
nya. El territori valencià, en mans dels go-
verns del PP, primer amb Eduardo Zapla-
na i més tard amb Francisco Camps, s’ha
convertit en un laboratori de proves on els
populars han posat en pràctica la política
lingüística que es dicta des de Génova. “No
resulta sorprenent que allà on hi ha una
llengua cooficial i mana el PP s’estiga segu-
int una mateixa línia política, ja que forma

part d’una estratègia global de la formació.
Sols cal llegir amb deteniment alguns dels
documents emanats de la FAES, per ado-
nar-se’n que volen posar fi al que ells con-
sideren regionalismes”, apunta Alfons Es-
teve, cap del servei de Política Lingüística
de la Universitat de València.

En aquesta estratègia el PP hauria am-
pliat el seu camp d’acció cap a altres terri-
toris on no s’havia atrevit a actuar amb la
mateixa contundència, com és el cas de les
Illes, tot coincidint amb l’arribada de la
formació al poder. “El president José Ra-
món Bauzá, que té fòbia al català i a tot el
que no sigui Espanya, compleix perfecta-

ment les consignes establertes per la seua
formació on hi ha dues llengües”, adver-
teix M. Antònia Font, secretària de Políti-
ca Lingüística del STEI-Intersindical. A
parer de la sindicalista, les principals ac-
tuacions dels populars passarien per: im-
pedir la normalització lingüística; llevar el
requisit lingüístic als funcionaris; eliminar
els mitjans de comunicació en català, min-
var el català a l’escola; promoure les mo-
dalitats lingüístiques de la llengua per
crear divisió; i intentar que no es creen lla-
ços entre les comunitats que tenen la ma-
teixa llengua. “En definitiva, fer tot el pos-
sible perquè desaparega la nació catalana i

La justícia falla a
favor del català
45 sentències en contra. Aquest és el
balanç de l’ofensiva judicial del PPCV
contra el català. En totes les instàn-
cies, els populars han vist com la jus-
tícia ha avalat la unitat lingüística, el
nom de la llengua o el dret a estudiar
en català, entre d’altres qüestions re-
lacionades amb la qüestió. Actual-
ment, el nivell d’instigació de la Gene-
ralitat ha baixat, ja que la constància
del STEPV, l’ACPV o la mateixa Uni-
versitat de València ha aconseguit es-
tablir una jurisprudència ressenyable.
De fet, les últimes sentències con-
demnen l’administració a pagar les
costes perquè consideren que “hi ha
mala fe” en la seua actuació.

LES  DATES

17-07-2012
Modificació de la llei
de la funció pública
que arracona el ca-
talà en l’administra-
ció de les Illes.

03-08-2012
Aprovació del Decret
de Plurilingüisme
del govern valencià.

25-03-2012
Manifestació històri-
ca a Mallorca en de-
fensa dels drets lin-
güístics.
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el seus parlants”, resumeix. “Al PP estatal
ja els va bé que les Balears s’homogeneïtzen
amb la resta de populars amb responsabi-
litats autonòmiques de l’Estat”, assenyala
Bernat Joan, catedràtic eivissenc de català i
exsecretari de Política Lingüística de Cata-
lunya.

ENSENYAMENT PLURILINGÜE
L’ofensiva té un camp principal de batalla
en ambdós territoris: l’ensenyament, que
és on més avanços ha fet la llengua. A la
geografia valenciana, el govern d’Alberto
Fabra ha aconseguit rematar la iniciativa
del seu antecessor de posar fi a la immer-

sió lingüística que garantien les denomi-
nades línies en valencià argumentat la ne-
cessitat d’aconseguir una formació multi-
lingüe. Així, amb l’aprovació del polèmic
decret del plurilingüisme, el català perd
hores en favor d’una tercera llengua, en
aquest cas l’anglès. “Pedagògicament s’ha
demostrat que no s’aconsegueix el multi-
lingüisme introduint alguna hora d’an-
glès. A més, aquestes hores s’aconseguei-
xen a costa del català i no del castellà. És
un decret de plurilingüisme totalment fic-
tici”, explica el president d’Escola Valen-
ciana, una de les entitats que més han llui-
tat per la immersió i en contra de la políti-

ca lingüística dels populars.
El govern de Bauzá ha seguit la mateixa

argumentació per tractar de posar en
marxa un pla pilot plurilingüe, que va ser
rebutjat per la majoria dels centres pú-
blics. Això no obstant, els populars illencs
no defalleixen i han presentat el decret de
tractament de llengües per promocionar
l’ensenyament de l’anglès amb el qual es
pretén rebaixar l’índex d’ensenyament en
català a una tercera part. “Volen derogar
l’actual decret de 1997, que preveu que
com a mínim es faci l’ensenyament el 50%
en català i que està fet per impedir que la
comunitat educativa dels centres, per con-

