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Hi ha un ells. I un noltros. Mallorca s'ha obert en canal. I, cada dia que passa, les 

posicions estan més enrocades. Des de fa mesos centres educatius, famílies i grups 

d'amics fan vida dividits. En algun cas, la vella estima ha deixat pas a una agredolça 

cordialitat. L'habitual conformisme illenc ha deixat pas a la mobilització social. Han 

nascut més d'una desena de col·lectius organitzats, plataformes ciutadanes i 

associacions; i l'educació ha saltat a la primera plana de l'actualitat. Hi ha mestres 

enfadats, famílies amoïnades i estudiants inconformistes, però també al seu costat: 

sindicats convencionals, inspectors d'educació i partits polítics. Des de fa dos anys –els 

més veterans–, tots ells es reuneixen mensualment o bé, cada quinze dies; alguns 

setmanalment, per xerrar d'ensenyament. Han trepitjat el carrer i han cridat prou. 

Aquest curs, Mallorca ha patit una vaga indefinida de docents de tres setmanes, 

163 dimissions de caps de departament i equips directius en bloc; i, des de 2011, més de 

tres mil protestes que han arribat a aplegar 80.000 persones a Palma i més de dues mil 

denúncies a professors i funcionaris expedientats. Què està passant a les Balears? 

Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, quatre illes mediterrànies de poc més d'un 

milió de persones que viuen desenteses de la Península la major part de l'any, ara li 

criden desesperades. I el seu clam per l’educació ja s'ha escoltat en ciutats del Principat 

com Barcelona que ha organitzat manifestacions solidàries, quelcom estrany per a un 

arxipèlag acostumat a què només se’l mirin quan es tracta de destapar escàndols 

urbanístics, superar rècords de turistes o jutjar polítics corruptes (en vuit anys, ja porten 

500 polítics implicats).  

 Després de trenta-cinc anys de democràcia, tot consens educatiu s'ha esfondrat a 

les Balears. "L'educació necessita pau i complicitats", s'esgota de demanar el pedagog 

de la UIB (Universitat de les Illes Balears) Martí March, però la realitat sembla tossuda 

a dur-li la contrària. A hores d'ara, ningú discuteix que l'ambient als centres és, almenys, 

crispat. Desavinences públiques entre pares, claustres dividits, instruccions 

pedagògiques contradictòries i més de trenta-sis mil alumnes que han perdut gairebé un 

mes de classe són la creu més visible d'aquest curs de l'escola mallorquina (2013-14), 

per a molts irrecuperable. El que no es veu i ha sortit dels centres és que l'illa s'ha partit 

en dos. I el vent cada dia bufa més fort, i en direccions oposades.  
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 Els titulars de la premsa apunten com a causa el TIL (Tractament Integrat de 

Llengües), el decret que l'executiu de José Ramón Bauzá va aprovar el 19 d'abril passat 

perquè s'apliqués el trilingüisme a les escoles de les Balears al setembre següent. A 

partir  d'aquell moment, s'ensenyaria en català, castellà i anglès a parts iguals. Amb tota 

l'oposició en contra, n'hi va haver prou amb la majoria dels diputats del Partit Popular, 

que ara lidera aquest fill de militar i farmacèutic de professió. Dos anys abans, en el 

discurs de presa de possessió, Bauzá ja havia avisat: aquesta seria ―la legislatura de 

l'educació". 

 

  — Què és el TIL? —. Tothom respon diferent.   

 

 Cap ciutadà de l'illa de Mallorca es posa d'acord, i el decret ja fa un any que 

dansa. Com diu la periodista Mar Ferragut, mai tres lletres havien generat tanta 

controvèrsia i incertesa. La trama cada dia aboca capítols nous. Ja són cinc els 

documents que ha publicat el govern de les Illes Balears –consultables al BOIB– amb 

l'objectiu de fer-lo entendre a la comunitat educativa; però el TIL segueix generant 

confusió. Els textos publicats (per ordre cronològic) són: un decret inicial, unes 

instruccions de regulació, un decret llei de caràcter urgent sobre qüestions 

d'implantació, una ordre de desenvolupament i uns criteris d'avaluació de resultats.  

 

 El panorama és confús, fins i tot per a un admirador confés del llenguatge 

burocràtic. El mareig d'informació de la Conselleria d'Educació de Joana Maria Camps, 

així com la manca de diàleg i l'opacitat de l'executiu de Bauzá han embrutat un procés 

tan complicat, i alhora tan transcendental, com és un canvi de model educatiu. 

 

Aquest ells i aquest noltros l'any 2013 no existia.  
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Capítol 1 
 

 

7 d'agost de 2013. Eren les nou en punt del matí, els periodistes s'anaven saludant mig 

endormiscats a mesura que arribaven al moll de la Colònia Sant Jordi, el poble de la 

punxa sud de Mallorca. "Ja hi tornem a ser, farà bon dia avui?", preguntava un. 

Apareixien al moll per parelles, cada redactora (moltes eren dones, i becàries) amb el 

seu fotògraf. Feia vent i els més previsors ja s'havien pres la pastilla anti-mareig i 

s'untaven la crema solar. Passaven els minuts, i el degoteig de periodistes no s'aturava. 

Des de feia tres anys només un habitant de l'illa tenia la capacitat d'embarcar una 

delegació de cada mitjà de l'illa un matí d'estiu: José Ramón Bauzá, el president.  

 

 Eren les nou del matí, i en poques hores la imatge del líder popular llençant dues 

tortugues a les aigües de l'illa de Cabrera, amb l'ajuda del conseller de medi ambient, 

Biel Company; es colaria en portades i informatius. Seria la notícia obligada del dia. De 

moment, al moll, el personal de Marineland entregava una samarreta promocional als 

periodistes i un dossier amb les característiques de pes, historial mèdic i lloc de trobada 

de les tortugues.   

 

 Vent de sud-oest, màxima 22 nusos. Els dos rèptils, la vintena de periodistes, sis 

biòlegs, un militar, el conseller i el president salpen direcció al Parc Nacional de 

l'arxipèlag de Cabrera. L'embarcació s'allunya de la Colònia Sant Jordi... i durant tot el 

viatge: la mar remoguda farà enlairar la proa que, al caure, picarà bruscament contra les 

aigües i esquitxarà la tripulació; després la proa tornarà a alçar-se, tornarà a caure i la 

seqüència no patirà cap alteració. I així successivament fins que la costa de Cabrera 

quedi a uns 100 metres de l’embarcació. Llavors, els dos polítics salten a un bot vermell 

inflable que els aproparà a la cala on remullaran les tortugues. La imatge, des de la sorra 

–on esperen els periodistes–, és pintoresca. Bauzá, més alt i amb la pell blanquinosa, 

posa en primer pla amb la cama dreta alçada. Vesteix un polo blau intens, bermudes 

fosques i els seus cabells engominats, de sempre, no s'immuten quan el vent fa l'intent 
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de despentinar-los. Company, amb camisa de lli, avui torna a Cabrera després de les 

seves polèmiques escapades privades a l'illa per menjar llagosta i veure champagnede la 

prestigiosa marca francesa Moët & Chandon. 

  

Pocs minuts després, ambdós deixaran anar les dues tortugues en aigües del 

Mediterrani amb certa matusseria i els peus molls; entre els aplaudiments i els somriures 

complaents dels periodistes que corren a fotografiar l'escena amb l'smartphone.  

 

*** 

 

6 de maig de 2014. Vuit mesos després, repeteixo l'experiència de tenir-lo a prop; però 

aquest cop, el president atén les seves obligacions al Parlament en dia de sessió 

plenària. Les bermudes a l'alçada dels genolls s'han allargat fins als peus, i el polo 

marítim ha deixat pas a un joc d'americana fosca i camisa exquisidament planxada. El 

posat de torero i el cabell engominat es mantenen, sempiterns. Acostumats a veure'l dret 

davant del seu escó vermell dirigint-se als cinquanta-nou diputats, en directe la seva 

alçada es multiplica. Són les 12 del migdia, i ell apareix d'entre les cortines carmí que 

esguarden receloses la cambra on es decideix el futur de les Balears. Bauzá passeja 

sense rumb en un requadre petit, es mostra distant i parla amb una petita comitiva de 

polítics populars, seriós.   

 

 Ara tothom coneix aquest home, que fa tres anys era un autèntic desconegut. Ara 

omple converses de sobretaula i whatsapps en cadena, abans pocs sabien de la seva 

existència. El maig de 2011, els mallorquins es preguntaven qui era aquest polític de 

quaranta anys que encapçalava les llistes del Partit Popular, i ningú ho sabia. La seva 

cara afaitada i jovenívola no sonava, en absolut. Des de fa tres anys, Bauzá no pot 

recórrer l'illa sense que l'escridassin. En menys d'una legislatura, aquest mallorquí ha 

convertit la protesta en un esdeveniment habitual a l'illa. En dotze anys, José Ramón 

Bauzá ha passat de ser un farmacèutic comú a president del Govern de les Illes Balears. 

 

La mini biografia oficial del president diu:  

  

Casat amb una docent interina i sense fills, Bauzá va néixer a Madrid per 

casualitat, d'aquí que se'l conegui pel malnom de señorito madrileño. Fill de militar 

mallorquí i dona de fer feines madrilenya,viuria fins als vuit anys a la capital d'Espanya, 

fins que l'exèrcit traslladés el seu pare a Palma. Després retornaria a Madrid a estudiar 

Farmàcia a la Universitat Complutense i són molt els que asseguren que somnia amb un 

càrrec polític a la capital, encara que ell sempre ha dit que prefereix la política local. 

Catòlic practicant, és el titular d'una farmàcia al municipi Marratxí, al mateix temps que 

exerceix de president, fet que li ha valgut crítiques d’incompatibilitat. L'ascens polític 
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va ser ràpid: als 26 anys –al tornar de Madrid–, s'afilia al Partit Popular de Marratxí i, 

després d'una legislatura com a cap de l'oposició, l'any 2003 esdevé alcalde gràcies a un 

pacte amb els Independents. L'any 2007 repeteix, però amb majoria absoluta; i el 22 de 

maig de 2011 guanya les eleccions que l'empenyen a la presidència balear després 

d'haver derrotat Carlos Delgado al congrés del PP. José Ramón Bauzá és president de 

les Illes Balears.  

 

Amb la victòria de Bauzá davant de Delgado, a priori, havia guanyat l'opció 

més moderada. L'actual president s'havia erigit com a garant de les tesis més arrelades a 

les Illes, que gaudien del suport el sector més partforanista –com en diuen a Mallorca, 

de l’interior de l’illa– del partit, com Jaume Font i Antoni Pastor; i havia guanyat. 

Carlos Delgado, ex alcalde de Calvià i representant de l'ala més dura del PP, perdria 

sense massa pena perquè en breus Bauzá el nomenaria conseller de Turisme del nou 

govern i n'assumiria el seu discurs més espanyolista. En qüestió de mesos, Delgado 

passaria d'enfrontar-se a Bauzá, a ostentar la cartera més important de l'executiu balear. 

 

 Aquell maig de 2011, el nou president dissenyaria un executiu sense ningú de la 

vella escola del PP amb l'objectiu d'evitar fidelitats anteriors. "Volia gent jove fàcil de 

controlar", explica una veterana periodista. Segueix: 

 

  — Abans, el PP era més civilitzat, almenys en el sentit identitari. Amb 

d'altres temes, gens; com amb la corrupció, però llavors com a mínim s'hi podia xerrar. 

Des que en Bauzá entra al Govern, tot sentit identitari desapareix: agafa el model 

valencià i el porta cap aquí. I aquest és un model que arrasa amb tot el que faci una 

mínima olor a català. Ell està obsessionat. No pot amb el català.  

 

  — Segueix alguna lògica?  

  — Té un dèria —, respon.  

 

La política identitària, lingüística i educativa que ha marcat el govern de Bauzá ha fet 

que, per primera vegada en trenta anys, una societat tan heterogènia com la balear s'hagi 

organitzat fora de l'àmbit polític i hagi protagonitzat una mobilització que ja es coneix 

com a primavera mallorquina, fet insòlit en aquesta illa poc avesada a la protesta, i 

narcotitzada ja pels quaranta casos de corrupció que s'han destapat en els darrers vuit 

anys. A més, la lluita ciutadana illenca havia estat tradicionalment lligada a la defensa 

del territori i l'ecologisme vertebrada pel GOB (Grup d'Ornitologia de les Balears) i ―les 

grans manifestacions havien estat sempre en contra d'urbanitzacions i en defensa del 

territori", explica un sociòleg. 
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 Des del dia 1 de legislatura, Bauzá es va manté aferrat a la majoria absoluta que 

té a l'hemicicle per legislar a cop de decret i sense consensuar amb la resta d'opcions 

polítiques. L'executiu diu que governen "pel mandat electoral de les urnes" i no cessa 

d'apropiar-se –com recentment han posat de moda els populars– de la majoria silenciosa 

balear, aquella "que no crida". Cert és que, històricament, el Partit Popular ha estat la 

força majoritària a les Balears, però en les darreres eleccions autonòmiques de 2011 va 

ser l'aritmètica qui va jugar a favor de Bauzá. Els populars van rebre el 44% dels vots 

emesos que després es van traduir en una majoria absoluta al Parlament (35 de 59 

diputats). "Va ser un efecte de la Llei d'Hondt", explica un periodista referint-se al 

sistema amb què es reparteixen els escons a Espanya i que afavoreix els territoris menys 

poblats. La participació en aquells comicis també va ser baixa, tan sols un 60% dels 

illencs va anar a votar aquell diumenge de maig, dels quals només 194.680 d'un total 

d'1,1 milió d'habitants acabarien ensobrant la papereta del Partit Popular. "Una majoria 

absoluta no et permet fer el que vulguis" creu el representant del grup ecosobiranista 

MÉS, Biel Barceló, que també reconeix que "tot i que no se sosté políticament" aquest 

argument "és legal". Aquell maig de 2011, a l'oposició se li havia girat feina.  

 

 Des d’aleshores, Bauzá controla les institucions més elevades de les Illes 

Balears. Els governs insulars de tres de les quatres illes: el Consell de Mallorca, el 

Consell d'Eivissa i el Consell de Menorca; i també els ajuntaments de les ciutats més 

grans de l'arxipèlag: Palma, la capital; Ciutadella, Maó i Eivissa. A més, la Defensora 

del Poble, Soledad Becerril, i la vicepresidenta del Consell Escolar de les Illes Balears, 

Ana Redondo, són ambdues ex càrrecs del Partit Popular. Des d’aquesta posició 

privilegiada serà des d'on Bauzá qüestionarà la llengua catalana i el procés de cohesió 

social d'aquesta terra que ha acollit 300.000 immigrants en els darrers vint anys, gairebé 

un 30% de la seva població.  

 

 L'ascens de Bauzá però, no es pot entendre sense l'enfonsament d'Unió 

Mallorquina (UM). El partit de la dreta nacionalista de les Illes va desaparèixer el 28 de 

febrer de 2011 pels nombrosos casos de corrupció que van protagonitzar els seus 

polítics. El més sonat de tots, el de l'expresidenta del Consell de Mallorca Antònia 

Munar, que ara és a la presó.  

 

 El fantasma de la corrupció també va enxampar l'ala més regionalista del PP 

insular que va provocar que cert gruix de l'electorat popular acabés optant per l'ala més 

dura dels populars que representa Bauzá. En realitat, els casos de corrupció a les Balears 

han sacsejat tan profundament la realitat política i social del territori que fins i tot dos 

presidents han estat imputats, ambdós del Partit Popular: el primer escollit en 

democràcia, Gabriel Cañellas (1983-1995), i Jaume Matas (1996-1999 i 2003-2007). 

José Juan Cardona, conseller de Comerç amb Matas, té el rècord pel que fa a la pena 

més alta imposada mai a un polític de corrupció a tot l’Estat espanyol: 16 anys de presó 
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i 2,2 milions d’euros de multa per associació il·lícita, malversació de cabals públics i 

suborn continuat en el marc del cas Scala. 

  

 L'hemeroteca parla per si sola. En els darrers vuit anys, fins a quaranta casos de 

corrupció, amb 500 polítics implicats, han estat destapats a les Illes Balears. Entre ells: 

el d'un polític que va falsificar factures d'un viatge a la Xina simulant la grafia xinesa i 

el d'una política que amagava milions d'euros al jardí del seu domicili, en llaunes de 

Coca-Cola.  

 

*** 

 
CRONOLOGIA D’UNA  LEGIS LATUR A  

Al arribar al poder l'any 2011, Bauzá va tramitar immediatament la rectificació de la llei 

de la Funció Pública per la qual el català deixava de ser un requisit per ser funcionari i 

passava a ser un mèrit. Només s'exigiria en comptats llocs de treball d'atenció al públic 

"que no s'han especificat mai", segons el president de l’Obra Cultural Balear (OCB), 

Jaume Mateu. La recent creada plataforma de Jubilats per Mallorca va qualificar l'acció 

com "una agressió sense precedents", al igual que la resta de l'oposició i les 50.000 

persones que sortirien el 25 de març següent al carrer. La reforma també acabava amb 

els doblatges en català del canal autonòmic, IB-3 –compartits amb TV3– i facilitava la 

traducció al castellà els topònims de les Illes. L’OCB va demanar la retirada de 

l'avantprojecte d'aquesta llei perquè no tenia "el suport dels partits de l'oposició, d'una 

part molt important de la ciutadania i ni tan sols del PP en el seu conjunt", però Bauzá 

va pitjar l’accelerador.  

 

Dins el PP també es van aixecar veus díscoles. L'artífex de la primera divisió 

dins el grup parlamentari de Bauzá va ser el diputat i batlle de Manacor, Antoni Pastor, 

representant de l'ala regionalista del partit; que va votar en contra de la reforma de la llei 

de Funció Pública. El 28 d'abril d'aquell any, Pastor li va enviar una carta al president en 

què afirmava que qüestions com la llengua "són tan importants que han d'estar per 

damunt de les ideologies" i li demanava una "llibertat de vot" que mai va ser acceptada. 

El 21 d'agost de 2013, el PP expulsaria el diputat Antoni Pastor del partit i, al 

novembre, faria el mateix amb els set regidors de l'Ajuntament de Manacor que li 

havien estat fidels.  

 

Tampoc va servir de res el recurs d'inconstitucionalitat que el PSIB (Partit 

Socialista de les Illes Balears) va presentar contra la reforma de la llei, ni la vaga de fam 

d'un mes i onze dies dels jubilats mallorquins Jaume Bonet i Tomeu Mengual.    
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El dia 9 de desembre següent, deixarien d'emetre Televisió de Mallorca i la ràdio 

Ona Mallorca, els únics mitjans públics illencs que emetien íntegrament en català. 

