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LA CARTA DE BAUZA
UNA VOLTA MES SE CONFIRMA LA COLABORACIÓ DEL P.P.

 EN EL PROCÉS DE CATALANISACIÓ DE BALEARS

José Ramón Bauzá Diaz
        Ex President del Govern de les Illes Balears 

 Madrit, a 23 de giner de 2019
 
 
 Volguts afiliats i simpatisants,

 En esta dolorosa carta pose fi a més de 20 anys de militància en el Partit Popular. Una 

formació política que ha segut el principal artífex del progrés econòmic i social d'Espanya, que 

ha contat en els millors gestors que poguera haver tingut el nostre país i que, en tant afany i 

sofriment, ha lluitat en sanc, suor i llàgrimes per la llibertat dels individus que componem la 

nostra nació.

 Per la meua part, he tingut l'honor de ser Alcalde de Marratxí, President de la seua Junta 

Local, President del Partit Popular de les Illes Balears, President del Govern Balear i, fins a hui, 

Senador del Regne d'Espanya. Pero sobretot, i més important que lo anterior, he tingut l'honor 

de ser un militant de base que ha defés fins al desvalaïment l'unitat d'Espanya; el lliberalisme 

com a eix vertebrador del progrés social i; en clau regional que per supost afecta a lo nacional, 

la descatalanisació de les Illes Balears, sent este últim punt el que m'ha portat a prendre la 

dolorosa decisió que mamprenc hui.

 I és que devem ser conscients de que, pese a que el Partit Popular haja segut una formació 

determinant en els èxits d'Espanya com a nació, en clau autonòmica hi ha hagut moltes ombres 

en la seua gestió i en els seus plantejaments ideològics que no es poden ni deuen obviar.
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 Al contrari de lo que ocorre en atres llocs d'Espanya, desgraciadament en les nostres illes ha 

segut nostre propi partit, a través dels governs populars precedents al meu, el que ha sembrat 

i regat un nacionalisme que l'esquerra no ha necessitat més que explotar.

 Va ser nostra formació la que des del Govern va incloure en l'estatut d'autonomia que la 

llengua oficial de les Illes Balears és el català (obviant aixina les nostres modalitats llingüístiques 

darrere de l'idioma d'una Comunitat Autònoma que no és la nostra). Va ser un Govern del Partit 

Popular el que va establir el denominat Decret de Mínims, que no és més que la normativa que 

ha garantisat durant tants anys el model d'immersió llingüística en català en les escoles de les 

illes.Va ser, en fi, un Govern del Partit Popular el que va promoure i va aprovar la Llei de 

Normalisació Llingüística que obligava a utilisar el català front al castellà en l'Administració 

Pública de Balears.

 Quan vaig aplegar en 2009 a la presidència del Partit Popular de les Illes Balears, apassionat 

pel potencial de les nostres illes i pel model d'Espanya que va promoure José María Aznar, pero 

horrorisat per la corrupció i la catalanisació autonòmica, vaig decidir mamprendre un model de 

gestió que va caracterisar lo que uns pocs anys despuix es convertiria, segons alguns, en la 

meua marca de gestió al front del Govern Balear.

 Entre 2011 i 2015, ya com a President de l'Eixecutiu, vaig reformar radicalment la Llei de 

Normalisació Llingüística per a que el castellà tinguera idèntica prevalença que la llengua 

cooficial. Vaig impulsar el Tractament Integral de Llengües (TIL), que establia un model trilingüe 

en l'ensenyança, acabant aixina en l'immersió llingüística en català en les escoles. Vaig aprovar 

la Llei de Símbols, idèntica a la que ara promou, 5 anys despuix, la direcció nacional del Partit 

Popular, en l'objectiu d'evitar la simbologia pancatalanista en l'Administració Pública Balear. I, per 

supost, vaig eliminar el català com a requisit per a accedir a la Funció Pública.