Impedir la
normalització,
llevar el requisit
i eliminar els
mitjans de
comunicació en
català, entre els
objectius dels
populars

El País Valencià i
les Illes s’han
convertit en
laboratoris on el
PP posa en
pràctica les
idees de FAES

Jo estudie en
valencià.
Participants a la
primera de les
trobades d’escoles
en valencià
d’enguany. Les
trobades recorren,
des de fa 28 anys, el
territori valencià de
maig a juny
reivindicant la
llengua. EL PUNT AVUI
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sens, pugui fer la immersió
lingüística”, explica Font.

DEMANDA CREIXENT
En ambdós territoris les inicia-
tives són totalment contràries
al que demanen els pares. Se-
gons les dades de què disposa
Escola Valenciana el curs pas-
sat 126.000 alumnes d’infantil
i primària es van quedar sense
poder estudiar en català per la
manca de places. “Saber llen-
gües en el segle XXI és un valor
afegit i això ho saben els pa-
res”, assenyala el professor Es-
teve com a un dels motius que
impulsa els pares a demanar
l’escolarització en català. “Les
línies en català gaudeixen d’un
gran prestigi, no sols per la
motivació del professorat, sinó
perquè van acompanyades
d’una renovació pedagògica i
d’uns valors socials, ètics i cul-
turals importants”, afegeix.
Aquests factors ajuden a en-
tendre per què un dels dos úl-
tims centres a aconseguir una
d’aquestes línies, per sentència
judicial, siga concertat, on la
immersió lingüística sols arri-
ba a un 6,32%, segons l’infor-
me sobre l’ensenyament en va-
lencià del STEPV, que sota el
títol De l’entrebanc a la involu-
ció, va fer públic el 2011. “Mal-
grat ser un centre parroquial
creiem en els valors de l’escola
en català. Han sigut cinc anys
de lluita, suportant pressions
de la conselleria perquè renun-
ciàrem al canvi de model lin-
güístic. I no m’agrada com ho
hem aconseguit, però sembla que és l’úni-
ca manera”, denuncia el director del col-
legi Sant Cristòfor Màrtir de Picassent,
Francesc Fons.

A les Illes, les xifres també són tossudes.
El govern de Bauzá va posar en marxa la
lliure elecció de llengua del primer ense-
nyament. Només el 7% segons dades del
STEI, o el 13% segons dades de la conse-
lleria, ha triat l’ensenyament en castellà.
Això vol dir que un 93% o un 87% dels
pares ha triat ensenyament en català per
als seus fills. “Crec que això ho diu tot so-
bre la consideració que té la nostra llen-
gua”, apunta l’exdiputat Joan. La docu-
mentació elaborada pel STEI, a partir del
Consell Escolar de les Illes Balears de 2011
i corresponents al curs 2008-2009, sobre
dades dels centres que fan més del 50% en
català, indiquen que el 97% l’ofereixen a
l’educació infantil en col·legis públics; un
76% a l’ensenyament de primària i un
79,7%, al de secundària. Les xifres es re-
dueixen pràcticament a la meitat en els
centres concerts i privats. La normativa

preveu que si els centres es posen d’acord
poden arribar a fer tot l’ensenyament en
català.

I és que si es tracta de xifres, tant l’ex-
ecutiu valencià com el balear practiquen
molt poc la transparència. “Fa anys que
l’administració valenciana no emet ni un
sol informe, ni una sola valoració rigorosa
i completa, ni una sola avaluació de la
conselleria sobre el català a l’ensenya-
ment”, explica Marc Candela, del STEPV.
Les últimes dades conegudes corresponen
al citat informe del sindicat, en què les
conclusions indiquen que sols un 29% de
l’alumnat rep l’ensenyament en català,
malgrat el creixement de la demanda. Se-
gons aquesta xifra, trenta anys després de
ser aprovada la Llei d’Ús i Ensenyament
del Valencià, l’ensenyament del català
creix a un ritme d’1% anual. “Tanta de-
mora a aconseguir els objectius de la llei és
una clara oposició d’amagat a la llengua”,
subratlla Candela.

“La Generalitat no vol fer informes per-
què els resultats dirien el contrari del que

volen fer creure; no és cert que els alumnes
no vulguen fer tota l’escolarització obliga-
tòria en valencià, és que no en tenen possi-
bilitats. Trenquen la continuïtat, de tal
manera que, ara per ara, en algunes uni-
versitats estem oferint més possibilitats
d’estudiar en català que en el batxillerat”,
expressa Esteve.