Ambdós havien construït "un model de ràdio nou amb forta implantació municipal i una 

televisió que havia investigat especialment temes de guerra civil, postguerra i 

recuperació de la memòria històrica", explica Mateu. L'Administració adduiria 

dificultats econòmiques i financeres pròpies d'un "escenari de reajustament"; raó que ja 

havia utilitzat aquell mateix any per justificar l'eliminació de les subvencions a la 

premsa en català que li costaven 125.000 anuals. El partit de José Ramón Bauzá, també 

per austeritat i conveniència, eliminaria les direccions de política lingüística del govern 

de les Balears, del Consell de Mallorca i de l'Ajuntament de Palma; i retiraria les 

subvencions a l'Obra Cultural Balear, entitat paladí de la cultura en català.  

 

*** 

 

En només un any i mig, Bauzá havia trastocat el model de normalització lingüística de 

les escoles, aprovat l'any 1986 durant el mandat del popular Gabriel Cañellas. En 

resposta, en molts edificis comença a onejar una llaçada quadribarrada en defensa del 

català, fruit de l'acció d'Enllaçats per la llengua que anima a penjar senyeres a façanes i 

webs com a símbol de rebuig a la política del Govern balear d'eliminar l'exigència del 

català per treballar a l'Administració. Aquest curs escolar 2011-12, també es fan 

cadenes i tancades en contra de les retallades del Partit Popular que secunden gairebé la 

meitat dels 300 centres que hi ha a Mallorca, als quals fins i tot, hi arriben a fer acte de 

presència la Guàrdia Civil i els inspectors com a mesura dissuasòria. Les tancades "les 

proposava la Plataforma Crida (que engloba membres de tota la comunitat educativa), 

però els aspectes pràctics els vam organitzar nosaltres", explica Jaume Ribas, 

expresident de FAPA (Federació d'Associacions de Pares d'Alumnes), evidenciant la 

unió inaudita que naixia entre professorat i famílies.  

 

Contra aquestes accions de protesta, el PP respon amb retallades i més reformes 

de lleis, a pesar de l'oposició de l'esquerra, els nacionalistes i els col·lectius 

d'ensenyament. Els següents mesos, José Ramón Bauzá retallarà 30 milions d'euros del 

pressupost d’Educació, xifra que contrastarà amb l'increment del 17% que 

experimentarà el pressupost de Turisme i Esports que se situava en els 74,3 milions 

l'any passat. Amb tot, el govern anterior del Partit Socialista de les Illes Balears (PSIB) 

ja havia iniciat les retallades i, si bé és cer que sí que havia avançat en aspectes 

lingüístics i culturals, "tampoc s'havia fet com calia", diu el president de l'Obra.  

 

PROHIB IT  OPINAR  

A finals de novembre de 2012, mentre es discutia què suposava la reforma educativa del 

ministre José Ignacio Wert, el govern de les Illes va tramitar dues noves lleis 
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autonòmiques, una sobre "convivència escolar" i una altra sobre ―símbols", que 

d'aprovar-se canviarien automàticament el dia a dia escolar, i també la vida política i 

social a Mallorca. "No es podrà fer política ni adoctrinament a les escoles", va dir el 

president per justificar ambdues lleis.  

 

 La llei de convivència tipificava que els mestres s'enfrontarien a sancions de fins 

a l'expulsió i la pèrdua de feina si "vulneraven la imparcialitat, l'objectivitat i la 

neutralitat en l'exercici de les seves funcions". Així, els docents no podrien manifestar 

punts de vista "personals, familiars, corporatius, polítics i clientelars" o serien 

sancionats. Hi va haver qui va tenir por, fins i tot la samarreta verda "per una educació 

pública i de qualitat" que havia esdevingut el símbol de la protesta antiBauzá podria 

quedar prohibida. Tampoc es podrien mencionar les retallades o les polítiques del 

Govern. Aquells mesos, alguns professors van fer classe vestits de dol. La diputada del 

PSIB, Cristina Rita, va acusar l'executiu de ―voler posar una mordassa a la comunitat 

educativa de les Illes Balears‖. També hi va haver amenaces d'alumnes que advertien 

als professors que expressaven a l'aula una opinió catalanista o ecologista.  

 

L'avantprojecte de convivència no va esdevenir llei.   

 

 

DESP ENJANT  SENYER ES  

Una altra sort li esperava a l'avantprojecte de la llei de "símbols", que s'acabaria 

aprovant amb l'objectiu de llevar totes aquelles banderes i llaços reivindicatius que 

penjaven a les façanes i webs de les escoles mallorquines; en realitat, la llei també 

prohibeix que es pengi cap símbol que no sigui oficial en qualsevol edifici públic. Per 

despenjar-los, es va enviar el cos d'Inspectors que no va actuar perquè va trobar "que no 

hi havia cap recolzament normatiu que impedís un centre col·locar una llaçada". Davant 

la negativa dels inspectors, la Conselleria va enviar altres càrrecs de confiança a llevar-

les amb escales. L’expresident de l'Associació d'Inspectors, Pere Rios, va jubilar-se 

l'estiu passat i acte seguit trencava un silenci de més de trenta anys al servei de la 

conselleria d'Educació. "Aquest govern ha creat una polarització total entre els 

catalanoparlants o aquells que aprecien l'ensenyament en català, i els forasters (o 

ells)que s'han alineat amb el posicionament del PP", explica després de reconèixer que 

aquesta divisió també és present al cos d'Inspecció.  

 

 El motiu rau en què Bauzá considera que la senyera és signe d'una altra 

comunitat, Catalunya, tot i que (amb l'afegitó d'una franja morada) la quadribarrada 

també apareix a la bandera oficial de les Illes. Davant d’aquesta llei, els partits de 

l'oposició van denunciar una "retallada dels drets de llibertat d'expressió". El president 

de l'OCB considera que les polítiques del PP estableixen "un apartheid lingüístic" que 
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deixa els catalanoparlants "sense drets" i la mateixa Universitat de les Illes Balears 

(UIB) va emetre un informe en què qualificava que els canvis legislatius que havia 

encetat el PP eren tan "greus" que "confirmen la voluntat d'arraconar el català al reducte 

familiar, com ja van fer les dues dictadures anteriors".  

 

 L'entitat espanyolista Círculo Balear va denunciar els centres que, com l'IES 

Francesc de Borja Moll de Palma, incomplien la nova llei. Parla un professor de 

l'institut: "teníem un llaç a la web perquè el director el va voler treure de la façana, i ara 

ens han denunciat per tenir el llaç virtual, un jpg de Google Images". Qui visiti ara la 

pàgina web d’aquest IES veurà que tampoc la quadribarrada que hi va ser, ja no hi és. 

La llei de símbols preveu multes de fins a 5.000 euros als responsables dels centres que 

no despengin les llaçades, i fins a 10.000 euros a qui en pengi de noves. 

 

*** 

 

El govern Bauzá opina que el procés de normalització lingüística ja ha acabat i que ara 

és el torn d'un "equilibri entre les dues llengües oficials". A l'òrbita del PP asseguren 

que, en zones de l'interior de Mallorca, hi ha alumnes "que no xerren bé el castellà" o 

que "el parlen fatal", i que tenen dificultats a l'hora d'escriure'l. Els passos que seguirà 

Bauzá per augmentar el castellà a les aules evoquen, per a molts, temps passats 

autoritaris i seran titllats d’"autèntica creuada contra el català".  L’anglès, justifiquen, és 

necessari en una comunitat autònoma líder en turisme.  

 

PRIM ER PAS   

El següent curs escolar (2012-13), el Govern dóna la possibilitat d'escollir la llengua 

vehicular d’educació a les famílies, a l’hora de formalitzar la matrícula. El 62% dels 

alumnes trien el català, el 13% el castellà i el 25% s'adscriu a l'opció del projecte 

lingüístic dels centres, majoritàriament en català.  

 

 Aquells mesos, Mallorca s'havia espavilat. Havien nascut Jubilats per Mallorca   

–col·lectiu artífex de la vaga de fam de Jaume Bonet– i la Plataforma Crida i estava 

arrencant el col·lectiu d'Estudiants Lliures de Balears que esdevindria paladí de la lliure 

elecció de llengua. L'Assemblea de Docents agafava força.  

 

 

SEGON PAS  

Bauzá vol repetir la consulta i demana al conseller d'Educació Rafel Bosch que, al 

proper curs (2013-14), faci desaparéixer la tercera opció d'adherir-se al projecte del 

centre. Aquest cop,  els pares hauran de triar entre català o castellà. La Conselleria 
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assegura que la vegada anterior, hi va haver professorat que va coaccions les famílies, 

fet que justificaria la tria massiva del català com a llengua vehicular. Per a aquest segon 

intent, Bauzá fa un enviament massiu de cartes informatives als pares i opta per una 

consulta telemàtica per evitar les "pressions" directes dels docents. Pels volts del juny 

de 2013, un 70% dels alumnes que havien participat en el procés de tria escullen el 

català com a primera llengua d'escolarització i el 30%, el castellà. 

 

 A aquest procés se li ha d'afegir que, en el darrer any, l'executiu s'ha anat 

desvinculant de veus civils independents de la vida econòmica i social illenca. Primer, 

Bauzá elimina l'aportació econòmica que feia l'illa a l'Institut Ramon Llull i n'al·lega "la 

deriva independentista" que ha pres l’entitat promotora de la llengua i la cultura 

catalanes. El president també deixa sense finançament el Centre de Recerca Econòmica 

(CRE) de la Universitat de les Illes Balears, que publicava informes tècnics sobre la 

comunitat balear; i anul·la el Consell Econòmic Social. Dels dos últims afirma que 

"estaven en línia amb el govern anterior (socialista)‖.  

 

TERCER PAS   

El 19 d'abril de 2013, Bauzá celebra el pas d'equador de la legislatura i aprova el decret 

TIL. El conseller d'Educació Rafael Bosch és l'encarregat de redactar el decret que 

suposa la introducció de l'educació trilingüe a les aules: en català, castellà i anglès; i que 

serà l'espurna que encendrà una Mallorca xopa de benzina. Les crítiques plouen d'arreu: 

ells i noltros.  

 

Davant d'aquest panorama, si bé molts protesten pel que veuen com un atac al 

català, no són menys els que ho fan pel que veuen una actitud impositiva del Partit 

Popular que ha portat a una falta de preparació i de temps per començar a impartir 

assignatures no lingüístiques en anglès. O les dues alhora. D’altres, també criden contra 

les retallades, que han afectat les Illes Balears més que a qualsevol comunitat autònoma 

de l'Estat. A tots ells, els uneix la lluita contra el model trilingüe. De totes maneres, la 

majoria de nous col·lectius han nascut –és cert– en contra del TIL, però també en 

sorgirien a favor. Entre els defensors, l'argument serà que cal acabar amb l'ensenyament 

íntegre en català que relacionen directament amb l'alt índex de fracàs escolar, que a les 

Illes Balears s'enfila vora el 30%.    

 

Ja m'havien previngut:  

  — A Mallorca, de la immersió, n'hi diuen imposició.   

 

El decret de trilingüisme substitueix el model educatiu que el mateix Partit Popular va 

aprovar a final dels anys noranta, durant el primer govern del president Jaume Matas. Es 

tracta de l'anomenat decret de Mínims (1997) que garantia almenys un 50% de les 
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classes en català. Aleshores, la majoria de centres mallorquins van aprofitar aquest 

decret per aplicar una immersió lingüística de facto, que ara amb el TIL desapareixeria. 

"No estem d'acord amb el model d'immersió, un model d'imposició" que és el causant 

"del fracàs escolar", diria l'actual president en nombroses ocasions. El decret TIL també 

obliga a un professorat no preparat a impartir matèries en anglès. El text diu que "els 

docents han d'acreditar un certificat de nivell B2 o superior" per impartir classes en 

llengua estrangera, o sigui, l'equivalent al First Certificate. "És necessari saber anglès 

en una comunitat eminentment turística com són les Illes Balears", justifiquen la 

Direcció General d'Ordenació, Innovació i Formació Professional via mail. 

 

 L'aprovació del TIL comportava que els centres escolars havien d'elaborar, a 

corre cuita, un nou projecte lingüístic acord amb el decret de trilingüisme. Faltaven dos 

mesos per acabar el curs i davant d'aquest daltabaix normatiu, l'òrbita dels noltros va 

decidir esquivar el trilingüisme a través del famós article 20 del conseller Bosch, que 

permetia un TIL que garantís almenys "la impartició d'alguna àrea o matèria no 

lingüística en cadascuna de les llengües oficials i la primera llengua estrangera". 

D’aquesta manra, la majoria de classes podien seguir sent majoritàriament en català i el 

sotrac s'atenuaria perquè l'anglès i el castellà esdevindrien testimonials. I, així, tots 

contents: el Govern podria presumir de sistema educatiu trilingüe i els centres podrien 

seguir fent la seva. "L'article 20 era la manera de canalitzar el malestar", diu un 

sindicalista. 

 

Dels primers en criticar-lo serà el president de Círculo Balear, Jorge Campos. 

 

  — Aquest decret TIL tenia errors importants, començant per l'article 20. 

Com s'entén una normativa que té un article en què es desprestigia tota la norma? Un 

article que acaba amb allò que pretén la norma? Si una escola s'acollia a l'article 20, 

podia seguir amb sistemes d'immersió en català! Llavors, per a què fas aquesta  

reforma?  — pregunta.  

 

A bocca chiusa, tothom ho sabria i ningú diria res. "Aquesta és una manera de fer molt, 

molt mallorquina: faré un TIL perquè ho he promès, però et faré un article 20 i tu 

pràcticament no notaràs el canvi", ironitza una mestra que també diu que al TIL del 

Bosch l'havien anomenat "TIL a la mallorquina".  

 

 Cadascú es creuria la seva versió perquè en una illa, i a Mallorca especialment, 

és habitual que la veritat i la realitat agafin més distància que en altres territoris. 

Xiuxiuejos, rumors i paraules a cau d'orella (ara, més aviat, whatsapps) recorren aquesta 

illa de poc més d'un milió d'habitants on tot se sap, i res és cert, o incert. 
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*** 

 

El dia 2 de maig, Bauzá va anunciar la reestructuració del seu govern per sorpresa i en 

una compareixença íntegrament en castellà. El canvi més sonat d'aquell dia va ser la 

destitució del conseller d'Educació, Rafel Bosch. El del TIL ja era el tercer conseller 

que abandonava l'executiu Bauzá. Alguns apunten que "el president se'l va treure de 

sobre per tenir una actitud massa tèbia" que havia configurat la via d'escapament que 

suposava l'article 20. La seva condició de mestre apareix com el motiu principal 

d'aquesta actitud més "astuta" ja que "un cop acabada la vida política, el conseller 

s'havia d'enfrontar de nou a la comunitat educativa", diu un professor.  

 

L'article 20 havia suposat un respir per a noltros, i la humiliació per a ells.  

   

 La peça de recanvi seria Joana Maria Camps, ex agent immobiliària fruit de la 

crisi i fins aquell moment directora general de Treball i Salut Laboral del Govern. Amb 

l'ascens d'aquesta menorquina –que actualment es manté en el càrrec– al capdavant de 

la cartera més bullent de les Illes, la ínfima simpatia que havia pogut suscitar Rafel 

Bosch s'esvairia per complet. 

 

  — Ell era més intel·ligent i venia del món educatiu. Quan se n'anés de la 

Conselleria havia de tornar a l'escola, i no s'hi volia enfrontar. Ella és una API (Agent 

de la Propietat Inmobiliària) a qui li és igual enfrontar-s'hi o no perquè no s'haurà de 

veure les cares amb cap mestre quan torni al món professional —, diu el secretari 

general de MÉS, la tercera força política del Parlament balear.  

 

 D'altres matisen i diuen que Bosch era "cínic com tots i demagògic com tots; 

però estava molt més connectat amb la realitat mallorquina". El sociòleg Joan Amer 

observa dues etapes en l'estratègia política del govern Bauzá representades per cada un 

dels consellers.  

 

— L'ex conseller Bosch, tot i estar bastant alineat amb les directrius d'en 

Bauzá, era partidari d'una certa progressivitat; mentre que Joana Maria Camps, i 

principalment el seu secretari autonòmic Guillem Estarelles, tenen una línia molt més 

dura.   

 

En la compareixença d'aquell 2 de maig, Estarelles també escalaria posicions. Passaria 

de ser director general de Planificació, Inspecció i Infraestructures Educatives, a ser la 

mà dreta d'una consellera que, segons ella mateix diu sap d'educació "el que qualsevol 

mare". Davant d'aquest panorama, no són pocs els que asseguren que Guillem Estarelles 

és "el conseller a l'ombra", qui mou els fils de la marioneta. Alguns tècnics del personal 



16 

 

de la Conselleria li han retret alguna vegada les males formes que gasta i el descriuen 

intel·ligent, eficaç i de cap fred. Les Instruccions d'Estarelles del 9 de maig van 

inaugurar el capítol u de la trama TIL. Les instruccions no esvairien la polèmica del 

trilingüisme, ans al contrari: la fractura no havia fet més que esquerdar-se.  

 

A final de curs, el desconcert es va instal·lar als centres. Un 80% de les escoles i 

instituts s'havia acollit a l'article 20, però la Conselleria no els acceptava el projecte. Els 

passos anaven així: la direcció del centre enviava el document, la Conselleria el 

retornava al·legant que "no complia amb la norma" i la situació quedava en punt mort. 

A partir del dia 10 de juny, Camps obliga els inspectors a intervenir sense donar-los 

directrius. Un d'ells explica que només rebien instruccions "d'engalzar el castellà i el 

català" a parts iguals, però sense parlar d'hores ni mencionar l'anglès. Aquell juliol els 

inspectors van elaborar els seus informes dels centres amb permissivitat, sense saber 

que la Conselleria els referia tots de nou. Més endavant, els inspectors coneixerien –per 

una filtració– que Educació els havia amagat un document amb el còmput d’hores de 

castellà que ni el decret, ni les instruccions especificaven. "Al juliol, van revisar tots els 

informes per complir amb la voluntat d'Estarelles que establia 7 hores de castellà com a 

mínim a Primària, i 8/9 la Secundària", explica el mateix inspector.   