 Vaig tractar de revertir, en definitiva, anys de  catalanisació de Balears explotats en la seua 

màxima potència per l'esquerra, pero el germen de la qual havia segut, desgraciadament, 

producte de les decisions i la llegislació del Partit Popular.
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 I açò és aixina fins al punt de que l'actual Govern socialiste Balear, en revertir les mides que 

vaig aprovar durant el meu mandat, va prendre la decisió de simplement recuperar la normativa 

catalanista promoguda i aprovada pels successius governs del Partit Popular, tal i com la pròpia 

Presidenta reitera en assiduïtat. I ho fa amparant-se en un històric consens pactat entre totes les 

forces polítiques de Balears que només el meu Govern es va atrevir a trencar. 

 Quan vaig deixar la presidència del Partit Popular de les Illes Balears, despuix de guanyar les 

eleccions pero no poder conformar Govern (de la mateixa manera que, llamentablement, li va 

succeir a tants companyers com Alberto Fabra, Nacho Diego, María Dolores de Cospedal o 

Luisa Fernanda *Rudi), el nou PP Balear va defendre que les decisions preses durant la meua 

presidència devien ser un paréntesis a oblidar. Lliteralment les varen denominar com a "errors 

ideològics propis d'extremistes”, mentres a la seua volta convertien al partit en una formació 

cada volta més nacionalista.

 L'actual President del Partit Popular de les Illes Balears, en declaracions a Catalunya Radio 

(la radi de la catalana TV3) afirmà que ell jamai hauria acabat en l'immersio llingüistica en catala 

en les escoles, dient que soles s'ho plantejaria si haguera "consens suficient en la comunitat 

educativa per a fer-ho”, lo que en un sistema d'immersio en l'administracio publica educativa 

absolutament catalanisada implica, obviament, que no te ninguna intencio de revertir el sistema. 

Aplegà a definir la politica llingüistica en defensa del castella com un assunt “extremiste i molt 

sentimental" que havia segut un erro tocar perque “tot el mon te llinies roges".

 Successius membres del partit, des del seu president fins al seu portaveu en el Parlament, 

defenen que no existix l'adoctrinament en Balears “llevat en casos puntualíssims no  

generalizables".

 Quan el Govern nacionaliste d'Armengol va portar davant el Parlament Balear la proposta per 

a derogar la Llei de Símbols del meu Govern (eixa que, insistixc, ara presenta el PP nacional 

com a eix central de campanya), el Partit Popular de les Illes Balears, en lloc de defendre la 

normativa, va eixir de l'hemicicle del Parlament per a evitar pronunciar-se en la votació, tal i com 
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havia manifestat el propi President del partit en Catalunya Radi afirmant que ell mai hauria 

aprovat la Llei de Símbols.

 El Partit Popular balear actual, fa només uns mesos, va permetre que els seus regidors 

votaren a favor les mocions per a la concessió de subvencions en els municipis de totes les illes 

per a que els comerços canviaren els seus ròtuls de castellà a català, una mida recorreguda per 

la *abogacía de l'Estat que va provocar que l'actual direcció del partit a nivell autonòmic 

*reprendiera" a la Delegada del Govern per permetre el recurs.

 El Partit Popular en les illes defén que és justificable que el català siga requisit en l'accés a la 

funció pública, tal i com va promoure durant el meu mandat, i en contra de les meues 

instruccions, el llavors Alcalde de Palma que hui torna a ser candidat.

 El Partit Popular de les Illes Balears no va manar a cap representant a la massiva manifestació 

del 8 d'octubre en Barcelona, ni acodix als actes sectorials contra el nacionalisme que organisa 

el partit (l'últim en Navarra) perque considera que "no interessa la foto”, perque els perjudica “que 

els fiquen en eixos embrolls.

 Este cúmul de circumstàncies va provocar que fa un any prenguera la decisió d'abandonar 

el Partit Popular, que si be a nivell nacional no representava allò en lo que creïa (en un lliberalisme 

inexistent) a nivell regional directament defenia tot allò contra lo que sempre he lluitat. M'he 

manifestat en tots els fòrums interns possibles a este respecte (davant la direcció regional, 

nacional i la del Senat).

