
«Les lles Balears 
no existeixen 
com a realitat 
emocional»
Joan Manel Martí Llufriu 
(Ciutadella, 1967) és un 
“català de Menorca”. Ell i el 
seu partit, MÉS per Menorca, 
són història viva de la política 
de l’illa perquè disposen de 
grup propi al Parlament 
Balear des del passat 24M. 
MÉS és el gran defensor del 
menorquinisme polític; és 
la resposta a la nova realitat 
social i política menorquina.  
En “Nel” és d’esquerres, 
nacionalista i ecologista. No té 
grans referents en el món polític 
i en forma part des del 1999. 
M’adono ràpidament que és 
un ciutadellenc pur: marca 
les E molt tancades (vérd), 
com fan la gent de Ciutadella 
i critiquen els de Maó. Parla de 
manera pausada, el tarannà 
propi dels menorquins, 
sense alterar-se per res.

MARIONA FOLGUERA BLASCO ter insularista i  les seves reivindi·
cacions tenen a veure amb la difi·
cultat de la doble insularitat.

··· En el seu manifest fundacio-
nal es parla de “recuperar l’es-
perança”. L’esperança és el seu 
motor principal?
··· Tenim un esperit de generar  il·
lusió pel canvi en tres direccions: 
defensant els valors de l’esquer·
ra –solidaritat, igualtat, llibertat·, 
ser sobiranista –que des de Me·
norca es puguin prendre les de·
cisions importants que afecten 
la gent de l’illa· i defensar l’eco·
logisme. És una il·lusió feta des 
d’aquesta proximitat. Per això la 
paraula que més ens defineix és 
menorquinisme: som un partit as·
sembleari que intenta il·lusionar 
la gent perquè s’impliqui. El me·
norquinisme polític, que va néi·
xer abans que existís el PSM, su·
posa defensar un projecte des de 
i per a Menorca, tenir autonomia 
respecte les decisions que es pu·
guin prendre a altres despatxos, 
de Palma o Madrid perquè els pro·
blemes que es pateixen a Menor·
ca no els entenen, ni els plante·
gen ni els veuen igual. Hem de de·
fensar que les prioritats dels me·
norquins siguin també prioritats 
pel Parlament, pel Govern de les 
Illes i pel govern de l’Estat.

··· Ser un partit insular fa que 
sigui més difícil defensar el que 
es vol?
··· Ser un partit autònom i me·
norquinista ens permet defen·

sar arreu el mateix, cosa que no 
passa amb els altres partits, que 
es comprometen en molts temes 
que després,els diuen que no i aco·
ten el cap. Les nostres demandes 
són irrenunciables perquè no ens 
devem a cap despatx superior. Pe·
rò tenim dificultats pel fet de tenir 
menys pes, de ser un partit petit, 
insularista. Per això, la dinàmica 
és de tenir una política d’alian·
ces amb altres formacions amb 
coincidència ideològica. Al Senat 
hem presentat moltes iniciatives 
amb les formacions amigues com 
Compromís o ERC. Ara, a més, 
MÉS per Menorca té una veu prò·
pia al Parlament i també té partici·
pació pròpia en el Govern Balear.
 

··· Hi ha similituds entre la po-
lítica catalana i la balear?
··· Moltes. Com a partit sobiranis·
ta, som conscients que les nostres 
vinculacions culturals i lingüísti·
ques amb Catalunya i el País Va·
lencià són molt fortes. Tenim una 
nació cultural comuna, els Països 
Catalans. Menorca i les illes mi·
rem amb molta atenció el procés 

«L’època fosca de 
Bauzà és difícil de 
desfer però el camí 
ja està traçat»
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que ha endegat Catalunya perquè 
determinarà molt el camí que pu·
guem fer pel que fa a sobirania i 
economia.

··· Hi ha catalanofòbia a Me-
norca?
··· Jo et diria que sí per a sectors 
molt reduïts, minoritaris i sectaris 
vinculats a la ideologia més con·
servadora i al Partit Popular. Fins i 
tot no et diria al PP, sinó als sectors 
més retrogrades, sectaris i més an·
timenorquinistes que hi pot haver 
vinculats amb el PP. Però més en·
llà d’això, no. Són tan minorita·
ris que per mi no tenen cap trans·
cendència. La ciutadania no qües·
tiona la importància de la nostra 
llengua, la catalana.