  

Aquell final de curs, Quaderns Gadeso publica que un 84% dels habitants de les 

Balears té una valoració "dolenta" o "regular" dels dos primers anys de govern. La nova 

consellera d'Educació, Joana Maria Camps, obtenia una nota de 2,4 i es convertia en la 

política pitjor valorada de l'equip Bauzá. 

 

A l’agost, el Govern se'n va de vacances.  

 

 

***  

 

QUART  PAS  

El dia 6 de setembre el Tribunal Superior Justícia de les Illes Balears (TSJIB) suspèn 

l'aplicació del TIL, en resposta al recurs interposat per l'STEI-i i UGT. "Vam comprar 

cava, ensaïmades... ho havíem de celebrar! Tu saps l'estiu que vam passar?", em 

exclama Maria Antònia Font, secretària de Normalització Lingüística i Política 

Educativa del sindicat catalanista STEI-i. Dues hores després, un gerro d'aigua 

congelada: l'executiu Bauzá aprova un decret llei de caràcter urgent que invalida la 

resolució del tribunal i obliga a aplicar el trilingüisme aquell mateix setembre. Amb el 

nou decret llei del TIL, el Govern ja n’acumulava 25, més del triple dels que va aprovar 

el govern anterior: vuit en quatre anys.  
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  — És necessari i urgent que els centres puguin aplicar el projecte de 

tractament integrat de llengües, per tal d'evitar que a l'inici de curs escolar 2013-14 els 

centres no disposin d'un, la qual cosa produiria greus pertorbacions —, justifica el nou 

decret llei.  

 

La resolució del TSJIB havia estat un miratge.  

  

La Conselleria havia fet algunes modificacions al text. Potser una de les més 

polèmiques: l'eliminació de l'article 20, que permetia mantenir la majoria de les classes 

en català. En el nou decret llei, Camps el substitueix per un article 4 que anuncia noves 

condicions. Diu que, després de fer una assignatura en cada una de les tres llengües, "la 

resta de matèries no lingüístiques s'han d'impartir de manera equilibrada en cadascuna 

de les llengües oficials i, si el projecte així ho estableix, en la llengua estrangera". A la 

pràctica, aquest nou article obliga a equiparar en hores el català i el castellà.  

 

 La comunitat educativa llegeix el decretàs com una provocació. Bauzá s'havia 

saltat (o botat, com diuen a Mallorca) una resolució del TSJIB i, ara a més, obligava a 

impartir les classes en català i castellà, a parts iguals. 

 

  — Fins aquell moment, tant les famílies com els docents no veien clara 

una vaga indefinida. Però la suspensió cautelar del TIL va ser l'espurna que va fer que la 

vaga indefinida fos un èxit —, explica un pare.  

 

*** 

 

La primavera mallorquina que s'havia viscut entre murmuris va esclatar el dia 16 de 

setembre de 2013, el primer dilluns d'escola. Aquell matí va començar una vaga 

indefinida sense precedents a les Illes Balears, convocada per l’Assemblea de Docents i 

el sindicat STEI-i. El diari espanyol El País parlava d'un 90% de docents mobilitzats, 

segons els organitzadors, i també donava dades de la Conselleria d'Educació que havia 

"minimitzat l'aturada i situat els vaguistes en el 22%". El Diario de Mallorca obria amb 

la mateixa guerra de xifres i donava veu també al sindicat STEI, un dels convocants de 

la vaga. El sindicat indicava que havien estat "pocs" els alumnes que havien anat a 

classe i assegurava que "la contundència de les dades posa de manifest la indignació de 

la comunitat educativa" i el seu rebuig a les polítiques educatives que "el Govern de 

José Ramón Bauzá imposa a cop de decret, des de l'autoritarisme més absolut". L'ARA 

Balears, l'únic d’abast balear íntegrament en català, parlava d'una "fita històrica" en què 

la societat mallorquina havia donat suport a "una lluita que poc té a veure amb la 

implantació de més hores en anglès, i molt amb la defensa del model d'immersió 



18 

 

lingüística, d'una educació de qualitat, i que, sobretot, vol dir basta a un govern que ha 

estat incapaç de negociar absolutament res".  

 

 L'endemà de l'inici de la vaga indefinida, al Parlament hi va haver un ple 

monogràfic sobre educació. Cap moviment de fitxa. L'executiu no va fer res per 

solucionar el conflicte i desafiava l’oposició dient-los que no tirarien "enrere mai" i que 

"només les urnes" podien canviar el model educatiu, com així havia estat. Mentrestant, 

fora de l'edifici, milers de manifestants s'aplegaven per protestar contra el decret del 

trilingüisme. De fet, la narració del BOIB d'aquella sessió plenària, recull "la cridòria, 

els remors i alguns aplaudiments" dels assistents a la sessió. Durant el ple monogràfic, 

la consellera va arribar a dir que, a les Balears, "el curs havia començat amb normalitat, 

excepte per la vaga". 

 

Nou dies amb el sector educatiu aturat van ser els que va esperar la consellera 

Camps per reunir-se amb els comitès d'una vaga que considerava "política" i "amb baix 

seguiment". El dia 26 de setembre que la Conselleria i els comitès de vaga s'asseuen a 

negociar. "L'Administració feia el càlcul que la vaga aniria a menys, però quan van 

veure que la vaga es mantenia amb bastanta força, ens van convocar", explica el 

secretari general de l'STEI, Biel Caldentey. Inicialment, Camps va convocar la mesa 

sectorial d'educació, que és on els sindicats tracten amb la Conselleria les qüestions que 

afecten la comunitat educativa, però els sindicats s'hi van negar ja que convocar mesa 

sectorial, en comptes dels  comitès de vaga, exclouria l'Assemblea de Docents de les 

negociacions perquè no estava constituïda com un sindicat. "Hi havia un conflicte, una 

vaga indefinida, i quan hi ha una vaga amb qui es negocia és amb els comitès de vaga, 

no amb la mesa sectorial". D'ençà d'aquell primer dia, fins a deu vegades van compartir 

despatx els representants dels comitès de vaga i els de l'Administració. Americanes i 

samarretes verdes s'havien assegut a la mateixa taula.  

 

  — Nosaltres pensàvem que després de la manifestació que va reunir 

almenys 80.000 persones a Palma el 29 de setembre, l'Administració seria més 

negociadora, flexibilitzaria la seva posició. I no, es va mantenir al mateix lloc —, 

lamenta un sindicalista.  

  

Aquests dies de vaga indefinida, neixen col·lectius com No Vaig de Vaga i Així No, 

que volen acabar amb l'aturada de classes perquè als seus fills se'ls garanteixi el dret a 

l'educació.  

  

La Conselleria no va fer ni un pas enrere i, mentre tenen lloc les rondes de negociació, 

el seguiment de la vaga al carrer va anar disminuint. El dia 17 d'octubre es va decidir 

ajornar la vaga, moment a partir del qual l'Administració ja no va tenir "massa interès 
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real en negociar" i entra en una altra dinàmica, que passaria per tornar a convocar meses 

sectorials, en comptes dels comitès d'una vaga que, tot i haver estat ajornada, 

continuava convocada.  

 

SENS E NOTÍCIES  

L’hivern treia el cap a Mallorca i els mesos s'arrossegaven sense variacions en l'enroc 

de la Conselleria que, impassible davant les 163 dimissions d'equips directius i caps de 

departament, es limitava a convocar meses sectorials com si no passés res i a enviar el 

cos d'inspectors –absolutament dividit– per obligar les escoles que adeqüessin el seu 

projecte lingüístic al TIL. I és que, tot i que l'executiu havia anunciat al desembre que el 

trilingüisme s’aplicava a totes les escoles de les Illes, no van ser pocs els centres que 

començaven l'any aplicant l'anterior model anterior. Mentrestant, la societat anava 

rodant el teixit que s'havia cosit, a corre cuita, durant la vaga del setembre. El focus, ara 

era a la rereguarda.  

 

Els fets que es van succeir des d'aleshores, es poden resumir així: la rua de 

Carnaval esdevé escenari de múltiples reivindicacions, per Sant Jordi l'Assemblea de 

Docents treu un llibre titulat Els tentacles de les tenebres que defensa els vincles entre 

Círculo Balear i el govern de Bauzá; i la Conselleria –aliena a la mobilització– publica 

el dia 10 de maig una ordre d'aplicació del TIL que regula el calendari de cara a l'any 

vinent.  

 

 El panorama actual poc dista de la situació d'un any enrere. A la societat 

mallorquina no li fallen les forces quan està a punt d'encetar el segon any de lluita 

contra el trilingüisme i l'equip de govern no vol ni sentir a parlar d'una possible 

discussió amb la comunitat educativa sobre el TIL. Bauzá ja no pot recórrer l'illa sense 

que li cridin o l'escridassin.   

 

Francina Armengol, líder del PSOE insular, s'asseu al racó que genera l'escala de 

marbre al pujar al primer pis al Parlament.  

 

  —Qui és José Ramón Bauzá?  

  —És un traïdor del seu propi partit, i un traïdor del seu poble. Bauzá dóna 

la sensació de ser un estrany a les Illes Balears.  
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Capítol 2 
 

 

El sol escalfa al carrer Son Espanyolet de Palma de Mallorca. Sobre la reixa de ferro     

–ara, bullent– d’entrada a l’Escola Mata de Jonc, al número 49, un llençol enfilat: 

―Gràcies, mestres‖, lletres de pintura verda sobre fons blanc. Signat: APA Mata de Jonc. 

―[Els pares] ho van penjar un diumenge al vespre i ens ho vam trobar l’endemà al matí, 

pell de gallina‖. Ho explica Antònia Munar, mestra d'Infantil veterana d’aquesta escola 

concertada pionera en l’ensenyament en català a les Illes Balears, mentre obre l'aula. 

Les cadires, a part d’incòmodes per a un adult, també són verdes. Igual que el collage 

en forma de cor del passadís; que l’Antònia també llueix com a foto del Whatsapp. 

―Estem aplicant el Tractament Integrat de Llengües (TIL) amb pinces i fins que puguem 

el continuarem aplicant d’aquesta manera‖, em diu –així, de cop–, i jo sé que això va de 

debò, que Mallorca s’ha llevat combativa. 

   

  Les tres setmanes que va durar la vaga indefinida de docents d'inici de curs, la 

nòmina d'Antònia Munar –i com ella, la de tots els vaguistes– es va esquifir 

considerablement. Té una filla estudiant a Barcelona i aquell setembre, religiosament, li 

va fer l'ingrés. Segons dades de l'Assemblea de Docents, el govern de Bauzá s'hauria 

estalviat fins a 4 milions d'euros amb aquesta perllongada aturada de classes. I l'Antònia 

està enrabiada, però no aconsegueix desfer-se d’aquest deix afable dels mestres 

d’Infantil. "Sembla que els polítics tinguin cotó a les orelles", s'indigna. El dia 23 de 

setembre, just quan començava la segona setmana de vaga indefinida, la periodista 

catalana Àngels Barceló va emetre el seu programa Hora 25 de la Cadena Ser al pati de 

l'Escola Mata de Jonc. Antònia Munar hi era, de verd:  

 

  — Va ser un moment impressionant. Impressionant. L'Àngels va avisar la 

directora i la cap d'estudis: podria ser que vingués Ell, això és un programa de ràdio i 

necessitem totes les visions. I abans de començar el programa va ser molt professional. 
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També es va dirigir al públic: podria ser que vingués, us agrairia respecte perquè això és 

territorio comanche. 

 —   I va arribar?  

  —  Al final. I la gent es va indignar. A més, Ell havia demanat que no volia 

diàleg amb ningú de la taula. Només el va tenir amb l'Àngels. I, a poc a poc, el públic es 

va anar aixecant i li va donar l'esquena —bufa—. Va ser un moment impressionant. El 

vam escoltar, però d'esquenes. Era el mínim que podies fer.  

 

Ell és José Ramón Bauzá.  

I el vídeo de l'emissió d'Hora 25 amb Àngels Barceló a l'Escola Mata de Jonc està 

penjat al Youtube. Malauradament la Conselleria d'Educació del Govern balear no ha 

accedit a participar en aquest reportatge, més que responent a quatre preguntes 

autoplantejades per correu electrònic.  

 

*** 

  

Som 6 de març de 2014, demà és cap de setmana, i el rellotge toca les 9 del matí. Els 

penjadors –a un metre del terra– s'engreixen de motxilles superposades i jaquetes amb 

el nom a la veta. El passadís és estret i compromet els pares a dir-se el bondia, els seus 

fills –de cinc anys– ja fa estona que s'han escapolit cap a l'aula entre els seus genolls. La 

classe de l'Antònia Munar és gran, prop de la porta hi ha quatre grups de taules verdoses 

amb les cadires invertides a sobre. Un calendari verd de l'STEI-i s’esforça en nou caure 

del suro d'una paret, amb l'ajuda d'una xinxeta. Una rotllana  abonyegada pren forma al 

fons. Com cada divendres des de l'entrada en vigor del trilingüisme, "el ritual de passar 

la llista" d'aquest grup de 5è d'Infantil s'entona en anglès, ja fa set mesos que s'entrenen.  

 

  —Is Ángel here, today? —, pregunta la mestra d'anglès. Li diuen Marta 

(no en té més de 30) i és mallorquina. Des de l'octubre, ha afegit al seu horari habitual 

de docència aquesta visita llampec dels divendres a la classe de les Xapetes. No dura 

"més de mitja horeta", explica la tutora que es mira l'escena asseguda i en silenci, com 

si es tractés d'una pel·lícula en VO, en xinès i sense subtítols.  

  —Yeeeees —, criden a cor. La mestra mira l'Ángel, com esperant alguna 

resposta.   

  —Eleven —, respon després que el company de la dessuadora blava li 

xerri el seu número de llista. L'Ángel sap dir "onze" i "once", però li ha fugit del cap 

l'"eleven". Els seus pares són argentins i, tot i conscients del primer sotrac lingüístic que 

suposaria per al seu fill, van triar que s'eduqués a l'Escola Mata de Jonc de Palma, 

paladí de l'ensenyament en català. La tutora reconeix que la parella argentina encara la 

mira "estranyament" quan els parla en català. 
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  (Very good, Ángel... — respon la cantarella de la Marta) 

   

L'Antònia Munar no sap anglès, i encara que ja no en podrà aprendre, es veu que hi 

posa voluntat, o almenys cara de concentració. Dues perles de nacre brillen entre el 

cabell canós i de tall masculí que llueix. És a les portes dels cinquanta, i el TIL l'ha 

enxampat com una "martellada":  

 

  — El problema és que molta gent jove s'enganxarà al carro de fer-veure-

que-sé-anglès. Quin anglès macarrònic ensenyarem als alumnes així? És esperpèntic! 

Els millors professors han d'estar als cursos baixos, no val posar-se amb els petits 

"perquè sé quatre paraules d'anglès". La millor persona que parla anglès és a Infantil 

que ha d'estar perquè, si una cosa és difícil, és ensenyar als cursos dels petits...  

  

En realitat, a començaments de curs, la Conselleria va enviar-li una altra auxiliar de 

conversa dels Estats Units per cobrir els dèficits que havia generat el TIL. La 

compartirien dues escoles del barri  –una de les quals de cinc línies– i, així, "el Govern 

podria dir-ho per la ràdio i la televisió". Llavors s’ajuntaven a classe tres professores: la 

tutora, la mestra d’anglès i l’auxiliar de conversa. Durant mig curs l'Antònia Munar va 

fer que l'auxiliar de conversa assistís al "ritual de passar la llista" en anglès perquè 

ambdues mestres poguessin fer diàlegs i interactuar, però aquests mesos "la noieta nord-

americana" vaga per altres aules. "Tenia molt bona voluntat i molt bon anglès, però no 

sabia res d'educació", diu Munar que considera oportunista la mesura del Govern. 

Segons la mestra, l'auxiliar venia a l'aula sense entendre res de català i poquíssim 

castellà, "reia i s'asseia a un racó amb dos nens perquè algú li havia explicat que a mi 

m'interessava que ho fes".   

 

*** 

 

L'Anna és rossa, guapa i grassoneta. Com tots té cinc anys, però és l'única que avui 

vesteix la samarreta verda, símbol de la lluita antiTIL."Mata de Jonc aprèn i ensenya en 

català", lletres blanques sobre fons verd. El sol matiner que penetra a l'aula pel finestral 

li enlluerna uns rínxols daurats i tan despentinats. Els vidres estan empaperats amb 

grans fulls blancs ratllats amb una escriptura insegura, en què els nens hi han dibuixat 

quelcom semblant a unes lletres en majúscula. Camuflat entre aquests papers, un altre 

full en forma de bafarada t'interpel·la: "quan s'acabarà el conflicte TIL?". La grafia d'un 

adult sembla voler imitar la d'un menut.  

 

— Is Anna here today? 

  — Yeeeeees... 

  — Twelve.  
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La seqüència s'escoltarà fins a vint-i-cinc vegades en aquesta classe en el següent quart 

d'hora. La canten, com qui entona les taules de multiplicar. Saben la pregunta, saben la 

resposta. Fins i tot quan algú està malalt. ―No, he is at home‖. El silenci de l’aula és 

proteic, la base rítmica la posen les puntades de peu dels nens, les cames petites que 

llisquen nervioses sobre el terra de suro i la tos d'algun menut que s'ha constipat. 

  

Antònia Munar segueix observant l'escena, ara absorta. A les 9.30 hores, li pregunto –

sota el marc de la porta– si a l'educació balear no li calia un nou model. 

 

  — L’ensenyament necessitava un revulsiu, sí. Els mestres estan massa 

anquilosats, sembla que no es pugui ensenyar sense una cadira i una taula. 

L’ensenyament necessita un canvi, però no aquest. Ells han encès el foc, són un govern 

molt prepotent. Arraconar el català és l'objectiu d'aquest decret llei. Fa trenta anys, vaig 

començar a ensenyar en català amb naturalitat, he estat uns anys creient que ningú m’ho 

discutiria i ara torno a sentir l'orgull de seguir ensenyant la meva llengua.  

 

***  

 

Sona el timbre, s'ha acabat el temps d'esbarjo. Les mestres recullen, els nens 

s'arrepleguen i l'anglès es trasllada d'Infantil a primer de Secundària. Amb l'atabalament 

de qui fa tard, el professor de música imprimeix fotocòpies a la sala de mestres. 30 

còpies. La màquina crema. Mentre espera que la màquina escupi els fulls, en Jaume 

m'explica que ja fa quatre anys que fa una hora de l'assignatura en anglès. L'activitat 

d'avui és un filling the gaps (omplir els buits) de la cançó What does the fox say? dels 

noruecs Ylvis.   