 He escrit innumerables artículs en prensa nacional alertant de la situació i he intentat explicar, 

primer internament, i després externament, que, en estes decisions, el Partit Popular va a ser un 

actor fonamental en provocar que les Illes Balears acaben en la mateixa situació que Catalunya.

 Pese a que ya havia anunciat a membres de la direcció anterior la meua intenció 

d'abandonar la formació, la convocatòria del nou Congrés va supondre un *halo d'ilusió que 

creïa que podria revertir esta decisió. Per fi un President que apostava de manera clara pel 

lliberalisme i que defenia sense complexos l'unitat d'Espanya en tots els seus alvertents. 
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 He cregut en el proyecte de Pablo Casat, i cada volta que li escolte parlar m'encanten moltes 

coses que sent. Pero desgraciadament, a lo manco en el cas de Balears, les seues paraules i 

les seues accions van en camins oposts.

 La vicepresidenta del PP balear, i membre de l'eixecutiva nacional, va dir fa no molt en roda 

de prensa que “Pablo Casado coneix perfectament la llínea regionalista de Company i no la 

canviarà".

 ¿Cóm és possible que la direcció nacional del Partit Popular defenga en els seus discursos 

fins a l'aplicació indefinida del 155 en Catalunya, mentres permet i potència que en el seu propi 

partit es defenguen les mateixes polítiques que considerem aberrants quan les promouen atres 

formacions polítiques?.

 ¿Cóm es pot promoure a nivell nacional una llei de símbols com la del meu Govern, mentres 

es refrenda al PP balear que la cataloga com un "erro ideològic"?.

 ¿Cóm es pot afirmar que cal defendre als castellanoparlants i a l'espanyol mentres el partit 

en Balears recolza subvencionar ròtuls en català o que este siga un requisit en l'accés a la 

funció pública, fins i tot en llocs de que no requerixen l'atenció directa al públic?.

 ¿Cóm es pot dir que es lluita sense complexos contra el nacionalisme quan la direcció 

ratificada del PP balear defén que no existix l'adoctrinament en les nostres illes, pese a que ha 

segut documentat per múltiples mijos de comunicació?.

 ¿Cóm es pot dir que el Partit Popular és un partit únic i cohesionat entorn a una idea 

d'Espanya, quan fa solament una semana el PP balear va propondre a una candidata a un dels 

principals municipis de Mallorca que diu que s'avergonyix d'Espanya per les càrregues policials 

de l'1 d'octubre i que mana molta força al poble català en la seua lluita?

 S'acosten les eleccions municipals i autonòmiques, i despuix d'un llarc procés de reflexió no 

puc obviar que no puc seguir pertanyent a un partit al que, des de després a nivell regional, 

m'és impossible votar. Crec que ha aplegat l'hora de donar un pas al costat, renunciar a la meua 
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acta de Senador, i seguir defenent lo mateix des de la societat civil, en calitat de ciutadà que es 

guanya honradament la vida com a boticari en Mallorca.

 Vullc arrematar esta carta desijant-li, en primer lloc, la major de les sòrts a Pablo Casado en 

este procés de regeneració del Partit Popular que espere, de cor, que siga capaç d'acometre. 

Crec fermament que la seua sòrt serà la d'Espanya, i espere que l'Espanya lliberal que tant nos 

va ilusionar es puga fer realitat. 

 M'agradaria agrair a la direcció del Senat la seua comprensió durant estos mesos en la 

situació de Balears, que hagen segut tan empàtics i hagen tingut una certera preocupació per 

la situació de les nostres illes. Ha segut un plaer treballar en vosatres, de la mateixa manera que 

en el restant dels meus companyers de bancada d'els qui conservaré tota la vida els millors 

recorts i, per la meua part, la seua amistat. Aixina com, per supost, d'atres formacions polítiques 

que, des de l'acort o la discrepància, han fet dels meus anys en el Senat un gran honor.