··· La televisió pública, IB3, di-
fon la llengua catalana?
··· IB3 ve d’una història fosca. Ara 
les coses han canviat molt però es 
necessita un poc de temps perquè 
l’època de Bauzà és difícil de des·
fer. El camí està traçat. IB3 només 
té sentit si compleix la seva fun·
ció de servei públic, i dins d’aques·
ta és inqüestionable la seva fun·
ció normalitzadora. Ha de donar 
prestigi a la nostra llengua i An·
dreu Manresa, el nou director, és 
el primer que ho ha dit. De mo·
ment, hem recuperat la nostra re·
lació amb TV3 i les pel·lícules s’es·
tan emetent en català. Cal recor·
dar que Bauzà volia, fins i tot, salar 
els informatius, vulnerant un cop 
més els llibres d’estil de la cadena.

··· Per vostè, les Balears tenen 
una singularitat política. Me-
norca en té per ella?
··· Quan parlem de sobirania, par·
lem de Menorca i no entès com a 
independència sinó com a capaci·
tat de decidir. El projecte menor·
quinista vol que el consell insular 
sigui la institució de govern real a 
Menorca, que tingui més capaci·
tat de decisió, més competència 
i millor sistema de finançament. 
Creiem que les Balears tenen sen·
tit com a comunitat autònoma 
partint de la singularitat que ca·
da illa tingui capacitat d’autogo·
vern. Aquesta ha de ser la forta·
lesa de les Balears.

··· Vostè ha declarat: “Visc en 
la més absoluta esquizofrènia 
identitària: el parlament d’una 
cosa que no existeix- Balears-“. 
A què es refereix?
··· Quan dic que Balears no exis·
teix, em refereixo que les Illes Ba·

lears no existeixen com a realitat 
emocional. Un menorquí a Cata·
lunya quan ha d’explicar d’on és, 
no diu “sóc de les Illes Balears”, si·
nó “sóc menorquí”. Els referents 
emocionals són a cadascuna de 
les illes i per tant, defenso les Ba·
lears com a comunitat d’interes·
sos en la mesura que és capaç d’ar·
ticular una confluència d’interes·
sos  comuns dels menorquins, ei·
vissencs, formenterers i mallor·
quins. Serem forts així per anar a 
Madrid; sols no tenim tanta força, 
així que ens interessa. Les Illes te·
nen futur com a comunitat d’in·
teressos, sempre i quan es basi en 
les realitats emocionals i els refe·
rents diferents de cadascuna.... 

NEL MARTÍ LLUFRIU

PARLAMENTARI DE MÉS PER MENORCA

··· És un instrument fonamen·
tal d’ordenació del territori i de 
planificació amb què creiem, fet 
amb dimensió, un plantejament 
i una visió d’illa. Diu què volem 
que sigui Menorca a nivell terri·
torial, turístic i econòmic. Ara pe·
rò, necessita actualitzar·se sense 
perdre la seva filosofia original i 
dotant·lo d’una visió de perdura·
bilitat, de sostenibilitat per com·
plir amb els compromisos de Re·
serva de la Biosfera. Per això, no 
serem impulsors de noves urba·
nitzacions. L’àmbit urbanístic ja 

LES ELECCIONS DEL 26J
«Hem fet una 
candidatura unitària, 
d’esquerres i 
menorquina. No és una 
confluència ideològica, 
sinó que ve determinada 
perquè a Menorca li 
toca un senador i crèiem 
que valia la pena que 
el senador fos el més 
menorquinista possible»

EL TRILINGÜISME DE 
BAUZÀ 
«No tenia com a objectiu 
millorar el coneixement 
de la llengua anglesa a 
les escoles, sinó desplaçar 
la llengua catalana com 
a llengua vehicular 
d’ensenyament.»