 

 Com un corredor de marxa que no aixeca els peus de terra, el Jaume recorre els 

passadissos que separen la sala de mestres dels vint-i-nou adolescents que l’esperen a 

l'aula, petita per a tants. Al entrar, verbalitza un "hello!" automatitzat, que a penes se 

sent entre aquelles quatre parets. El silenci esdevé quelcom utòpic. "Be quiet, please!". 

Alguns estudiants encara de peu, recullen les cadires que es precipiten a càmera lenta al 

terra pel pes de les motxilles. D'altres ja treuen l'estoig, i presten atenció a les 

explicacions que s'intenten fer sentir entre tan d'enrenou. El Jaume comença l'explicació 

de l'activitat amb un anglès bastant fluid, però amb alguns errors. L'Elisa, la mestra 

nadiva de suport, el corregeix mentre reparteix per les taulesles fotocòpies –encara 

calentes– amb la song que està a punt de sonar.  

 

L'Elisa viu a Mallorca amb la seva família, on treballa donant classes d'anglès tant a 

l'Escola Mata de Jonc, com a un centre d'adults. Dins l'aula, els estudiants la defugen no 
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pel seu caràcter –estricte–, sinó perquè no abandona l'anglès si no és un cas excepcional. 

Insisteix contínuament en la pronunciació de les paraules, que acaben repetint tots com 

un cor d'església, descompassats.  

 

  — No sento que faci de professora, d'un professor [Jaume]. En aquestes classes, 

tothom aprèn de tothom. Els nois i noies estan preparats. A més, el Jaume és molt 

honest i quan no està segur d'alguna cosa, m'ho pregunta. Igual que els alumnes — 

explica. 

  

En silenci, els alumnes omplen els buits mentre mouen el cap o porten el ritme amb un 

peu. No els costa gaire i "s'ho passen bé", com havia presumit el Jaume davant la 

fotocopiadora. La cançó sona dues vegades de dalt a baix, ara toca corregir-la plegats. 

De seguida, s'alcen mans i diuen paraules que el Jaume escriu amb el guix a la pissarra. 

"Misteri", dibuixa.  

 

   — Wyee! — criden des de darrere alertant que "mistery" s'escriu amb i 

grega. Ràpidament i acceptant l'error, el professor borra la "i" amb el dit, i la substitueix 

per una "y".  

 

 

Quan el Jaume pronuncia la frase: "and now, take your computers", els alumnes, en un 

caos sorollós–en el fons, endreçat–, taula per taula, s'aixequen i agafen el seu portàtil 

blanc que porta l'enganxina del govern de les Illes Balears a la tapa. Mentrestant, ell va 

escrivint ordres a la pissarra per al següent exercici, també sobre la cançó.  

 

  — Can you check the instruccions, Jaume? — li suggereix l'Elisa des d'un cantó 

de l'aula i, immediatament, li corregeix "sheet " per "paper".  

 

Quan els nois estan fent aquest segon exercici, la classe s'acaba. Repetir les explicacions 

en dos idiomes, lògicament, suposa el doble de temps. Tot i això, la mestra de suport no 

creu que s'estigui perdent matèria, sinó que "és una altra manera d'aprendre".  

 

L'hora s'ha quedat en res.  
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*** 

 

Els centres de Mallorca han esquivat el TIL, tant com han pogut. "Cadascú fa el que 

pot", asseguren els mestres. En el millor dels casos, les escoles han complert els mínims 

i, de vegades, ni això. D'acord amb les dades d'Associació de Directors de Secundària 

de Mallorca (ADESMA), el 18% dels instituts no ha començat a impartir matèries en 

anglès i, de la resta, només el 25% dels professors afectats fa les classes íntegrament en 

anglès sense flirtejar amb una llengua oficial per fer-se entendre. Les possibilitats són 

múltiples, les cares dels alumnes i els resultats també. Així ho corroboren els directors 

de secundària, quan diuen que ―la improvisació en la implantació del projecte no ha 

permès el disseny de criteris metodològics comuns i l’Administració Educativa, la 

responsable de tot plegat, no ha donat cap tipus d’orientació ni formació específica al 

professorat‖.  

 

 Com a única orientació pràctica, el TIL diu que el professor pot "repetir, 

parafrasejar, simplificar, exemplificar, fer analogies, gestos, utilitzar imatges, gràfics, 

diagrames i emprar, de manera puntual, l'alternança amb la llengua oficial". Com era 

d'esperar, aquests consells no han agradat gens a la comunitat educativa que acusa 

Educació de permetre "l'spanglish o el catalanglish dins les aules", tal i va comentar el 

secretari general de CCOO, Toni Baos.  

 

Al conjunt de l'illa, segons els directors, "els resultats són, en general, 

significativament inferiors, respecte l'any passat, arribant en alguns casos a un augment 

del 30% de fracàs escolar". Al novembre, només un de cada cinc alumnes mallorquins 

de 1r d'ESO era capaç de seguir el desenvolupament d'una classe  en anglès. 

 

Sens dubte, una reforma d'educació és un procés complex. Es podria haver evitat 

aquesta improvisació o és qüestió de temps? És el moment d’agafar l’únic metro de 

l'illa, direcció a la Universitat. Després de 3,65 euros de bitllet, tretze minuts de trajecte 

en tren i deu més a peu s'arriba a l’edifici Guillem Cifre de Colonya de la UIB.   

 

*** 

 

Gairebé claustrofòbic. Tot just dos per quatre, i prestatgeries de llibres atepeïdíssimes a 

tres de les quatre parets. El despatx de Ramon Bassa –catedràtic de la UIB, especialista 

en Didàctica de Llengües– és un refugi d'anys de docència universitària. L'ordre dins el 

desordre. Hi ha una lleixa reservada a les publicacions escrites per ell. Entre elles, El 

català a l'escola (1936/39-1985). Crònica d'una desigualtat.  
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  —Aprendre llengües és una manera de prevenir l'Alzheimer, segons els 

darrers estudis endarrereix l'aparició de la malaltia. I també, socialment, no et fa ser tan 

dogmàtic, entens la diversitat i la respectes, i fomentes la cohesió social —, diu després 

d'assegurar-se que la gravadora estigui en marxa.    

 

(Escenari: dues taules, una de personal i l'altra per a les visites. Un pòster gran amb el 

vailet de l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana cobreix la paret de la dreta, i 

un retrat del filòleg orientalista mallorquí Joan Mascaró Fornés (1897-1987) penja de la 

paret que hi ha darrera la taula que fa de despatx. Entre els llibres, una estampeta de 

Gandhi). 

 

Bassa continua:  

  — Ara bé, aprendre les tres llengües de cop no ho hem vist enlloc. I això 

és el que vol el TIL. Cal diferenciar entre llenguatge oral i llenguatge escrit. De 

llengües, en pots entendre tres o quatre, però a l'hora d'escriure, comencem per una, 

quan hàgim adquirit el sistema gràfic introduïm-ne l'altra, i llavors l'altra. Però sempre 

partint d'una base. El català i el castellà són llengües romàniques, però també cal tenir 

en compte que l'anglès ha estat qualificada pels especialistes com una llengua opaca, és 

a dir, difícil per a l'escriptura.  

 

José Ramón Bauzá va presentar el TIL com la recepta per acabar amb el fracàs escolar a 

les Illes, que atribuïa al sistema de la immersió lingüística. "No seguirem fent el de 

sempre per acabar com sempre", va dir davant del Parlament ara fa un any. El cert és 

que els índex de fracàs escolar a les Balears són estratosfèrics. Aquesta comunitat 

autònoma encapçala els rànquings d'abandonament escolar a l'Estat, amb una xifra del 

29,7%, però l'entrada en vigor del TIL ha aconseguit el que semblava impossible de 

superar. Lluny dels efectes que esperava la Conselleria, aquesta reforma educativa ha 

provocat un increment de fins al 30% de l'alumnat que suspèn les matèries impartides 

en anglès que el curs passat s'explicaven en les llengües oficials. Aquesta és una de les 

conclusions de l'estudi de l'ADESMA sobre els resultats acadèmics de la primera 

avaluació del curs 2013-2014.  

 

  — El motiu del fracàs escolar no és la immersió, són les condicions 

socioeconòmiques i culturals de la família. Si tu, a casa teva, no tens llibres, el pare no 

coneix la llengua, la mare treballa i no torna a casa fins tard, si el nen no està ben 

alimentat... Tot això són condicions adverses! Per què creus que a Finlàndia tothom té el 

dinar gratuït, mestres i alumnes? 

 

Els especialistes engreixen l'enumeració de causants del fracàs: calen  recursos 

adequats, unes ràtios professor-alumne més baixes, el retorn dels programes d'atenció a 
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la diversitat i les beques menjador. I també assenyalen un model turístic que no valora 

els estudis com un dels principals responsables de l’alt abandonament escolar. Fins ara, 

eren molts els estudiants que abandonaven l'institut un cop acabada l'ESO perquè 

trobaven feina a la construcció o a l’hoteleria. Els darrers dos anys però, ―aquesta xifra 

s'ha retingut‖ perquè no hi ha feina i ―aguanten una mica més en el sistema educatiu‖, 

explica un sociòleg. Seria... com un efecte positiu de la crisi.  

 

Bassa és un brollador de paraules amb la cabellera absent. De tarannà directe, 

acèrrim defensor de llengua catalana, va ser un dels impulsors de l’ensenyament 

d’aquesta llengua a les Illes. La poca estatura del catedràtic contrasta amb l’energia que 

desprèn. Ara proposa un model alternatiu al TIL, també plurilingüe:  

 

  — Jo faria l'ensenyament de l'escriptura en català fins als 6 o 7 anys. 

També hi hauria unes classes orals de dues hores en anglès, i també podria haver-hi en 

castellà. Més endavant introduiria l'escriptura del castellà, i per últim la de l'anglès. Cal 

tenir en compte que, neuronalment, on s'és més dúctil per aprendre una segona llengua 

és a l'edat dels 7, 8, 9 anys. Ni abans, com volen fer ells, ni després.  

 

Els especialistes Lambert i Lasagaster expliquen que la immersió lingüística no ha de 

suposar-li cap problema a un castellanoparlant si "la segona llengua es troba en 

presència quasi exclusiva a molts dels àmbits socials: cinema, premsa, ràdio, televisió, 

justícia, policia, gran part de l'administració pública, publicitat, empreses, comerços, 

instruccions dels aparells, medicaments, begudes, etiquetatge del menjar", com és el cas 

de les Illes Balears.  

 

Bassa, des del despatx, segueix:  

 

  —També hauríem de tenir unes hores d'atenció als infants que la seva 

llengua materna sigui una altra, com fan a Suècia. Parlo de l'amazic dels Berbers, del 

wòlof a l'Àfrica, del xinès o de qualsevol de les cinquanta-set llengües que es parlen a 

les Illes. Per què? Doncs perquè si un infant veu que la seva llengua és discriminada, la 

segona generació ja ni la parlarà. Volem perdre aquest potencial? Aquests nens podrien 

fer de pont comercial quan vinguin turistes xinesos!   

 

*** 

 

Al mateix edifici, unes portes més enllà, hi ha el catedràtic de Pedagogia Social i 

membre del Consell Escolar de les Illes, Martí March, un habitual de la premsa 

mallorquina.  
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Mail de les 10:06 hores, 11/03/2014:  

Demà horabaixa, tenc un examen a l'edifici Guillem Cifre de Colonya  del campus de la 

UIB. No record l'aula, però a consergeria t' informaran d' allà on estic. Podries venir a 

les 16.15 hores.  

 

Constantment l'entrevisten, el citen i li pregunten quan els mitjans busquen la veu d'un 

l’expert de l'educació. Calla quan troba que li falta informació i parla ras la resta de 

vegades. Del TIL, diu que és un "engany educatiu".  

 

  — El trilingüisme, així com el plantegen ells, és impossible, almenys 

d'ara en quinze anys. Equiparar el català i el castellà a una llengua estrangera és un error 

pedagògic. El català i el castellà, l'entenem i el parlem, però l'anglès no és una llengua 

vehicular de comunicació. A llarg termini seria possible un procés, si tinguéssim 

professorat molt ben preparat, si l'alumnat tingués més coneixement de l'anglès... Però, 

ara per ara –i quan dic "ara per ara" em refereixo fins d'aquí a quinze anys– és 

impossible. A més el TIL, a part d'incrementar el fracàs escolar, afavoriria determinats 

sectors socials: els pares que saben anglès tenen més possibilitats d'ajudar als seus fills, 

que els pares que no en saben. I això pot trencar, encara més, l'equitat del sistema 

escolar. 

 

La manca de progressivitat en l'aplicació del TIL es dibuixa com una altra de les causes 

d'aquest augment sobtat de fracàs escolar. Mentre des de la Conselleria asseguren que es 

tracta d'una implementació "gradual", la comunitat educativa no hi veu progressivitat 

"per enlloc".  

 

  — Seria progressiu si haguessin començat als tres anys i haguessin anat 

pujant curs a curs, com es fa amb qualsevol llei d’educació. Però no, ells han volgut 

implantar el TIL ja el primer any a Infantil, primer, tercer i cinquè de primària; i primer 

de l'ESO. D'aquesta manera, l'any vinent ja es farà trilingüisme fins als 14 anys. Això 

no és progressiu!   

  

El catedràtic respon a les preguntes de peu, al mig de la claror blanquinosa d'un passadís 

de l'edifici Guillem Cifre de Colonya de la UIB, que pren el nom d’un banquer, mestre i 

polític mallorquí del segle XIX que, com ell, va néixer al municipi de Pollença. Els 

paral·lelismes van més enllà perquè el catedràtic també és mestre i va estar vinculat a la 

política quan va ser director general del primer govern de Francesc Antich, del PSIB. 

 

El trilingüisme de Bauzá tenia antecedents a l’Estat espanyol. A Madrid, per 

exemple, algunes escoles practiquen el bilingüisme des de fa deu anys; i els resultats ja 

feien preveure que la progressivitat en aquest model educatiu seria un factor clau, 
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almenys a l'hora atenuar els efectes negatius que pot tenir passar a impartir una 

assignatura troncal en anglès. Un estudi, efectuat per tres investigadors de la Fundació 

d'Estudis d'Economia Aplicada (Fedea) i de la Universitat Carlos III després de deu 

anys d’implantació del bilingüisme, detectava un "efecte negatiu clar, quantitativament 

substancial, sobre l'aprenentatge de l'assignatura ensenyada en anglès". 

 

"Anglès sí, TIL no", cridaven els manifestants de la vaga multitudinària del 29S. "Sí 

British, no TIL", es podia llegir pels carrers de Maó. A jutjar per les pancartes i la 

reforma de Bauzá, tothom està d'acord en apostar per l'anglès. La Conselleria, i la 

comunitat educativa. Malgrat tot, els experts alerten que "a Espanya no tenim una 

metodologia bona de llengües" i que un dels principals problemes és que "hi ha massa 

ortografia i massa gramàtica" en detriment de la pràctica oral. Caldria revisar primer 

doncs, la metodologia de les mateixes llengües, abans d'introduir l'anglès per impartir 

matèries no lingüístiques. Els especialistes també coincideixen en què un primer i 

senzill pas per a la millora de l'anglès seria "subtitular les pel·lícules en català o castellà, 

però mantenint la versió original".  

 

Bauzá però, ha optat per altres vies. Si bé és cert que en els darrers anys, el 

govern de les Illes Balears ha impulsat diverses accions per fomentar l'anglès a 

l'educació, com ara el Programa d'Ensenyament Primerenc de l'Idioma (EPI), el 

programa de centres adscrits al Conveni MEC - British Council o el Programa de 

'Seccions Europees'; totes elles eren iniciatives voluntàries: el centre que estava 

interessat i tenia recursos s'hi adscrivia, el que no, seguia com sempre. Amb el TIL 

però, aquesta flexibilitat ha desaparegut d'un any per a l'altre. Tothom l’ha de complir, 

per decret llei.  

 

 Per combatre tal "rigidesa", Martí March parla de "micropolítica educativa" a 

l'Anuari de l'Educació que elabora cada any la UIB.  

 

  — Cal incrementar l'autonomia de centres, cal tenir equips directius 

potents i forts, que tinguin responsabilitats, i després donar-los uns recursos adequats en 

funció de les seves necessitats. No és el mateix una escola de barriada conflictiva 

socialment, que una escola d'alto standing. La ―micropolítica escolar‖ significa donar a 

cadascú segons les seves necessitats i que després cada centre faci la seva pròpia 

dimensió pedagògica, d'acord amb uns criteris generals. Cal fer una normativa 

pedagògica, seriosa, aplicable i viable —, conclou el catedràtic.  

  —  Com hauria de ser aquesta normativa?  

  — Primer de tot, consensuada —, respon demanant un diàleg entre tots 

els actors de la comunitat educativa, que amb el Partit Popular no es va produir mai.  
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El diàleg que demana March ja s'està produint. En aquests moments, hi ha cinc 

plataformes educatives ciutadanes que, per separat, estan elaborant reformes alternatives 

al TIL. Es tracta del 'Llibre Verd' de la Plataforma Crida, del document que està 

configurant la Plataforma per l'Educació impulsada pel Cercle d'Economia, de les 

tasques del col·lectiu EduMenorca21, i de l'Anuari 2014 que està preparant la UIB per a 

la tardor. L'Assemblea de Docents també hi treballa. Davant d'aquest proactiu 

panorama, hom dibuixa diferents possibles escenaris futurs: "o bé, les diferents 

propostes acaben confluint en un document comú, o bé conflueixen en dos documents 

antagònics que acaben enfrontats".  

*** 

 

Després de deu minuts a peu, tretze en metro i 3,65 euros més de bitllet, el tren arriba de 

nou a l'estació Intermodal de Plaça Espanya, l'únic punt de confluència dels transports 

terrestres de Palma: bus, metro, tren, taxi. Riuades de vianants fan el saltiró insegur del 

primer esglaó de les escales mecàniques.  

 

 Els que arriben passen per davant d'uns taulons sostinguts per cavallets, on una 

família ven llibres de segona mà de Maruja Torres i Gabriel García Márquez, al costat 

de volums apocalítico-religiosos. Els interessats s'aturen, obren la primera pàgina i 

marxen. 

 

   — Quin horari feu? —, pregunta una estudiant. 

   — Nosaltres hi som cada dia, els llibres demà potser ja no —, li respon el 

propietari dels cabells llargs, sense intentar tan sols suscitar un somriure en la noia. Ella 

també obre la primera pàgina d'un parell de llibres, hi llegeix el preu i marxa.  