 Vullc agrair a cada persona, afiliat i simpatisant del Partit Popular, en el que he tingut el plaer 

de compartir militància en un partit que durant tants anys ha segut tan important i positiu per a 

Espanya. Ha segut un verdader plaer ser el vostre companyer, i espere que seguiu lluitant tant 

o més que abans per la nostra idea de nació.

 I per últim, m'agradaria donar-li les gràcies als ciutadans que durant tot este temps m'han 

otorgat la seua confiança, ya siga a través del vot en Balears o del seu alé en el restant 

d'Espanya. Espere haver estat a l'altura de lo que vàreu demanar. Vos demane perdó pels meus 

errors i espere que els meus encerts hagen contribuít a compensar-los.

 Em despedixc, ya definitivament, en la satisfacció del deure complit, dient que seguiré des 

de la societat civil defenent lo mateix en lo que sempre he cregut. 

 Per a defendre a una Espanya de ciutadans lliures i iguals, lliberal, unida i de futur, sempre 

podreu contar en mi.

Un abraç enorme, 
           José Ramón Bauzá Díaz 
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EL COMENTARI DE “JUNTS FRONT A L AVL”

 En la present ocasió es pot dir que folga el comentari, pero volem a lo manco destacar dos 

coses: 

 1a.- Manifestar la nostra admiració al Sr. Bauzá, eixemple de valor polític, integritat moral i 

patriotisme demostrats en presentar la dimissió, mes que complidamente justificada, despuix 

del calvari que ha tingut que patir a lo llarc d'anys davant la maniobra traicionera del P.P. balear, 

evidentment sustentada des de la cúpula nacional del seu partit.

 2a.- Lo succeït en Balears és lo mateix que ve succeint i succeïx en el dia de hui en la 

Comunitat Valenciana en la que el P.P. s'ha presentat sempre embolicant-se en la Real Senyera 

i cantant l'Himne Regional pero al mateix temps pactant en Pujol a esquenes del poble valencià, 

creant una acadèmia catalanista i, per si fora poc, tindre la gosadia d'enfortir-la introduint este 

bodrio - com ho va calificar Xavier Casp - en l'Estatut de Autonomia . En esta actitut contumaz 

el P.P. ha mostrat la seua mes decidida voluntat en colaborar en el procés de catalanisació del 

Regne de Valéncia que té com a propòsit fer desaparéixer la llengua valenciana i posar en perill 

l'identitat dels valencians en afectar a la seua personalitat, el seu patrimoni, la seua cultura i tot 

el montó acumulat a lo llarc de la seua història. 

 Esta voluntat de colaboració s'ha confirmat recentment quan en rebentar el separatisme en 

Catalunya en el adefesi promogut per Puigdemont no ha variat un bri la seua política catalanista 

en la nostra terra. Alguna cosa hi haurà darrere.

 Pero “Junts front a l AVL” que des de la seua fundació fa front a l'acadèmia catalanista, 

colaboracionistes i trepes de tanda, té també proves contundents de la nefasta conducta del 

P.P., mes significativa en els representants valencians del mateix, o siga, els de ací, puix ad ells, 

i als de Madrit se'ls va avisar des de que es va posar al descobert l'envestida colonisadora del 

pancatalanisme separatiste, vulgo l'operació “paisos catalans”.
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I estes proves consistixen la série de cartes, documents i informes presentats als governants del 

P.P. a lo llarc de dèneu anys, la majoria dels quals varen quedar sense contestar ni tan sols una 

notificació de recepció. Ací estan, en els sagells i certificats de recepció dels corresponents 

registres d'entrada de Presidència, Conselleries, oficines i departaments de govern del Partit 

Popular.

 Son les següents:

 Al President Zaplana (2) : cartes l'11 d'abril de 2.000 i el 16 de febrer de 2.001. 

(Presentades per persones hui membres de “Junts front a l AVL”). Solament es va contestar a la 

primera, consistint en una notificació de recepció manifestant “prenim nota de l'informació 

facilitada”. Firmada per Felipe del Baño. ASSESSOR DEL PRESIDENT.