MÉS PER MENORCA-     
MÉS PER MALLORCA
«Són dues organitzacions  
autònomes amb una 
relació confederativa 
i una coincidència  
ideològica, són 
d’esquerres, ecologistes 
i sobiranistes però han 
crescut en contextos 
diferents i amb 
sensibilitats diferents. »

LES CASES DE PREGONDA
«Ho gestiona el Ministeri 
i s’hauria de mirar 
perquè estan construïdes 
amb llicència. Abans el 
control urbanístic era 
diferent. Defensar el 
territori ens està costant 
diners.»

L’EUROPA QUE VOLEN
«El món i Europa 
necessita parlar en 
termes de col·laboració 
i sobirania. Avui és molt 
difícil parlar en termes 
de no dependència.»

Ras i curt

··· MÉS per Menorca forma 
part de la “nova política”?
··· No comparteixo la divisió en·
tre nova i vella política perquè és 
totalment intencionada, pròpia 
d’un determinat posicionament. 
Per mi la política és, era i serà un 
compromís de servei públic amb 
la ciutadania. Els partits d’aquí es 
van deixar enlluernar pels esta·
tals, amb una dinàmica i una ma·
quinària diferent. Nosaltres som 
propers a la ciutadania i és molt 
fàcil implicar·s’hi perquè som pe·
tits. MÉS per Menorca té un caràc·

··· Què pretén fer MÉS amb la 
massificació turística que hi ha 
en època estival a l’illa?
··· El Govern treballa en tres líni·
es: regular el tot inclòs, el lloguer 
turístic i els cotxes de lloguer. Cal 
limitar·ho per controlar la pressió 
humana. Som una illa en què l’es·
tacionalitat turística és molt forta 
i la pressió turística dels tres mesos 
d’estiu és complicada ecològica·
ment; però apostem per un mo·
del turístic que redueixi la pressió 
aquests mesos i els desplaci a al·
tres allargant la temporada. I no 
només per una qüestió de petja·
da ecològica, sinó també per una 
qüestió de qualitat dels contrac·
tes laborals. Volem un model tu·
rístic més respectuós amb el ter·
ritori en què hi hagi més oferta 
complementària, que els centres 
turístics no ho ofereixin tot per·
què no aporta massa al conjunt 
de la societat menorquina. 
L’impost turístic és una opció cla·
ríssima per aquest canvi de model 

econòmic i turístic. Els recursos 
econòmics de l’impost han d’en·
fortir el model i modernitzar·lo 
perquè pugui donar resposta a 
moments complicats com el que 
vivim. Però som conscients que el 
sector turístic seguirà sent clau per 
a la nostra economia. Una de les 
dificultats que tenim ara és que el 
pack vacacional “Balears” no dei·
xa veure els elements diferencials 
de Menorca.
 
··· No es pot entendre com una 
solució elitista per limitar l’ar-
ribada de gent? 
··· No, perquè són quantitats que 
no determinen, i està implantat a 
molts països europeus. Hi ha tot 
de paràmetres que faciliten que 
no tingui un cost elevat. Aques·
ta temporada ja és una realitat i 
serà la temporada turística amb 
més afluència de la història.

··· Què volen modificar del Pla 
Territorial Insular (PTI)?

està determinat; només s’ha de 
modernitzar i limitar què pot créi·
xer. Per nosaltres el PTI no limita 
l’economia sinó que està al servei 
d’un model econòmic. 

··· Menorca aconseguirà tenir 
un transport aeri digne? 
··· Hi ha molt camí per recórrer. 
En aquest moment, hi ha dues 
línies de treball: la tarifa plana 
màxima universal de 30 euros€ i 
la connexió amb ciutats de l’Es·
tat. La tarifa de connexió entre 
les Balears s’està negociant entre 
el govern de les illes i el ministeri 
de Foment. Volem que es modi·
fiqui la Llei de Règim Especial de 
les Balears perquè s’incorpori la 
tarifa. Quan el Parlament l’apro·
vi, la durem al Congrés on es de·
batrà. Pel que fa a la connexió de 
ciutats com Barcelona o Madrid, 
creiem que cal imposar l’obliga·
ció de servei públic: que hi hagi 
un mínim de freqüència, quali·
tat i preu.

«El PTI no limita 
l’economia sinó que 
està al servei d’un 
nou model»

«Volem un 
model turístic 
més respecutós 
amb el territori»

Les cases de Cala Pregonda
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