 

Darrere la parada de taxis de la plaça d'Espanya, la gent observa el recorregut laberíntic 

que fa el cambrer amb corbata de llacet d'una terrassa que fa cantonada. Esperen, de 

peu, una cita que no arriba. Els llums groguencs de l'interior del mateix bar es colen pels 

vitralls colorits de la façana i li donen una certa àurea parisenca dels anys trenta. El 

tendal, de lletres verdes, aclareix qualsevol dubte. És el mític Cristal.  

 

 Un dels que espera és un home d'ulleres fosques, calb i maletí sota el braç. 

"Marxem d'aquí, estarem més tranquils", diu l'inspector d'educació Pere Rios després de 

buscar –sense èxit– una taula arrecerada a la terrassa del Cristal. Els periodistes de l'illa 

el consideren una font imprescindible per parlar del TIL. Rios, després de trenta anys a 

les ordres de la Conselleria, havia trencat el seu silenci.  
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  Sap, de primera mà, quina és la realitat a les escoles mallorquines. Ha estat els 

ulls de l'Administració a les aules fins aquest estiu, que va jubilar-se. Com a expresident 

de l'Associació d'Inspectors, Pere Rios explica que amb el govern Bauzá s'han viscut 

situacions "atípiques i raríssimes" que no agraden a les escoles, ni a la majoria 

d'inspectors; i denuncia una marginació absoluta del que va ser el seu cos de 

funcionariat durant tants anys. A jutjar per les seves paraules, dins els inspectors també 

hi ha un ells i un noltros. Una divisió clara entre "forasters alineats amb els 

posicionaments del PP"i "catalanoparlants i defensors de l'ensenyament en català". 

Segons Rios, en aquests moments hi ha uns 3 o 4 dels primers i 5 o 6 dels segons. 

 

   — Què passa dins les aules? 

   — Tot va bé, excepte pel drama d'aquell que fa les classes en un idioma 

perquè l'han obligat. Un canvi d'aquestes característiques no és gens fàcil, costa, perquè 

el professorat ha de canviar! Està acostumat a utilitzar uns llibres, un idioma... i canviar 

d'un dia per l'altre és inviable, impossible. Per exemple, als anys noranta, a la 

concertada li va costar molt passar al català, va ser un trauma, i ara li estan demanant el 

contrari.  

 

¿Són els mestres un col·lectiu reticent al canvi? S'han escoltat moltes opinions, moltes 

converses a les portes dels instituts. S'han escrit molts articles i s'ha discutit. Tothom té 

la seva visió, que oscil·la entre la màxima confiança en els docents i la crítica més  

recelosa que demana que "el mestre s'esforci més a l'aula". Uns i altres s'han format una 

resposta segura, a base d'experiències personals i informacions de la premsa afí. Si uns i 

altres parlessin, s'adonarien que una mateixa realitat ha generat en ells opinions 

oposades i que la seva idea preestablerta és més complexa del que creien. La realitat 

però, és que uns i altres no es parlen. ¿Quina és aleshores, la versió bona? Impossible de 

dir-ho. De totes maneres, tampoc cap de les dues seria mentida.  

 

   —  Com són els mestres? 

   —Mals professionals. Per què? Perquè un dels grans problemes del 

sistema educatiu espanyol és la formació. I és una cadena: no hi ha una formació inicial 

bona, els mestres arriben a les escoles sense tenir ni idea de com ensenyar, i llavors 

aprenen d'uns companys que n'han après també a poc a poc i agafen més males que 

bones pràctiques. I això, lentament, estava canviant i s'ha interromput —, respon Rios 

que, encara que jubilat, segueix actiu en diverses plataformes educatives. 

  

Segons l’ex funcionari, amb l'arribada de Bauzá tota col·laboració s'ha esvaït. Els 

inspectors sempre han estat personal de confiança de la Conselleria, encara que sempre 

conscients que "la legislació s'ha de complir" i que els inspectors fan "el que ens fan fer 
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els polítics". Els inspectors són un cos jerarquitzat, fidel a l'equip de govern de torn i 

sense poder de decisió. 

   

   — Sempre ens consultaven i es recolzaven en nosaltres perquè som els 

que visitem els centres, els que sabem la realitat a les aules. Sempre havíem col·laborat! 

Ara ens reuneixen per dir-nos què volen, no per col·laborar. A més, els inspectors 

accidentals [sense plaça fixe] han rebut amenaces directes del cap de departament, Paco 

García Moles, que els recorda que, si els avalua negativament a final de curs, se n'aniran 

al carrer.  

 

Això mai havia passat. 
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Capítol 3  

 

 

Un color: el verd. Un símbol: una samarreta amb un embut (3€ preu de cost). Un lema: 

per una educació pública i de qualitat. I un revulsiu: el decret llei de trilingüisme del 

Partit Popular que redueix les hores lectives en català i obliga a un professorat no 

preparat a impartir classes en anglès. "No estem d'acord amb el model d'immersió, 

d'imposició", ha dit  Bauzá en nombroses ocasions. I el carrer li ha respost. La 'marea 

verda' de les Illes Balears ha cridat consens. Volen poder-hi dir la seva, que se'ls 

consulti. L'ortopèdica reforma educativa del Partit Popular ha encès una comunitat 

educativa líder en fracàs i abandonament escolar a l'Estat, que ja treballa des 

d'iniciatives ciutadanes en propostes en positiu de cara a les eleccions autonòmiques del 

maig de 2015. 

 

 Cada un dels dies d'aquest primer curs amb TIL ha estat intens, però sens dubte 

si una data quedarà fixada en l'imaginari mallorquí serà el 29 de setembre de 2013. Un 

dia històric. L'èxit de la manifestació d'aquell diumenge va frapar els organitzadors i al 

mateix Govern. El centre de Palma va concentrar més mallorquins que mai: 80.000 

persones –segons xifres de la Societat Balear de Matemàtiques– i, a les quatre illes en 

conjunt, van protestar fins a 100.000 illencs. Els samarretes verdes mostraven així, el 

seu suport a la vaga indefinida dels docents, que l'endemà encetava la seva tercera 

setmana. Les edicions dels diaris del dilluns següent van batre rècords de vendes. El 

Diario de Mallorca titulava "Manifestación contra el TIL: contestación social histórica" 

i assenyalava la prepotència del govern Bauzá com la responsable d'aquest boom. 

L'Última Hora destacava el silenci que el Govern i el Partit Popular guardaven les hores 

posteriors a la manifestació del TIL i l'ARA Balears hi dedicava tota la portada i 18 (de 
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48) pàgines. "Històrica", encapçalava en majúscules com es reserva per als dies 

importants. El seu cap de política, Quim Torras, escrivia que els assistents no eren 

només catalanistes, ni la manifestació havia estat només per l'educació, sinó que "la 

històrica protesta d'ahir era contra una manera de governar".   

 

 Mallorca havia fet una demostració de força, però els impulsors de la lluita que 

portaven mesos fent tasques de sensibilització des d'escoles i associacions de famílies, 

se l'havien treballada. A la fi, les desenes de trobades, activitats lúdiques, 

concentracions i assemblees periòdiques reportaven el seu fruit.  

 

*** 

 

Quan a principis de 2012, la Rosa es va retrobar amb sis antics amics de lluita a Palma; 

poc s'imaginava en què desembocaria aquella reunió informal. Havien quedat per 

compartir les preocupacions que els amoïnaven sobre les retallades de l'educació dels 

seus fills. Eren els temps de les primeres reduccions de beques menjador, de mestres i 

professorat. Aleshores, la comunicació era via mail, facebook i twitter encara eren una 

quimera de la pronunciació. "Es tractava d'encendre una guspira i després esperar a 

veure què passava", explica.  

 

  — Llavors, Mallorca no era com ara, era una illa calmada. No per la 

gent, sinó perquè no calien permisos... i hi havia poca gent perseguida.  

 

Avui, gairebé dos anys més tard, la Rosa pren un tallat al bar 'Sabor Café' del 

c/Mallorca de Barcelona i manté una conversa amb una periodista. L'Institut de Drets 

Humans de Catalunya l'ha convidada per fer una xerrada sobre el dret a l'educació i li ha 

pagat els vols d'anada i tornada. Ella és Rosa Deyà i aquella reunió informal de fa un 

parell d'anys, l'embrió de la Plataforma Crida.   

 

  — Sóc mare i prou —, replica.   

 

La seva estètica hippie desentona amb l'elegància estirada d'aquells qui coincideixen 

amb ella pels passadissos del Col·legi d'Advocats de Barcelona, on té lloc la 

conferència. Vesteix pantalons amples i una samarreta verda per sobre d'un jersei negre. 

Ni rastre de cosmètics, potser una crema hidratant. Té la pell fina i la veu greu. Al pit, 

llueix una xapa lilosa amb una consigna feminista.  

 

 El 15 de març, el col·legi El Pont de la barriada de Son Gotleu de Palma va 

acollir l'assemblea constituent de la Plataforma Crida, que va passar a dir-se assemblea 

de l'Embut i que seria l'òrgan on es prendrien les decisions. Dos anys després, Crida és 
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l'òrgan més legitimat del moviment antiTIL, l'únic espai horitzontal on tots els membres 

de la comunitat educativa tenen veu: pares, mares, estudiants, professorat, ciutadans. 

Només hi ha una premissa: a les reunions de l'Embut cadascú es representa a sí mateix. 

El vot és individual, en un intent de fugir d'etiquetes sindicals, polítiques o d'altres 

assemblees.  

 

Rosa Deyà és crítica amb els convencionalismes del sistema actual i amb aquells que el 

perpetuen. U, els sindicats:   

 

  — Estaven adormits, i s'han despertat gràcies a l'Assemblea de Docents. 

Si no, encara seguirien als seus despatxos pensant que les coses se solucionen amb una 

reunió amb la Conselleria.  

 

Dos, el Govern:  

 

  — Hi ha un bloqueig d'entitats, la Conselleria està tancada, no escolta i 

fa el que vol —, opina Deyà després de reconèixer que ells tampoc han demanat mai 

audiència. 

 

Tres, alguns mestres:  

 

  — La mobilització ens ha unit molt a tots, però hi ha problemes de fons 

sobre el model educatiu de l'escola pública que, abans del TIL, com a mare tampoc 

m'agradaven. Caldrà parlar moltes coses perquè una cosa són els drets laborals d'un 

treballador i una altra, el model educatiu. I aquí és on costaria més posar-se d'acord. No 

ens enganyem, hi ha mestres que no han fet vaga. Existeixen, donen classes i transmeten 

un altres tipus de valors als nostres infants, i el de la solidaritat segur que no.  

 

*** 

 

Cansament, mal de cap, son. Té les venetes dels seus ulls vermelloses. Ha agafat 

conjuntivitis. Fa dies que treballa massa, i dorm poc. El càrrec que va agafar el juny 

passat l'està consumint físicament, però no el vol abandonar. Ell està fet per això, i 

participar d'experiències assembleàries sempre se li ha donat bé. Li agrada el món de la 

mobilització, de les mans alçades, les comissions de treball i la lluita social. Ell és Iñaki 

Aicart, portaveu de l'Assemblea de Docents.  

 

 L'Assemblea de Docents és una òrgan de treballadors que representa a més de 

10.000 professors, d'un total de 15.000 que hi ha a les Balears. D'aquests, una cúpula 

d'uns tres-cents es reuneix mensualment i prenen decisions tan importants com apostar 
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per la vaga indefinida o desestimar les dimissions d'equips directius en bloc. Hi ha 

professors de diverses opcions polítiques, afiliacions sindicals i pensaments. No seria 

descabellat dir que l’únic que els uneix és el rebuig al president José Ramón Bauzá i el 

breu decàleg de reivindicacions de l'assemblea, entre les quals hi ha la retirada del TIL, 

la llei de símbols i de convivència, la recuperació de la plantilla de professorat 

d'Atenció a la Diversitat i les substitucions a les baixes. Per tant, en gran part, 

reclamacions laborals.  

 

Breument:  

 

1 de juny / l'Assemblea de Docents es pot considerar un ens autònom, desvinculat dels 

sindicats que l'havien convocat fins aleshores.  

3 de juny / per primera vegada, parlen de vaga indefinida.  

26 de juny / els docents organitzen un acte a Manacor per anunciar que el curs vinent 

començarà amb vaga indefinida. 

30 de juliol / l'Assemblea de Docents escriu el seu decàleg, que seran els punts 

reivindicatius de la vaga del setembre.  

2 d'agost / demanen una reunió amb la Conselleria, que no es produirà. Es comencen a 

recollir signatures per poder convocar la vaga, es necessita el 40% de la plantilla.  

30 d'agost / els docents celebren una assemblea oficial prèvia a la convocatòria de vaga.   

4 de setembre / l'Assemblea de Docents convoca vaga indefinida, en paral·lel a l'STEI-i.  

 

*** 

 

L'Institut Antoni Maura de Palma quedava al barri del Polígon de Llevant, entre els 

carrers Perú i Caracas. Allà, a més de fer-s'hi classes, l'Assemblea de Docents convoca 

les reunions de la seva comissió de comunicació. El timbre marcava les vuit. A dos 

quarts, no quedava pràcticament ningú a l'edifici. Només els mestres (la majoria amb la 

samarreta verda) i Luís Ortas, un pare implicat que col·labora produint material 

audiovisual.  

 

 La reunió té lloc a l'aula d'informàtica. Els que han arribat primer han reordenat 

les cadires en rotllana. Un d'ells pren nota de l'acta, des de l'ordinador groguenc de la 

taula del mestre. La d'avui inclou, entre d'altres, la revisió de la sessió anterior i també 

l'estat de la "subcomissió d'investigació", que s'encarrega de fer un seguiment exhaustiu 

de l'activitat dels ells. Els anomenen, en l'argot de l'assemblea, darkside o cantó obscur. 

Això vol dir: hores de treball hemerogràfic, seguiment i intrusions a comptes de 

facebook i anàlisi d'incomptable documentació. 

 

  — És per treure'ls els colors —, diu, eufemísticament, un d'ells.  
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A la reunió són una dotzena. La més riallera és la Nanda Ramon, té la veu afònica 

(sempre). És mestra de català i ex regidora de l'Ajuntament de Palma. "T'interessarà 

parlar amb ella", em diu Luís Ortas a cau d'orella mentre ella parla. Ramon no tem el 

poder, no tem la repressió, no tem la lluita social. Ella té una altra por, confessable. 

 

  — És prou democràtica l'Assemblea de Docents? Cap de nosaltres ha 

votat el comitè de coordinació [l'executiu en qualsevol organigrama]! Ni com es 

renovaran els membres si una persona es cansa o ho ha de deixar... Si aquest miracle 

segueix endavant, això ho haurem de plantejar.  

 

Però no és l'única que pateix pels nivells de democràcia de l'Assemblea. Un altre mestre 

diu: 

   

  — És un sistema molt més democràtic que d'altres, però des del moment 

en què hi ha un grup [comitè] que marca el ritme i duu el dia a dia de l'assemblea, les 

seves decisions tindran més pes que les d'algú que vingui cada quinze dies o més.  

 

Quan s'acaba la reunió, els dotze van a fer unes cerveses al Parc Kristian Krekovic. 

S'ofereixen a convidar-m'hi i a acompanyar-me després en cotxe fins a Sant Joan, on 

m'allotjo. A aquestes hores ja no hi ha trens a Mallorca, i menys busos. Les cadires del 

bar són de metall, com de gelateria. 

 

  — De quina escola són? —, pregunta la cambrera d'ulls ametllats.  

 

Per les samarretes ha endevinat que són mestres i pel bon rotllo ha pensat que eren del 

mateix col·legi. Error. Set mesos enrere, cap d'ells s'hagués saludat pel carrer. Eren 

complets desconeguts. Ara però, el clima amistós fa estona que és evident. Unes 

olivetes, una bossa de xips. Torrades amb formatge i pernil, i rialles i bromes amb 

segones intencions. "La implicació emocional d'ara és brutal i ens ho passem bé perquè 

no ens és cap sacrifici", assegura un mestre de la comissió de comunicació. Certament, 

la lluita per una educació de qualitat i en català els ha unit. Però ara què són ¿companys 

de professió o amics?  

 

 Després de carregar l'equipatge al maleter del cotxe, Joan Miquel Payera, 

professor de matemàtiques, es disposa a conduir direcció Sant Joan. El cotxe s'afegeix a 

l'única carretera seriosa que parteix l'illa en dos. La de Palma a Manacor. Són les 00.15 

hores i costa mantenir els ulls oberts. Els llums fugaços dels cotxes que creuen en 

direcció contrària fan que hi vegis blanc uns mil·lisegons. Payera està convençut que va 

ser un error aturar la vaga indefinida. "Fixa't en els treballadors de la Coca-Cola!". La 
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planta de Palma de l'empresa embotelladora també va convocar vaga indefinida per 

protestar per l'ERE que havien d’afectar un total de 1.250 treballadors a l'Estat.  

 

 El trajecte Palma-Manacor és un autèntic travelling, en termes audiovisuals, de 

la fisonomia mallorquina. Les zones urbanes de la capital queden enrere i, per endavant, 

l'interior de l'illa. A la finestra de l'esquerra, la Serra de la Tramuntana i uns quilòmetres 

més enllà, els camps de cultiu i ametllers del Pla de Mallorca.  

 

De nit, tot és fosc.  

 

*** 

 

L'endemà és un dissabte fred. Joan Miralles, coordinador i l'impulsor de la comissió de 

comunicació de l'Assemblea, surt amb el cotxe de Porreres i arriba a Sant Joan pocs 

minuts més tard. S'asseu al seient del menjador, s'embolica les cames amb una manta i 

les amaga sota la taula esforçant-se per notar els efectes de l'escalfador. Davant les 

crítiques que afirmen que l'Assemblea ha perdut pistonada, respon amb cautela que "no 

perquè la vaga estigui aturada, hem deixat de fer coses". Dels docents, diu, estan més 

organitzats que mai i... 

 

  — Tenen molta ràbia. Volen que ataquem a nivell jurídic! Els ha encès 

molt que ens denunciïn. L'ambient està enrabiadíssim, però una cosa bona sí que ha 

passat: l'any passat, els docents teníem un sentiment inherent de patiment, estàvem mig 

depressius. I plantar cara ens ha anat a tots molt bé, ens ha pujat l'autoestima i l'orgull.  