Al territori insular tampoc no hi ha
constància oficial de l’evolució de la im-
mersió que es fa a les escoles. “Les dades
que tenim són molt deficients, perquè no
recullen l’onada immigratòria, ni s’ha ela-
borat cap estudi seriós sobre la diversitat
lingüística actual de les Illes”, assegura
Joan.

REACCIÓ SOCIAL
Això no obstant, l’estratègia popular ha
estat fortament contestada en ambdós ter-
ritoris. A les Illes, la reacció ha convergit en
els denominats Enllaçats. D’ella deixa cons-
tància el coordinador de l’Obra Cultura
Balear, Tomeu Martí, a La Revolta del En-
llaçats», una crònica, dia per dia, de tot el

Amb l’excusa del
plurilingüisme
els governs de
Bauzá i Fabra
han aprovat
noves lleis que
deixen fora de
combat la
immersió

126.000
Alumnes del País Va-
lencià es van quedar
sense plaça en cata-
là el curs passat.

13%
Illencs han triat l’es-
colarització en caste-
llà.

1%
És el ritme del crei-
xement del català
en l’ensenyament
des que es va apro-
var la LUEV.

LES  X IFRES
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que ha esdevingut a les Illes des del 15 de
juny de 2011, dia en què Bauzá va ser inves-
tit president de les Illes Balears, tot passant
per la manifestació Sí a la nostra llengua del
25 de març de 2012, la més gran i mai vista a
Mallorca en favor de la llengua. “Aquesta
senda de destrucció; de deixar jurídicament

indefensa la nostra llengua; de setge als
drets inalienables dels catalanoparlants;
d’apartheid lingüisticocultural, ha trobat
una resposta ciutadana exemplar per nom-
bre, per extensió en territori, per intensitat
mantinguda i per com s’ha expressat”, es-
criu Jaume Mateu, president de l’OCB.

A la reeixida mobilització hi ha contri-
buït notablement el prestigi i la considera-
ció de què gaudeix la llegua. “Ha guanyat
de forma positiva, ja hem sortit de la di-
glòssia extrema que havíem patit en altres
etapes i això ho demostra la resistència so-
cial a les mesures del PP”, convé Joan. Tam-
bé ha sigut important la no existència prè-
via de cap conflicte. “Bauzá ha creat un
problema on no n’hi havia i ha trencat l’es-
tratègia dels seus antecessors, però no
comptava que la societat civil illenca reac-
cionara d’aquesta manera als seus atacs”,
explica la sindicalista Font. Aquesta pri-
mavera mallorquina per la llengua ha re-
but el suport de tot l’àmbit lingüístic,
amb especial acollida al País València, on
dissortadament les mobilitzacions en fa-
vor de la llengua i en contra dels atacs del
PP són una constant al llarg dels gairebé
vint anys de govern popular. “La pressió
popular ha minvat un poc, però no dub-
taran a utilitzar la llengua i els símbols
per a traure rèdit polític pròximament”,
adverteix Esteve.

El català no està en pe-
rill. La sensació és com-
partida a l’una i l’altra
banda de la franja del
Mediterrani que separa
el País Valencià i les
Illes. Malgrat la consta-
tació d’una ofensiva cla-
ra contra els drets lin-
güístics, la salut de la
llengua és bona. “Mal-
grat tot, el català es
parla, s’estudia, es lle-
geix i tenim un flori-

Una llengua amb bona salut
ment musical impensa-
ble fa anys. Ara bé, cal-
dria instar els nostres
governants a donar ex-
emple i incidir més en
camps com l’adminis-
tració i els mitjans de
comunicació”, expressa
el professor Esteve. “Es-
tem en plena batalla lin-
güística i l’adversari,
certament, disposa
d’unes armes més po-
tents que nosaltres, pe-

rò la massa social de
suport al català no ens
farà haver de patir un
daltabaix total a les
Illes”, apunta Joan. Des
del STEI insisteixen en
les nombroses entitats
d’arreu de l’àmbit lin-
güístic que lluiten i que
lluitaran per la pervivèn-
cia del català. “Hem de
mantindre el terreny i el
prestigi assolit”,
conclouen.

La resistència
social i el
prestigi guanyat
al carrer han fet
possible l’èxit de
les
mobilitzacions
a favor de la
llengua

Els governs es
resisteixen a fer
informes perquè
els resultats
desacreditarien
la seua política
lingüística

Enllaçats. En la
tradicional
manifestació del 25
d’abril de 2012 al
País Valencià es va
donar veu a les
reivindicacions
lingüístiques i
nacionals dels
illencs, subscrites
de forma unitària.
JOSÉ CUÉLLAR