 Al President Fabra (8) : cartes el 28 de decembre de 2.011, el 27 de febrer de 2.013, el 

30 d'abril de 2.013, REQUERIMENT NOTARIAL el 27 de maig de 2.013, cartes del 6 de 

setembre de 2.013, 13 de setembre de 2.013, 13 de novembre de 2.013 i 23 d'octubre de 

2.014. ( Contesta a la de maig de 2.013 traslladant l'escrit a la Consellería de Governació i a una 

atra de 2.013 remetent l'escrit a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i Consellería de 

Presidéncia, sense notícia posterior de cap d'elles).

 Al President dels Corts Valencianes Juan Cotino (3): cartes de 28 de decembre de 

2.011, 14 de juny de 2.012 i 19 de juliol de 2.012. Sense resposta.

 Al Conseller Serafín Castellano (4) : cartes de 8 de setembre de 2.000, de 19 de juny 

de 2.012, 18 de setembre de 2.012 i 1 de març de 2.013. Sense resposta.

 A la Consellera M.J. Catalá (4) : cartes del 25 de maig de 2.012, 10 de decembre de 

2.012 i 11 de març de 2.013. Ademés a esta Consellera se li va entregar en Lo Rat Penat un 

informe detallat de les actuacions catalanistes en  els coleges, informe que va prometre estudiar 

i contestar sense que fins a la data s'haja tingut notícia alguna d'ella al respecte.

 A l'Alcaldesa Rita Barberá (4) : cartes del 28 de decembre de 2.011, el 14 de juny de 
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 2.012, 6 de setembre de 2.012 i 26 de setembre de 2.013. Sense resposta.

 A la Consellera M.A. Ramón-LLin (2) : cartes de 19 de juliol de 2.012i 26 de setembre 

de 2.012.Sense resposta.

 A la Ministra de Cultura Pilar del Castillo (2) : cartes de 20 de febrer i 11 de decembre 

de 2.003. La Ministra és de les poques persones que contesta pero discrepa de les nostres 

apreciacions.

 A la presidenta del Senat Esperanza Aguirre (1) : carta de l'11 de abril de 2.000. 

Silenci absolut.

 Al Ministre García Margallo (1) : carta de 28 de febrer de 2.013. Sense resposta.

 Al Portaveu del P.P., Jorge Bellver (2) : carta del 9 d'abril de 2.013 i de 8-2-18. Es 

compromet de paraula a tindre una entrevista pero es nega a que es realise.

 A la Presidenta dels Corts Valencianes Marcela Miró (2) : cartes del 28 de juny de 

2.002 i 14 de febrer de 2.003. Va contestar pero res en concret.

 Al Conseller de Facenda Vela Bargues (1) : carta d'11 de juny de 2.012. Sense 

contestació.

 Al Conseller de Vicepresidència i Portaveu Ciscar Bolúfer (1) : carta de 23 de maig 

de 2.012. Contesta traslladant la carta a la Conselleria de Cultura, que res diu.

 Al President de la Diputació Alfonso Rus (1) : Informe del 19 de juliol de 2.012. Silenci.
 
 A la Delegada del Govern Paula Sánchez de León (1) : Informe molt documentat el 26 

de juny de 2.013. Sense resposta.

 En total setze dirigents del Partit Popular en tots els seus nivells. És cridaner de colp i repent 

el que cap d'ells assumix la realitat de lo que es denuncia, pero encara ho és mes el que no 

adopten cap - cap- mesura  contra l'agressió de que és objecte el poble valencià a pesar 

d'haver jurat servir i defendre en acceptar els seus càrrecs.
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TRADUCTOR

SENSE EXCUSES

 Ya pots escriure en valencià autòcton, el casolà, el de sempre, el de la normativa de la Real 

Acadèmia de Cultura Valenciana. Només tens que punchar avall, i et trobaràs en el traductor 

adequat, que pot amprar-se en mòvils, ordenadors, tablets, sistemes Android, en el colege, 

per/para els colegials, en la universitat i pels universitaris, en l'empresa...i fins en missa...

 

http://traductor.llenguavalenciana.com/

 

Passa-ho a les teues amistats, ho estan esperant.