 

A Mallorca, cadascú té la seva "veritat" i, per fer-la escoltar, han creat col·lectius per 

seguir dient la seva, però sota una marca que els reforci. L'Assemblea és un d'ells. I com 

més surtin a la premsa, més importants seran. En els darrers mesos, la batalla ha 

esdevingut mediàtica: dimissions, vagues de fam, denúncies, manifestacions han 

esdevingut el passi express a portades i telenotícies. Qui guanyi, tindrà més influència 

damunt de l'opinió pública i es farà gran a ulls de tothom. 
 

  —  És una guerra de comunicació. Hem d'anar cremant els cartutxos 

segons ens convingui a nivell mediàtic. Jo he de vendre el que digui l'assemblea. Per 

exemple, a mi els aprovats generals no m'agraden gens, però si es decideixen, jo ho 

hauré de vendre o retirar-me.  
 

Com a cooperant, Miralles ha participat en multitud de col·lectius líquids, per posar-los 

una etiqueta. I assegura que, a nivell de voluntariat, la història sempre és la mateixa. Al 
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capdavant hi ha un avantguarda que està tot el dia feinejant, després un parell que "van i 

vénen" i, finalment, molta gent que s'apunta en moments puntuals.  

 

  — Això és inevitable i s'ha de ser realista, però jo hi veig riscos de futur. 

Tots els col·lectius assemblearis que he conegut s'han anat en orris per qüestions 

personals.  

 

Qüestions personals disfressades de problemes ideològics, però problemes personals al 

cap i a la fi.  

 

*** 

 

   —La relació que hem tingut amb els sindicats ha estat terrible. Jo sóc 

afiliada de l'STEI-i i me'n vaig arribar a penedir! No ho entenc, quan torni haver-hi 

eleccions sindicals, el votant trobarà la papereta de l'STEI-i i no de l'Assemblea de 

Docents... Som competidors, sí, però no tant! —, exclama una docent.  

 

És evident que hi ha tensió entre els sindicats i l'Assemblea de Docents. Els darrers 

mesos, molts professors amb carnet sindical han criticat l'actitud del seu sindicat. Hi ha 

un desajustament entre les bases i la cúpula. ¿Què havia passat? Es podria pensar que, al 

compartir reivindicacions i enemic comú, docents i  sindicats tindrien una bona relació. 

I s'esforcen perquè així ho sembli! Però no. Les discrepàncies entelen qualsevol activitat 

conjunta, com la vaga indefinida del setembre que van convocar, per separat, 

l'Assemblea de Docents i el sindicat catalanista STEI-i. Amb tot, les energies per 

aparentar unitat són incomptables. "La unió fa la força"és una consigna que, a priori, 

tenen clara.  

 

Però de portes endins... 

 

   — L'any passat, l'STEI-i va convocar totes les vagues estatals a les Illes? 

   — Una potser no, aquella del juny... —, respon el secretari general del 

         sindicat, Biel Caldentey. 

 

[silenci] 

 

Afegeix:  

   — Tu ja t'has entrevistat amb algú de l'Assemblea de Docents, no?  
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El juny de 2012, els sindicats van convocar els treballadors perquè "quan la cosa es va 

fent grossa, no n’hi ha prou amb una negociació tancats en una sala". Aleshores, els 

sindicats van veure "precipitat" apostar per la vaga indefinida el següent inici de curs, i 

no la van convocar. Els docents més combatius haurien d'esperar un any més. El curs 

2012-13 va culminar amb la independització de l'Assemblea de Docents que, el 26 de 

juny, ja anunciava que convocaria l'anhelada indefinida.  

 

 Dins la comunitat docent, la percepció dels sindicats és, en el millor dels casos, 

"despectiva". Un dels arguments? La gran quantitat l'alliberats que, fins les retallades 

del PP, han tingut tradicionalment els sindicats. Quan hi va haver la reducció d’efectius, 

fins i tot, hi va haver mestres que la van veure amb bons ulls, "a nivell venjatiu". A més, 

"hi ha alliberats que porten trenta anys sense entrar a l'aula i han perdut qualsevol 

contacte amb la professió!", es queixa un mestre. Nanda Ramon, afiliada de l'STEI-i, 

exregidora de Palma i membre de l'assemblea, els titlla de "traïdors".  

 

   — L'STEI-i ha estat un desastre. El primer curs de legislatura (2011-12), 

el conseller Bosch va ser l'únic conseller d'Educació de tot l'Estat espanyol que va 

acabar el curs sense ni una vaga. Molta cosa de senyera, molta cosa de català.... però jo 

deia: si som un sindicat!  

 

Aquesta aparent desgana, aquest debilitament de les activitats, aquesta minva 

considerable d'empenta i de forces que es nota entre les mobilitzacions que 

encapçalaven els sindicats als anys vuitanta i les que organitzen ara, ¿no denuncien prou 

un esgotament de les formes convencionals de lluita obrera?  

 

  El portaveu d'Educació de Comissions Obreres (CCOO) de les Balears, Toni 

Baos, reconeix que "una època de bonança dels anys noranta" podria haver provocat 

que els sindicats deixessin "la seva faceta d'organització de lluita" i contribuïssin al 

"fenomen social de la desafecció sindical". I aquest buit l'hauria omplert l'Assemblea de 

Docents. 

 

   — Els sindicats són una marca gastada. Hi ha d'haver renovació. 

L'assemblea ha aportat frescor de màrqueting. "Som verds, som assemblea, som una 

entitat que ha aglutinat un sentir general". Tothom s'ha sentit molt còmode, fins i tot, 

afiliats nostres hi han estat molt a gust, sense haver de dir que eren de CCOO. 

L'Assemblea de Docents ha aportat regeneració a la pràctica democràtica —, diu el 

sindicalista.  

 

Baos fa una lectura positiva de la mobilització i assegura que ells tenen molt clar el seu 

paper que, en cap cas, és de "protagonisme". 
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 Per la seva banda, des de l'STEI-i recorden que dos alliberats del sindicat 

assisteixen sempre a totes les reunions de l'Assemblea "per estar a prop dels treballadors 

i poder dur la seva veu a totes les meses". A més, el seu secretari general, Biel 

Caldentey, recorda que "ningú donava dos chavos" pel contenció administratiu que van 

presentar a l'estiu i que va derivar en la (fallida) suspensió cautelar del TSJIB.  

 

*** 

 

Sindicats i treballadors: difícil encaix, simbiosi innegable. Actualment, pocs qüestionen 

que la legitimitat de l'Assemblea de Docents és superior a la dels sindicats, per motius 

de representativitat; i els seus membres ho saben.  

 

   —Jo crec que tota decisió s'hauria de prendre a l'assemblea de docents. 

Els sindicats han de consultar l'assemblea perquè l'Assemblea de Docents és l'espai més 

democràtic que hi ha —, declara Iñaki Aicart.  

 

L'Assemblea, però, no pot convocar vagues (necessita la xifra estratosfèrica del 40% de 

la plantilla docent insular) i tampoc pot denunciar, perquè no està constituïda al registre 

d'entitats. Es fa, per tant, òbvia i necessària la col·laboració entre ambdues 

organitzacions si es vol mantenir la força de la lluita educativa.  

 

  Amb tot, darrera d'aquestes desavinences ideològiques hi ha "quelcom més"; 

"quelcom més" que passa per un moviment tectònic profund dels fonaments de la 

societat mallorquina. El sociòleg de la UIB Joan Amer s'ho mira amb distància tot i 

l'escalfor que encara conserven els fets.  

 

   — Hi ha hagut un xoc d'estructures: tradicionals i noves. El sindicalisme 

clàssic, que fins ara havia funcionat sol, va una mica massa lent i la liquiditat de 

l'Assemblea de Docents té més capacitat de resposta. La realitat és que, ara, les quadres 

dels sindicats se senten més còmodes amb aquest format més flexible. Servirà a llarg 

termini? A curt termini, ha servit per respondre més aviat; a llarg termini, necessites 

unes estructures per donar més seguiment jurídic i tenir més capacitat de decisió. 

Aquest és el debat dels nous moviments.  

 

El terme de modernitat líquida arribava a Mallorca deu anys després que el filòsof 

polonès Zigmunt Bauman encunyés el terme.  
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Capítol 4 
 

 

18.50 h / Al Cristal ja és fosc.  

18.59 h / Jose Guerrero anul·la l’entrevista, al·lega un encàrrec urgent. Nova hora: tres 

quarts d’hora més tard.  

19.40 h / Jose Guerrero necessita un quart d’hora més. Nova adreça: c/ Sant Feliu ―al 

fons, al fons, al fons; a l’esquerra‖.  

20 h / Comença l'entrevista.  

 

Absent, i lluny dels primers gintònics que els cambrers ja comencen a servir pel barri, 

Guerrero treballa a corre-cuita, no li ha fet cap gràcia la trucada de l’encàrrec d’última 

hora. Té els ulls irritats. El seu despatx –petit– és al fons d'un dels carrerons més in –i 

foscos– del Born. Els espais adossats i de sostre baix que se succeeixen a banda i banda, 

semblen unes antigues cotxeres a la penombra, però en realitat són estudis de "creadors" 

que avui ja ho deixen per demà. Els llums dels estudis s'apaguen escalonadament. Com 

a la sala d’un cine quan demanen–per favor– que es desconnectin els aparells mòbils, 

com una petita ciutat que se’n va a dormir. A les parets de ciment gris, hi ha bicicletes 

recolzades i, al seu voltant, els "creadors" generen converses espontànies que després es 

dissoldran. Llavors, els individus començaran a caminar, sols o en grup, mentre 

Guerrero continua, nerviós, amb l'encàrrec d’última hora.  

 

La porta –de metall– deixa al descobert com treballa. A l’interior: una taula, 

partida en dos. A cada banda, un parell d’ordinadors alçats. A la dreta, un sofà blanc. A 

la paret, un calendari groguenc amb l'estampa d'un Jesuset.  
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— Uh prepara't... —, m’havien deixat caure alguns quan sabien que 

l'entrevistaria.  

  —T'ho passaràs bé! —, deien altres, previ somriure irònic.  

  — Sort. —, fins i tot desitjava algú.  

 

Jose Guerrero és president i portaveu del grup Prou i també portaveu de l’associació No 

Vaig de Vaga. Ambdós grups de pares van sorgir arrel de la ―indignació de tots per la 

vaga salvatge‖ de començaments de curs i en sintonia amb la fundació espanyolista 

Círculo Balear. També ells, precisament, van organitzar la concentració a favor del TIL, 

el dia 13 d'octubre a la Plaça Major de Palma.    

 

—No Vaig de Vaga és el grup de Facebook, on va néixer el moviment 

per part nostra. Llavors, els capitosts vam formar l'associació Prou per donar suport 

legal, entre altres, als pares que vulguin denunciar. Per tant, No Vaig de Vaga i Prou és 

el mateix.  

 

La línia que ara divideix Mallorca és tal, que uns i altres sovint ni es coneixen i 

jutgen en base a les informacions que apareixen a la premsa. Amb sort, alguns havien 

compartit taula en alguna tertúlia radiofònica. Fins a l'estiu de 2013, el noltros havia 

aclaparat totes les mirades de la lluita educativa balear. Llavors, la majoria partidària de 

l'ensenyament en català protagonitzava la protesta, amb l'objectiu de modificar el rumb 

"autoritari" d'un govern que no havien votat. Aleshores, la Mallorca reivindicativa 

només articulava un nosaltres. 

 

 Però, amb la vaga del setembre l'ells, que havia quedat a un segon pla 

salvaguardat per una majoria absoluta parlamentària que li era afí, va mobilitzar-se en 

contra de les tres setmanes d'aturada de classes. Va ser llavors quan els col·lectius de 

pares, mares, professors i alumnes a favor del TIL van formalitzar allò que fins llavors 

havien estat rumors, converses de cafè i grups de discussió aïllats. Jose Guerrero era un 

d'ells.  

 

Li agrada que li diguin Jose –amb la força a la primera síl·laba–, encara que sap 

que en espanyol s’accentuaria José. Té els pòmuls marcats. Vesteix pantalons estrets, 

sabates de mudar i un jersei blau. La seva feina consisteix en generar fotografies virtuals 

d'estances que abans un arquitecte ja ha dissenyat. L'encàrrec d'urgència és una 

habitació de matrimoni de catàleg. Ara, en tracta el llum de les làmpades –tipus ull de 

bou– que hi ha sobre el llit. Un click: més encesa. Dos clicks: menys. No el convenç.  
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Les organitzacions a favor del TIL diuen que Mallorca té un problema amb ―la 

politització de les aules‖ i que es fa política dins els centres educatius, quan creuen que 

no s'hauria. De fet, els grups comparteixen aquesta reivindicació al seu eslogan. ―Som 

un grup de pares i mares que volem una educació de qualitat, trilingüe i apolítica‖, resa 

la web de No Vaig de Vaga. "Els nostres fills tenen dret a una educació pública de 

qualitat, gratuïta, plurilingüe i apolítica", conclou el manifest d'Així No. Per a aquests 

partidaris del TIL, a les aules hi ha quelcom més que el trilingüisme. 

 

  — No significa que es facin mítings. Sinó que hi hagi cartells als 

instituts, professors que facin referència a si el Govern "és bo o dolent", que si el català 

tal y que cual... No pot ser això! Les escoles han de ser un nucli d’ensenyament 

totalment apolític: fora senyals de qualsevol sentit —, respon Guerrero amb la vista 

saltant de pantalla a pantalla.  

 

Per exemple:  

 

  — A Palma, es va estrenar una pel·lícula sobre el cas d'un noi català que 

havia denunciat unes grans superfícies perquè no etiquetaven els aliments en català —

parla de Fènix 1123— . Bé, doncs, aquest noi va enviar uns correus, el van detenir, i 

finalment no va passar res. Qüestió: que se'l va presentar com un heroi del catalanisme i 

tal, tal, tal. Llavors, un professor va dir a uns alumnes que anirien a veure aquesta 

pel·lícula amb l'escola. I hi va haver alguns que s'hi van negar, no volien anar-hi. 

Finalment, els van amenaçar amb perdre uns privilegis al pati, si no recordo malament, i 

hi van anar. I d'això, hem posat una denúncia a petició d'uns pares, —diu mentre li sona 

el mòbil, l’agafa. 

 

Rosa Deyà, de la Plataforma Crida, el contradiu i assegura que "tots fem política i així 

ha de ser" perquè "no existeix una posició neutra i qui s'ho cregui s'està enganyant". 

Joan Miralles és sociòleg i mestre de l'IES Antoni Maura de Palma: 

 

  —És possible una educació apolítica? 

  — Primer de tot, caldria definir què és política. Nosaltres defensem una 

política educativa concreta, sí que som polítics! Ells, el que diuen és que noltros som 

instruments dels partits polítics. Però són ells els que gran part estan controlats pel Partit 

Popular. O, pitjor encara, pel Círculo Balear. 

 

Jose Guerrero acaba l'encàrrec d'última hora. Quan acaba la conversa telefònica 

de monosíl·labs, reprèn ell sol l’entrevista. 
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  —S’ha mesclat llengua i política. I el problema és que hi ha persones que 

ho porten a l’extrem. A Mallorca, hi ha un moviment nacionalista que, en els darrers 

vint anys, s’ha incorporat a tots els centres de la societat: associacions de defensa del 

català, Govern, ajuntaments, associacions de pares, centres educatius, directors. Gent 

que va amb l’estelada—els identifica—. I no és res dolent que a nivell personal siguin 

nacionalistes, però el que no trobem correcte és que s’utilitzi l’escola per difondre 

aquesta ideologia, els nens estan en edats molt vulnerables. 

 

Click. 

 

*** 

 

Neus Cabot es lleva, cada matí, a Esporles. Acompanya les seves dues filles –de 4 i 11 

anys–al CEIP Gabriel Comas i Ribas i agafa el cotxe fins a Palma, on treballa com a 

funcionària del govern de les Illes Balears. Mai fins ara, s'havia sentit tan enfrontada al 

seu pagador. "Han guanyat la batalla per despotisme, per manca de diàleg, per la força". 

Perquè és fidel defensora que la veu de les famílies s'escolti quan es parla d'educació, 

Cabot ha estat al capdavant de les mobilitzacions antiTIL d'aquest nucli mallorquí de la 

Serra de Tramuntana, des del dia 1. És una mare activa i la presidenta de l'APIMA 

(Associació de Pares i Mares d'Alumnes) de l'escola d'Esporles.  

 

  Però la situació TIL s'ha allargat, especialment, en aquest centre d’Esporles. Al 

juny, el consell escolar del CEIP Gabriel Comas i Ribas va aprovar un projecte TIL, 

però quan l'equip directiu va haver d'adequar el projecte lingüístic a les exigències de la 

Conselleria, el consell escolar va votar en contra. I així ho va comunicar a 

l'Administració l'escola, que va quedar a l'espera d'instruccions de l’Administració. I les 

instruccions van arribar tard, coincidint amb el torn d'un nou inspector: Mateu Tomás 

Humbert, llicenciat en Pedagogia i diplomat en Magisteri. "Que s'ha d'aplicar el TIL, 

que s'ha d'aplicar el TIL, que s'ha d'aplicar la darrera proposta rebutjada pel consell 

escolar". Segons Cabot, Humbert va reconèixer que aquesta no era l'opció més 

pedagògica, però que el problema era de l'escola. Efectivament, la legislació del Partit 

Popular li dóna la raó. Segons el decret llei, la decisió del consell –representant de la 

comunitat educativa dels centres– queda completament anihilada. Aquest gest va ser 

interpretat com un clar precedent de la LOMCE, que també resta autonomia als centres.  

 

  Dia 12 de febrer, l'equip directiu del CEIP Gabriel Comas i Ribas presenta la 

dimissió del seu càrrec per "dignitat i coherència". Cinc dies més tard, dilluns 17 de 

febrer, l'escola d'Esporles comença a aplicar el TIL. Al migdia, Neus Cabot m'explica 

què suposa aquest canvi a mitjan curs. La seva fila ha arribat a casa amb una circular. 
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  — La plàstica, en anglès. I la donarà un especialista en anglès que no ha donat 

mai plàstica. I les matemàtiques, les continuarà donant el tutor, però ara els xerrarà en 

castellà. Em resulta molt estrany que la persona que es dirigeix a la meva filla durant 

cinc hores cada dia en català, a partir d'ara ho hagi de fer una en castellà. ¿Li hauran de 

dir: "ahora me tienes que hablar en castellano"? No em sembla bé, estic en total 

desacord. Una solució seria introduir un professor nou que estableixi la dinàmica amb 

els infants en una llengua diferent. Però, així, és un desgavell.  

  — I el llibre? 

