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DISCURS DEL PRESIDENT ANTICH
DIA DE LES ILLES BALEARS
(Sa Llonja, 1 de març de 2000)
Digníssimes autoritats, amigues i amics,
El primer de març és, per decisió del nostre poble, el Dia de les Illes Balears. Celebram així que
aquell primer de març de 1983 entrà en vigor l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears.
Ara fa desset anys que les Illes Balears iniciaren el «camí cap a l'autogovern». Hem recorregut
fins ara un llarg camí.
I continuam caminant amb coratge cap a una utopia enlluernadora: treballar pel bé de tots, de
cada ciutadà o ciutadana d'aquestes illes nostres, i aconseguir que les ciutadanes i els
ciutadans de les Illes creguem en un projecte comú, sense fissures que ens debilitin.
Avui feim una petita pausa per celebrar una gran festa. En aquesta festa, hi tenen un lloc les
nostres institucions: el Parlament, el Govern, els consells insulars, els ajuntaments¿
Però, sense desmerèixer gens les institucions, vos vull dir que el lloc d'honor en aquesta festa,
l'han d'ocupar les ciutadanes i els ciutadans.
Les persones, en definitiva. La ciutadania té un paper de primer ordre, des de la transició ençà,
en el disseny que va assolint el nostre país.
Crec que el primer de març s'anirà consolidant, any rere any, com a la festa major, la gran
Diada de les Illes Balears.
Celebram un fet històric que no té res de negatiu. Un poble que, per primera vegada, té a les
seves mans un autogovern que els anys van ampliant i consolidant és un poble certament
afortunat.
Som un poble que tenim motiu per fer festa grossa el primer de març.
Després de desset anys d'autonomia, contemplam el futur amb realisme, però amb la certesa
que el nostre poble va assumint la responsabilitat de participar en les institucions.
Al mateix temps, és cada cop més exigent en les reivindicacions socials, culturals i
mediambientals.
Per altra banda, valora la necessitat de fer créixer l'autoestima i els trets identitaris i
diferencials del nostre país, sense radicalismes.

La festa del primer de març ha de ser la GRAN DIADA d'un país que celebra no tan sols una fita
històrica, sinó també el triomf d'una labor que, dia a dia, l'ha de fer més cult, més equilibrat,
més solidari, més coherent i més ric.
La festa del primer de març uneix tota la gent de les Illes Balears. La festa és de tots. Sigui quin
sigui el seu idioma, la seva procedència, la seva religió, la seva ideologia¿ És un espai per
trobar-se i compartir el patrimoni comú, allò que tots -sense exclusió- consideram els valors
essencials de la balearitat.
El primer de març ha d'afavorir, necessàriament, la cohesió de les Illes Balears, la suma dels
seus pobles i de les seves singularitats.
L'atracció entre illes és encara insuficient i, precisament per això, és més necessari que mai
refermar la nostra vocació de construir un sol país amb quatre illes i d'acabar amb les barreres
que encara ens impedeixen, a formenterers, eivissencs, menorquins i mallorquins, ser una sola
realitat.
Vull ser el president d'un país plenament normalitzat. Un país on cada persona troba el seu
lloc; i on cada persona que ha treballat a fons en el seu terreny veu reconeguda la seva feina.
Les Medalles d'Or i els premis Ramon Llull són un acte simbòlic, un reconeixement
sobradament merescut.
És bo que les Medalles d'Or i els premis Ramon Llull es concedeixin a gent extremament
diversa. Perquè extremament diverses són les Illes Balears. Un pintor de renom internacional,
un investigador de projecció cívica, una cantant refinada i popular, un economista apassionat
per l'art, un farmacèutic al servei de la reflexió sobre el país, un discret ermità de les lletres, un
home dedicat a les tasques socials i solidàries i, finalment, una caixa d'estalvis vinculada, ahir, a
un ensenyament avançat i, avui, a diverses obres socials.
Un ventall ampli i plural. Un reflex de la pluralitat de les Illes Balears.
Una festa que uneix totes les persones de les Illes Balears i que reconeix la tasca que han duit a
terme els seus ciutadans i les seves ciutadanes.
Aquesta és la festa del primer de març.
Amigues i amics, moltes gràcies.