  — A partir d'ara, amb fitxes. Ja no serveix el llibre que vam comprar al  

 setembre —, diu enfadada.  

 

Esporles és una rara avis a Mallorca. Hi governa MÉS, la coalició ecosobiranista. 

Abans de començar la crisi, l'índex d'atur era del 2,5%. I el nivell de vida l'alimenten, 

contínuament, turistes selectes i professors de la UIB que s’hi instal·len. Neus Cabot va 

fer tot perquè Esporles no apliqués el TIL. 

 

  — La vaga va ser un pols molt difícil, com a mare. Organitzar-me tres setmanes 

amb dues nines ja n'hi ha –està separada–. Tres setmanes és molt i no ho sembla. I 

també havíem d'estimular la gent per mantenir la mobilització... Al començament el 

clima entre mestres, pares i mares era de molta unió, però la Conselleria sabia que això 

era qüestió de dies, o setmanes; que es convertiria en un enfrontament. Finalment, la 

vaga es va reconduir i es va poder aturar a temps perquè no hi hagués un enfrontament 

obert.  

 — Entre?  

 —Jo entenc que una persona hagi, o vulgui, dur els seus fills a l'escola. A mi no 

m'hagués agradat que les meves filles s'haguessin passat les tres setmanes al pati! Però, 

clar, això generava un enfrontament perquè els mestres estaven en vaga. Està clar que 

no podem fer un paral·lelisme amb un conductor de tren que està en vaga i que, 

justament, li toca estar en serveis mínims: ell ha de conduir el tren. Però en educació, la 

situació és diferent. 

 

Setembre, ja a les esquenes, havia estat un mes cruel. 

 

*** 

 

Així No va néixer aleshores: "quan vam veure que la resposta al TIL era deixar sense 

classe als nostres fills", explica la portaveu d'aquesta plataforma ciutadana de pares, 

Anja Deelder. En moments així, ¿què preval, el dret de vaga dels docents o el dret a 

l'educació dels infants? Deelder, després de reunir-se amb la Defensora del Menor, el 

Cap de Departament del TIL, la socialista Aina Calvo i la mateixa Conselleria, assegura 
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que "la vaga és un dret social i l'educació, un dret constitucional" i que per això "hi ha 

diferents categories de drets".   

 

  Durant el setembre, aquest debat va inflamar el sí de la comunitat educativa de 

les Balears. Els pares van organitzar més reunions que mai, van discutir. Van néixer 

col·lectius com No Vaig de Vaga, Així No i Asamblea por la Escuela Trilingüe, i les 

APIMA tradicionals van intensificar la seva feina mobilitzadora. Els preocupaven, 

sobretot, els alumnes de segon de Batxillerat que s'havien de presentar a la Selectivitat 

al juny. Tots volien solucionar el tedi dels seus fills; però, clar, cadascú a la seva 

manera. Uns refusaven l'aturada de classes i d'altres la promovien, però aquesta divisió 

anava més enllà dels aspectes educatius.  

 

   — Nosaltres no hi vam acudir perquè trobàvem que hi havia moltes 

reivindicacions independentistes, que anaven en paral·lel a les dels docents —, diu Anja 

Deelder d’Així No.  

 

Que les famílies s'haguessin mobilitzat per parlar d'educació no deixava de sorprendre 

arreu ja que es tractava d'un fenomen mai vist a Espanya. Fins aleshores cap lluita 

docent havia implicat tant a les famílies, que havien fet sempre el paper de l'actor 

secundari de la pel·lícula. En aquesta lluita però, han esdevingut un actor clau en la 

protesta, fins al punt que els docents van decidir aturar la vaga indefinida el 4 d'octubre 

per mantenir el seu suport incondicional.  

 

 Mostra d'aquesta unió també, va ser la iniciativa de les "aules buides", que 

consistia a deixar els fills a casa durant la vaga perquè els professors anessin a l'escola i 

no se'ls descomptés el sou d’aquell dia. Aquesta mesura va tenir un seguiment desigual i 

difícil de controlar ja que es tractava de decisions puntuals de cada APIMA. A l'illa 

veïna de Menorca, la jornada d'aules buides del dia 18 de setembre va tenir un 

seguiment del 63,29%. Aquesta vaga a l'inrevés va ser fonamental a l'hora d'allargar la 

vaga fins a tres setmanes sense classes.  

 

Havien estat tres setmanes llargues:  

 

  — No hi havia classe i els mestres tampoc proposaven pàgines web, temes 

alternatius o exercicis extres. Els nostres fills estaven de braços creuats al pati. Després 

els varen reagrupar, però només miraven pel·lícules! —, es queixa Deelder.  

 

Era una lluita de dos gegants i els nens estaven al mig, asseguren. I ells, representant-

los. Així No pretenia ser un mediador entre les parts, però no va renunciar a tenir una 

opinió. "Si tu canvies una cosa com el TIL, has de tenir un mínim de consens amb els 
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docents; i si no, has de preveure que es rebel·laran" perquè a "l'Assemblea de Docents 

hi ha gent molt reivindicativa, molt polititzada". Deelder no defalleix en la defensa 

pírrica d'aquesta posició omniscient: "tenim un Govern que vol posar el castellà en 

calçador i un col·lectiu que no vol renunciar ni a una hora de classe en català".    

  

 La pregunta és: ¿els alumnes necessitaven més hores de castellà? El Govern diu 

que sí, que tantes hores de lliçó en català és causa de fracàs escolar. Els estudis de 

l'IAQSE (Institut d'Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu) però, mostren que els 

coneixements que obtenen els estudiants d'ambdues llengües són similars i que, en tot 

cas, qui surt vencedor és el castellà. Davant de tal evidència, els defensors del TIL 

s'escuden en què hi ha matisos demogràfics que podrien alterar els resultats en 

determinades zones de Mallorca en detriment del castellà.  

 

   — Si vas a Palma, no hi ha problema; però si te'n vas a segons quins 

pobles, hi ha infants que no parlen bé el castellà... —, diu una mare.  

   — En realitat, el nivell de castellà que tenen a la Part Forana és fatal, per 

molt que diuen. A més, amb totes les classes en català, els alumnes parlen el castellà 

(perquè l'escolten i l'usen amb els companys), però l'escriuen malament —, assegura un 

pare.  

 

Certament, Palma i les zones urbanes concentren més alts nivells de castellanoparlants i 

l'interior –o Part Forana– tendeix a reunir més mallorquins catalanoparlants. Aquesta 

tradicional partició de l'illa parla per sí sola quan hi ha comicis. A les darreres eleccions 

europees (25 de maig de 2014), el vot espanyolista va aconseguir un 77,78% dels vots a 

l'àrea metropolitana (Palma, Calvià, Marratxí i Llucmajor) i les forces sobiranistes es 

van fer notar, sobretot, a la Part Forana. De totes maneres, aquesta divisió és tant clara 

com poc significativa si es tenen en compte les proves educatives, com PISA, que 

asseguren un coneixement similar d'ambdues llengües.  

 

 Un altre indicador de la presència social d'una llengua són els mitjans de 

comunicació. El rotatiu ARA Balears, l'únic en català que es distribueix arreu de 

l'arxipèlag, és dels menys sol·licitat pels mallorquins, tot i que amb la cobertura del 

conflicte educatiu aquesta tendència va canviar. La web del diari va tancar el mes de 

setembre amb un total de 113.391 usuaris únics –lectors diferents– i 332.528 visites.  

 

*** 

 

Jaume Ribas és l'encarregat de les subscripcions de l'ARA Balears, però si el seu nom és 

conegut arreu de l'illa és perquè ocupa la presidència de COAPA (Confederació 

d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes) i, com a tal, ha estat la veu de moltes 
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famílies en el conflicte educatiu. Un any després de l'estrena del TIL, Ribas segueix 

assegurant que tothom té clar què falla en el sistema educatiu de les Balears i que no és, 

en cap cas, la llengua.  

 

   — No es compensa suficientment els alumnes que tenen dificultats 

socials o econòmiques i hi ha un problema de distribució de l'alumnat, no pot ser que hi 

hagi escoles "bones" i escoles "dolentes". També hi ha un problema de manca de 

recursos i s'ha de millorar la formació contínua del professorat, s'ha d'augmentar la 

participació de les famílies, reduir les ràtios i introduir als centres treballadors socials  

—, afirma.  

 

Aquest darrer any,les reunions de les APIMA han  batut rècords d'assistència i s'han 

vist pares venent pastissos a les portes de les escoles per recaptar diners pels mestres. 

Què ha canviat a Mallorca? El tarannà tradicionalment passiu de les famílies, 

definitivament, s'ha alterat. 

 

   — Hi ha hagut un increment de la implicació de les famílies. Al principi 

em demanaven: com expliques s'hagi donat tan suport als mestres quan sempre s'havia 

dit el contrari? Ben fàcil, una cosa és que tu pensis que els professors tenen moltes 

vacances i una altra, que el mestre dels teus fills –amb qui tens una relació de confiança 

molt estreta– et digui que la cosa no funciona, que li falten recursos i que la implantació 

del TIL acabarà perjudicant el teu fill —, reconeix.  

 

Ribas creu que hi ha hagut accions que han sorgit de la "visceralitat, sense una reflexió, 

ni una estratègia prèvies"; com és el cas del degoteig de dimissions que va fomentar 

l'Assemblea de Docents, i assegura que els professors més propers al PP i a UPyD 

també s'han organitzat per "generar problemes i mal rotllo" als centres.  

 

   — En general, hi ha mal ambient als centres educatius. En alguns llocs, 

fins i tot, s'ha aprofitat per anar en contra de l'equip directiu. Realment, hi ha hagut 

bastantes coses que no m'han agradat, encara que el clima de crispació és més 

d'impotència i ràbia perquè no s'arriba a una solució, que una altra cosa.  

 

Quan les coses van malament, tothom participa. Quan no, la mandra es menja tothom.  

 

   — Veu el final?  

   — Estar clar que els partits de l'oposició ho tiraran tot enrere, però fins 

ara no hem vist que facin cap proposta en positiu. Així que, si d'aquí un any no han 

espavilat una mica, no sé si aconseguiran desbancar el Partit Popular a les properes 

eleccions... 
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Capítol 5 

 

 

Mallorca endins. Hi ha moltes veus. El panorama d'aquesta petita revolució ha estat  

observat des d'una munió d'angles. Tots, menys el Partit Popular, han parlat en aquest 

reportatge que pretén entendre el conflicte que s'ha apoderat de l'actualitat balear 

aquests mesos. Amb tot, encara falta un dels principals personatges: Jorge Campos.  

 

 Calen pocs dies per adonar-se que quan hom parla del gir espanyolista que ha 

patit el Partit Popular els darrers anys, sempre apareix la fundació d'aquest advocat 

mallorquí. I la majoria de vegades, pronunciada amb tírria i un deix d'odi. A jutjar per 

les converses de sobretaula, Círculo Balear és l'ideari del Govern. Molts diuen, 

literalment, que Jorge Campos "té les portes obertes del Govern". I de fet, ell mateix 

reconeix que manté "una relació fluïda" amb Bauzá. També assegura però, que si el 

president "li pren el pèl a la gent, el criticarà". I això "passa moltes vegades", conclou 

mentre balanceja el cap. 

 

 La relació de Campos amb el Govern ve de lluny. Després d'alguna intrusió en la 

política local, l'any 2011, Bauzá –dos mesos després de guanyar les eleccions– el va 

nomenar director general de la Fundació per al Desenvolupament Sostenible de les 

Baleares. Campos treballaria a les ordres del conseller de Turisme i amic seu, Carlos 

Delgado, representant de l'ala més dura del PP balear, i s'apartaria durant un temps de la 

presidència de Círculo Balear per cobrar sou públic. Un any després però, Campos 

deixaria el càrrec al·legant "massa discrepàncies" ideològiques amb l'executiu. I és que 

el president de Círculo Balear no és militant del PP, més aviat sempre s'ha mostrat 

partidari d'opcions polítiques més espanyolistes; com Vox, el partit de l'ex popular 

Aleix Vidal Quadras. De fet, la seva dona –i també gerent de Círculo Balear–és la 

coordinadora d'aquest jove partit a la comunitat de les Illes Balears. Les discrepàncies 
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de Jorge Campos amb els populars també trepitgen el terreny lingüístic. Mentre que el 

PP aposta per les modalitats (mallorquí, menorquí, formenterenc i eivissenc) sense 

arribar a qüestionar la unitat de la llengua catalana, Campos defensa obertament que el 

mallorquí i el català no són el mateix. I ho fa parlant en castellà.  

 

*** 

 

"Si tenim TIL és, fonamentalment, perquè existeix Círculo Balear", encalça a la 

cinquena pregunta el president de la fundació, Jorge Campos. Círculo Balear és un think 

tank (literalment 'cervell', 'laboratori d'idees') que fomenta la cultura balear i la nació 

espanyola a les Illes. 

 

  — Tot s'ha de dir, el govern del PP, amb els seus infinits complexos, 

dubto jo que hagués canviat la normativa. El TIL surt com a resposta a una situació 

il·legal, i de vulneració de drets, que és obligar a tots els alumnes a aprendre 

exclusivament en català sense donar l'opció que puguin escollir. Dit això, nosaltres no 

haguéssim fet un decret TIL, haguéssim fet una normativa molt més senzilla, com la 

que hi ha a Navarra, on hi ha lliure elecció de llengua en totes les etapes educatives —, 

respon Campos.  

  

Círculo Balear sempre s'ha mostrat partidari de què els pares puguin escollir entre el 

català i el castellà, com a llengua d'educació dels seus fills. Bé, entre mallorquí i castellà 

per ser més exactes. "El català i el mallorquí són llengües diferents, i la Fundació també 

ho creu".  

 

Tot allò amb flaira a català a Campos li provoca certa urticària. El seu look: 

polsera amb la bandera espanyola, americana fosca impol·luta, la ratlla dels cabells–

fins–, al costat; i la funda de l'Iphone, també amb la bandera espanyola.  

 

Círculo Balear és Jorge Campos. 

 

*** 

 

L'entrevista té lloc a la nova seu d'aquesta organització espanyolista, propera al carrer 

dels Oms del centre de Palma. Un sofà blanc és l'estabilitat dins el caos d'un local en ple 

procés de mudança. Campos és president fundador de Círculo Balear des que va crear-la 

quan anava a la universitat, com a associació estudiantil. Era l'any 1999. Ara, Círculo 

Balear és una fundació privada coneguda arreu de les Illes per ser la impulsora de milers 

de denúncies contra la comunitat educativa. "Hem d'anar per cursos: el 2011-12 en vam 

presentar més de dues mil, i aquest ja en portem més de quaranta", explica amb 
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naturalitat Campos. El blanc d'aquestes denúncies són professors, alumnes, centres i 

ajuntaments; i els motius,diversos. Des de la politització de les aules, fins 

l'incompliment de la llei de símbols –que prohibeix les senyeres als centres públics–, 

passant per l'exaltació del catalanisme en horari escolar. Com no podia ser d'una altra 

manera, aquesta actitud favorable a la denúncia constant, li ha creat més d'un enemic. 

 

Un mestre:  

— Són monotemàtics amb el tema lingüístic. Denuncien, denuncien i 

denuncien. Gairebé sempre perden, però juguen a l'estratègia de la por. Ells diuen 

defensar que el català i el mallorquí no són el mateix. I també creuen que ells són 

l'autoritat que ho ha de normativitzar. I és que, si tu fragmentes el català, és molt més 

fàcil de liquidar .  

 

—Tots ells havien quedat reduïts a la mínima expressió i sense 

plataforma, però ara estan en connivència amb el govern de les Illes balears. Són ells 

que denuncien els mestres, els que els seus fills filmen els mestres. Estem en un 

moment de delació. Això és un sistema, ells diran que no, gairebé nazi. Només els falta 

sortir a cremar els llibres, la resta ja ho estan fent! —, s'exalta el catedràtic Ramon 

Bassa, estudiós del pensament pedagògic català. 

 

"Si els pares venen indignats i ens aporten proves, no ens queda més remei que 

denunciar", justifica Campos.  

 

Un pare defensor del TIL reconeix que hi ha una part de la política mallorquina 

que li té molta animadversió, al Círculo Balear. I és veritat. "És com si fos la 

conspiració judeomasònica, el veuen per tot arreu", diu en termes franquistes. Arreu de 

l'illa, també s'ha estès l'expressió Circo Balear que alguns usen sense voler, sense ànim 

de mofa. La popularització l'hauríem de buscar en el títol d'una de les cançons del raper 

mallorquí Valtónyc que, per cert, Jorge Campos també va denunciar. Per a molts, 

Círculo Balear és el cervell dels ells. 

 

*** 

 

Quan va néixer, Círculo Balear era una formació desconeguda a les Illes. I així va ser 

durant alguns anys: ¿on era llavors? Amb els anys, les seves tesis van començar a calar 

en el sector espanyolista que veia en la fundació un perfecte amplificador per fer sentir 

la seva veu. A poc a poc, aquest gruix de la població va créixer i l'expectació també. 

Una expectació ciutadana que volia fer-se escoltar en una societat, com la mallorquina, 

que havia apostat per l'ensenyament en català anys enrere. Ells hi estaven en contra. 
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 A 2014, tothom, i no només els seus, sap –de sobres–qui és Círculo Balear. 

Alguns ho reconeixen amb odi; d'altres, amb satisfacció. "Jorge Campos? Clar!". 

Sembla que no hi hagi terme mig. En realitat, el conflicte educatiu ha donat a la 

fundació la projecció pública que necessitava i l'ha erigit com l'altaveu dels col·lectius 

anticatalanistes a la premsa i l'imaginari balear.  

 

  — L'àmbit educatiu ha estat el nostre caball de batalla. En la defensa de 

la lliure elecció de llengua, estàvem sols. De fet, nosaltres hem motivat i ajudat a molts 

d'aquests grups a què seguissin endavant —, diu Jorge Campos.  

 

Campos es refereix a grups com Estudiants Lliures de Balearss (ELB), No Vaig de 

Vaga o Asamblea por la Escuela Trilingüe. Però, ¿què està fent la fundació en aquests 

moments? La resposta no té cap secret. Círculo Balear dóna suport jurídic als grups a 

favor del TIL, els anima a què segueixin denunciant els docents i es manté en la seva 

empresa de reduir el català de l'escola.  

 

  — El mallorquí està saníssim i el TIL, encara que pot ajudar a millorar el 

fracàs escolar, ens seguirà mantenint en percentatges escandalosos a nivell europeu. I 

això necessita una solució que passa, des del meu punt de vista i de la fundació, per 

retornar a Madrid la competència d'Educació —, diu. 

 

Jorge Campos és eloqüent i exposa l'argumentari amb serenitat. No refusa cap pregunta, 

no deixa espai al dubte. Després de l'entrevista, a hom li queda clar que ell és el cap 

visible d'una Mallorca espanyolista, bastant desconeguda per a qui s'informi a través 

dels mitjans del Principat. En tot cas, ell és la veu cantant d'una Mallorca que existeix. I, 

¿quina magnitud té? Aquest interrogant queda enlaire irresolt i enigmàtic.  

 

*** 

 

L'endemà, en un despatx de la UIB la periodista decideix tornar a dubtar. Entrevistant el 

sociòleg mallorquí Joan Amer hom es perd, de nou, en la complexitat del conflicte. 

 

  — Les Illes Balears té un 23% de persones nascudes a l'estranger, una 

xifra molt per damunt de la mitjana espanyola i europea. Demogràficament, no és que hi 

hagi bastanta gent que no parla el català, sinó que té un pes molt important la població 

estrangera. I d'aquí la importància que l'escola sigui l'únic espai on s'escolti el català, 

que ha esdevingut amb els anys un dels punts de flotació de la cohesió social a 

Mallorca.  
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Capítol 6 
 

 

Tot l'interès polític d'aquests moments a Mallorca té nom i cognom: Jose Ramón Bauzá, 

el president més qüestionat de la història autonòmica de les Illes Balears. Sobre el futur,  

les hipòtesis són infinites i els habitants illencs es barallen entre l'esperança i la 

desconfiança. Mallorca ha resistit fins ara dictadures, invasions i tota mena d'atemptats 

contra la seva personalitat, però la situació actual d'absència total de consens sobta, 

sobre manera, en època democràtica. 

 

 Per arribar a entendre el conflicte, han calgut quatre viatges a Mallorca. 

Vueling per anar, AirEuropa per tornar (qüestions econòmiques). I ara tota estada 

sembla poca. Aquesta petita revolució social en què viu immersa l'illa és, en realitat, 

molt més complexa del que hom ha llegit de lluny. "Hi ha moltes mallorques", diuen els 

qui l'han viscuda i és veritat. I, malauradament, al Principat escassegen els reportatges 

que les mostrin totes i es refereixin a aquest conflicte educatiu com a quelcom més que 

un enfrontament lingüístic.  

  

 El panorama és interessant, i alhora crític: una fractura social pot partir l'illa si 

el consens no s'apressa a tornar, les formes de mobilització han canviat completament la 

vida social mallorquina i el col·lectiu de docents ha patit un reforçament identitari. ¿O 

un debilitament? Amb tot, aquest reportatge ha volgut donar-li veu a totes les 

mallorques i entendre la diversitat de l'illa de les finestres verdes. 
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*** 

Però en un poble, tota revolució –per gran que sigui– sembla propera i quotidiana. A 

Sant Joan hi viuen prop de dues mil persones. És petitet, com la majoria de municipis de 

la comarca del Pla de Mallorca. ¿Què tindrà? Una església, quatre bars, una escola i 

l'orgull de ser el poble més cèntric de l'illa. I ja veus: els avis caminen pels carrers més 

cofois que a qualsevol altre poble, sense platja ni turisme. Sant Joan és prototip dels 

pobles de la Part Forana, en resum: pocs habitants, fort pes del Partit Popular al 

consistori i una població tradicionalment dedicada a l'agricultura i la ramaderia.  

 

 La mobilització és un cúmul d'històries personals. Santjoaner és el periodista 

Julià Picornell, que ha seguit de prop el conflicte. Santjoanera és la conductora de la 

furgoneta que t'apropa a Montuïri. "Si vols que et doni la meva opinió del TIL...". 

Sanjoaneres són les dues noies que estudien disseny a Palma i que no s'han implicat en 

la lluita educativa, però s'interessen pel reportatge. Santjoanera és la cartera de Manacor 

i el seu pare, el pagès Joan, un pou de saviesa popular. "Sant Joan va néixer quan el fill 

de Jaume I, Jaume II, va fer construir els pobles a 6 quilòmetres de distància, a una hora 

a peu", explica com un conte. I tan santjoanera és la periodista Catalina Gayà que 

intenta comprendre des de Barcelona què està passant amb la seva terra, com la Mariela, 

la cambrera del bar Es Centro... 

 

...i el mestre de ciències Marc Vidal, l’últim testimoni d’aquest reportatge:     

 

 — Amb el TIL, fem un apanyo —, diu després d'un glop de cervesa 

enllaunada. Ho diu així, ras. Sense reserves, actitud que el periodista agraeix en un 

professor  –com ell–de la concertada catòlica. 

 

*** 

 

Són les vuit del vespre i s'acaba la llum natural. Silenci, el poble de Sant Joan ha 

emmudit. És l'hora que el pagès s'arreplega. És gairebé final de març i Marc Vidal torna 

en cotxe del camp, com cada diumenge. Porta una cua recollida de cabell encrespat i la 

barba descuidada. Vesteix roba esportiva. Els quatre bars d'aquest municipi rural han 

tancat. Cal Tronca, probablement, no. Les finestres verdes, ulls de la fisonomia 

mallorquina, ja són closes. Vidal obre la porta de casa dels pares –amb qui viu, encara–. 

Primer, la portalada exterior de fusta verda; grinyola. Després, la porta interior. La casa 

està a la pujada del carrer de l'Església de Sant Miquel, construïda l'any 1948. Aquest 

jove professor de secundària, amb aspiracions d'investigador de laboratori, ara també 

sembra de llúpol per fer cervesa casolana. Se'n cuida els caps de setmana. Al camp, s'hi 

mou agust. A la universitat, va estudiar biologia, però la seva terra sempre l'ha arrelat 

massa com per provar sort més enllà del mar. Entre setmana, dóna classe de ciències (en 
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anglès) i matemàtiques (en castellà) a uns quants adolescents desbocats de Sóller, a la 

costa nord de Mallorca. Sobre el TIL:  

 

  — A matemàtiques, fem els apunts en castellà i la classe en català. 

Sempre. Ja poden dir el que vulguin a la Conselleria, que el professor acaba fent dins 

l'aula el que vol. I pot. Una cosa són els papers que presentes, i l'altra la realitat.  

 

Vidal parla convençut d'allò que diu, seguint el tòpic dels pèls a la llengua. Diu del 

decret TIL que és una llei "hipòcrita". Augmenten les hores en anglès perquè els 

alumnes acabin servint copes a l'Arenal?—, pregunta mencionant una de les zones més 

alcoholitzades de Mallorca. Es contesta ell sol: "llavors, podem llevar tota l'ESO i 

canviar-lo per una Escola d'Hoteleria". Del TIL també diu que és "una falta de respecte 

enorme cap als professors", que haurien de tenir veu en qualsevol reforma educativa, i 

assegura que ha generat crispació.  

 

  — Alguna reunió s'ha encalentit, sí, sobretot per l'augment d'hores en 

castellà que fa que molts professors mirin amb recel aquesta llei—, explica recordant la 

primera reunió de setembre en què el director va comunicar al claustre els canvis.  

 

La reunió va tenir lloc abans de començar classes, la primera setmana de setembre. La 

trentena de professors del centre –en ple síndrome postvacacional– van assabentar-se 

que, a part de les matemàtiques en castellà, una de les hores de ciències naturals, seria 

en anglès. Nervis. I que se n'encarregaria també, el professor Vidal. Alleujament.  

 

Sis mesos més tard d'aplicar el TIL, la polèmica tercera hora de ciències naturals 

ja té nom. És l'hora del "please, in english", en honor a les tres paraules que Marc Vidal 

repeteix tota l'hora –monòtonament, com la veu d'un canal televisiu de tarot nocturn que 

repeteix el número de contacte sense notar canvis en l'afluència de trucades–. Els 

alumnes de Vidal afluixen poques paraules en anglès, i ell es passa l'hora demanant-los 

les intervencions: "please, in english". Sort de la seva comprensió, fruit de la joventut 

d'un mestre que comprensiu amb les hormones alterades dels nois i noies.  

 

 Tenen dotze anys, i han crescut amb el pla educatiu antic. Amb sort, hauran vist 

alguna pel·lícula en anglès –subtitulada en castellà, of course– a l'hora de tutoria. La 

gran majoria mai han fet cap assignatura no lingüística en anglès. I ara, de cop fan les 

ciències naturals in english. A partir d'ara: cèl·lula serà cell, alimentar, feed; i a la 

proveta li diran test tube. 

 

En un dijous qualsevol, els fets solen anar així:  
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MESTRE:"Enunciat en anglès". 

ALUMNE: Per favor, ho pots repetir?  

MESTRE: [pensa analogies] "Enunciat en anglès". 

ALUMNE: Ho pots dir en català, per favor?  

MESTRE: Please, in english.  

 

Finalment, per assegurar-se que ho han entès tots, el MESTRE ho dirà en català. I així, 

repetidament. "Crec que als alumnes els és més una molèstia, que un avantatge", 

s'aventura a dir després d'aquests sis mesos de TIL. El director del Col·legi Sagrats Cors 

i president de l'Associació d'Escoles Catòliques, Bernat Alemany, ja feia anys que volia 

introduir l'anglès a l'ensenyament. "Ens feia il·lusió una opció no imposada de 

l'ensenyament plurilingüe, però sense tenir davant la pressió d'un decret", explica. 

Alemany demana permís per desfer un tòpic:  

 

  — El plantejament de "no podem fer-los classes en anglès perquè els 

alumnes no tenen suficient nivell"és erroni. Si per poder-ne fer haguéssim d'esperar que 

l'alumne tingués el nivell, no es farien mai! —exclama, afable—. Deixem-nos estar de 

nivells: mira on es troba el teu alumne i aquí comença a treballar.    

  — Perdent continguts... 

  — Clar! Hauré d'anar pas a pas i no ho podré fer tot. La progressivitat és 

en tots els sentits: temporal i curricular. Hi ha un centre de les Escoles Catòliques de 

Palma que porta deu anys fent ciències socials en anglès i calculem que ara, a quart 

d'ESO, un 70% d'alumnes sortiria amb un B1, i fins a un 50% amb un B2. Però, clar, 

després de deu anys de feina! Cal progressivitat. Amb el TIL, hem perdut una 

oportunitat. — sentencia.  

 

Tot i les dificultats però, el mestre Marc Vidal també reconeix que hi ha un grup reduït 

que ha agafat facilitat amb el llenguatge. En fa aquest balanç:  

 

  — Aquesta hora a la setmana és, entre cometes, perduda. Jo hagués 

pogut donar un tema més per avaluació si no hagués tingut l'anglès! A més, està servint 

més per l'assignatura d'anglès, que per ciències naturals. Això sí, tenen una hora més en 

anglès de xerrar, de llegir i d'escoltar. Encara que veure'm xerrar a les vuit del matí en 

anglès és un espectacle... Només serveix per això, i crec que no serveix massa —, 

lamenta mentre es rasca la barbeta.  

 

Al santjoaner però, a l'obstacle de l'anglès, se li ha afegit que aquest és el primer any 

que imparteix l'assignatura de ciències naturals. Dificultat afegida: nou llenguatge, nou 

currículum. El cert és que, si no s'hagués imposat el TIL enguany, Vidal li hagués 

demanat al seu director de fer un primer curs en català; "per rodar la matèria". Però el 
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decret de trilingüisme de Bauzá va entrar tan ràpid per la porta de l'escola, que a aquest 

mestre no li va donar temps de saltar per la finestra. D'ençà al dia d'avui, els 

contratemps han estat múltiples: des d'un llenguatge –oxidat– i l'elaboració sobtada de 

material didàctic, fins a la improvisació en els processos d'avaluació.  

  

 Per sort però, durant aquesta tercera hora de ciències naturals, el professor Vidal 

no està sol a l'aula. "Si no hi fos la Carmen, no hagués pogut". La Carmen és 

l'especialista d'anglès, que l'ajuda a preparar i –posteriorment– també a impartir la 

classe. Plegats, segueixen un guió que han elaborat prèviament. "Tu diràs això, jo diré 

allò". Com l'escaleta d'una obra de teatre, però amb altes dosis d'improvisació. La 

planificació de l'assignatura és la següent: dues hores de teoria en català i una hora de 

.... [Vidal dubta al respondre]. Finalment, genera una enumeració confusa. Alguna cosa 

així com: "dictats, exercicis de fonètica i vocabulari i gramàtica en anglès", acaba dient. 

El convenciment amb què parlava abans, s'ha esvaït de cop.  

 

  — Què passa? 

  — Al setembre, quan em vaig reunir amb la Carmen per primer vegada, 

vaig haver de reformular a corre-cuita totes les activitats que tenia pensades! 

 

Durant l'estiu s'ho va pensar tot. Entre d'altres, volia comparar la grandària dels 

planetes: Mercuri, Venus, la Terra, Mart, Júpiter, Saturn, Urà i Neptú. (Plutó no hi és, 

ara li diuen "microplaneta"). Però, la Carmen el va frenar: "els alumnes no ha estudiat 

els comparatius, ni els superlatius". Haurien de dedicar una hora, com a mínim, per 

ensenyar-los-hi. Marc Vidal també volia fer exercicis d'omplir buits. Però, la Carmen el 

va (tornar a) frenar: "els nois saben el vocabulari de ciències en català". Haurien de fer 

primer un glossari de vocabulari en anglès i dedicar una hora a aprendre els símbols 

fonètics. I així, successivament, s'anaven perdent hores de naturals, i guanyant-ne 

d'anglès.  

 

 Vidal s'asseu a la vora de l'escalfador i corregeix exàmens de ciències naturals. 

Els vuit primers punts són exercicis en català. Els dos darrers, en anglès.  

 

(Escenari: una habitació estreta i allargada. Un sofà tou, que engoleix qui s'asseu. El 

mobiliari desmarxat i les cendres, fredes, a la llar de foc, ja ha passat l'època de cremar 

troncs. Ell s'inclina cap a la gravadora. Davant seu, una taula circular amb estovalles 

llises sembla que porti faldilles. Estesos, papers que són exàmens). 

 

  — Els corregeixo bastant light. Per exemple, si les preguntes d'anglès me 

les contesten en català, els dono un quart de la puntuació. Ara bé, si em contesten mig-
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mig, no els compto res. Jo els vaig dir: "Si teniu algun problema, li dieu al Bauzá, que 

això ho ha fet el Govern".  

 

En dos minuts, l'assumpte va quedar tancat. I és que si una cosa té clara Vidal, és que 

"mentre els nois aprovin, no hi haurà queixes mai". Casualitat o no, cap nen de 1r d'ESO 

del Col·legi dels Sagrats Cors de Sóller ha suspès naturals.  

 

Vidal però, esdevé un manyoc de nervis quan pensa en "la possibilitat que això 

s'allargui". Tal i com m'explica, cada curs de ciències naturals de l'ESO, gira entorn a 

una idea central. A primer: la diversitat de matèria. A segon: l'energia. A tercer: "bé, 

aquí hi entra tot el que no hi cap a la resta". I a quart: les grans teories de la biologia, la 

genètica, l'evolució i la teoria cel·lular.    

 

  — A quart, suarem tinta... Tant el professor com l'alumne. Explicar 

biologia a nois i noies de 16 anys no és el mateix que descriure una cafeteria! —rebufa, 

recordant l'speaking del seu examen del First Certificate (B2). Com ell, més de la 

meitat de professors de Mallorca capacitats per impartir classes en anglès, tenen un B2 o 

un nivell inferior.       

 

Quan demà dilluns, al vespre, Marc Vidal torni de Sóller amb el cotxe cap al seu Sant 

Joan, pensarà i pensarà. Segurament sense música i les finestres baixades. 

L'ensenyament no està fet per a ell. "Em consumeix". I situacions així, són el súmmum. 

A la mínima que pugui, marxarà. 

 

*** 

 

La vida a Mallorca continua. El temps passa, i l'oblit s'erigeix com el major enemic 

d'aquest moviment. Els infants que en tenien set, ja n'han fet vuit. Els més grans, ja han 

fet les proves de la Selectivitat i estan han pogut triar carrera universitària. Les famílies 

s'amoïnen per la imminent matriculació dels seus fills i els mestres enfronten un nou 

any de trilingüisme.  

 

 ¿Què passarà a les eleccions de 2015? Ningú ho sap. S'augura, es remoreja i es 

tem. Però, sobretot, es desitja. El curs dels esdeveniments ha anat així i tothom tindrà 

esmenes, però recomanen mirar endavant. Un conflicte educatiu, almenys 3.000 

protestes i 163 dimissions esperen, en els propers mesos, el seu inajornable desenllaç. 

Fins ara, no hi ha hagut resultats objectius i, davant d'aquest immobilisme, són ja molts 

els que dipositen les seves esperances a les mateixes urnes que van assenyalar-lo a Ell 

com la solució de la crisi l'any 2011.  
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 L'educació ha remogut els fonaments d'aquesta illa que rep vuit milions de 

turistes a l'any i en la qual aterra, cada estiu, un avió cada 30 segons; i, malgrat la 

Plataforma Crida vengués més de 40.000 samarretes verdes, és possible viure al marge 

del conflicte. És possible caminar per l'illa i no topar-se amb la primavera mallorquina. 

És possible fer vida a Mallorca i no entendre què passa. Vuit mesos després de la gran 

vaga indefinida, són poques les samarretes verdes amb què hom pot creuar-se un matí 

aleatori. Carrers, trens, cafès, autobusos... La majoria són dins les aules i la resta, a la 

rentadora.  

 

Falten 380 dies perquè el govern canviï. ¿La política de José Ramón Bauzá ha sacrificat 

dues generacions de mallorquins?  

 

  — El curs 2014-15 el donem per perdut. Ja no hi haurà canvis, no hi 

haurà dimissions. La Camps continuarà i l'immobilisme del Govern també. Cal ser 

realista. En aquests moments, no ens parlis de vaga als pares que vam donar suport a la 

indefinida. Hem arribat a un moment de desgast i seguir estirant la corda per aquí fa que 

el grup de gent que protesta sigui cada vegada més petit —, diu un pare.  

 

Una mestra li contesta:  

 

  — Els alumnes perdran dies de classe i continguts, és veritat, però han 

après coses molt més importants, com que tenen uns professors molt dignes que han fet 

una vaga per la seva educació. Aquest conflicte ha ensenyat als infants i els continuarà 

ensenyant, perquè la mobilització no ha acabat.  
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