
Millorarà l’ús social de la llengua catalana 

en un estat independent? 

Dissabte, 11 d’octubre de 2014 

Orfeó Gracienc (Barcelona) 

Document de síntesi de les aportacions dels ponents 

i dels principals temes tractats a l’espai de debat 

Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana 



Índex 

Presentació ......................................................................................................................  3 

 

Els ponents ....................................................................................................................... 4 

 

Ponències 

El català en l’àmbit legal i institucional - Eva Pons ..........................................................  5 

Visió de la llengua des del món empresarial - Albert Pont ..............................................  6 

La llengua en l’àmbit de l’ensenyament: receptes noves - Pere Mayans ........................  7 

Els mitjans de comunicació en l’ús de la llengua - Salvador Cot .....................................  8 

 

Espai de debat .................................................................................................................  9 

 

Conclusions ....................................................................................................................  10 

 



Presentació 

Ens trobem en un moment clau per al futur del nostre país. Tenim l’oportunitat de ser els encarregats i encarregades 

d’establir els pilars sobre els quals reposarà el benestar de les generacions del futur. Un d’aquests pilars és, sense cap 

mena de dubte, el català, base de la nostra identitat.  
 

Des de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana hem volgut aportar arguments al debat sobre el país que 

volem, celebrant la jornada Millorarà l’ús social de la llengua catalana en un estat independent?  L’esdeveniment, realitzat 

l’11 d’octubre de 2014 a l’Orfeó Gracienc, tenia per objectiu debatre a l’entorn de les claus, les oportunitats i els reptes 

que s’obriran en una Catalunya constituïda com a estat, per tal d’ampliar l’ús social de la llengua, a través de diversos 

àmbits representatius: el sector empresarial, el món de l’ensenyament, els mitjans de comunicació i l’estatus jurídic de la 

llengua. Per a fer-ho, el debat, conduït i moderat per Joan Manuel Parisi, gerent del Secretariat d'Entitats de Sants, Hosta-

francs i la Bordeta, va comptar amb la presència de quatre experts en aquestes matèries: Eva Pons, professora de Dret 

Constitucional de la Universitat de Barcelona; Albert Pont, president del Cercle Català de Negocis; Pere Mayans, professor 

i tècnic en gestió de les llengües, i Salvador Cot, periodista i director de Nació Digital.  
 

Durant la jornada es van plantejar diverses qüestions: com hauria de definir el català, la nova constitució? Serà bo que 

també defineixi la llengua espanyola i les altres llengües minoritàries en relació a la catalana? Quines polítiques culturals i 

de comunicació caldrà endegar per fer de Catalunya un país amb l’oferta i consum cultural que li corresponen? Tindrà 

sentit parlar d’immersió lingüística en un estat que tingui el català com a llengua central? Podrà l’escola capgirar la situa-

ció deficitària del català en els usos socials? Quines lleis caldrà formular per garantir l’ús del català a les empreses? Com 

es mouran els empresaris davant d’unes lleis que estableixin com ha de ser l’ús extern i intern del català? Serà fàcil canvi-

ar els criteris d’ús lingüístic que predominen en l’actualitat? La societat serà més contundent a l’hora d’exigir una presèn-

cia extensiva i intensiva del català a la feina, la documentació interna, els productes i les relacions comercials?  
 

A banda de les qüestions de fons, el debat també va permetre entreveure altres mesures a tenir en compte per pal·liar la 

falta de prestigi en què es troba actualment l’ús social de la nostra llengua. Tot plegat, en un espai posterior a les inter-

vencions en el qual els assistents van poder intercanviar impressions amb els experts de cada matèria.  
 

Aquest document de síntesi reflecteix les principals idees sorgides al llarg de la jornada. Confiem que la seva lectura 

aporti nous arguments per enriquir el debat sobre el futur de la llengua a casa nostra, i serveixi per donar-li el protago-

nisme que es mereix.  
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Els ponents 

Eva Pons és professora titular de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona i especialista en Dret 

Lingüístic. Ha escrit nombrosos articles sobre jurisprudència del Tribunal Suprem i el Tribunal Constitucional. 

És autora d’El dret lingüístic en l'àmbit català i també L'Autonomia Universitària. Va ser ponent a les Jorna-

des d'anàlisi de la Carta Europea de les llengües regionals i minoritzades. És autora d'un treball sobre els 

efectes de la sentència del Tribunal Constitucional al règim lingüístic de l'Estatut de Catalunya, i d'un informe 

sobre la situació de la llengua catalana.  

Albert Pont és un empresari i escriptor especialitzat en dret internacional i relacions internacionals. L’any 

2013 fou escollit president del Cercle Català de Negocis. És especialista en dret internacional i en successió 

d'estats. És autor del llibre Delenda est Hispania (Escucha Sefarad), i autor d'Addendum. És llicenciat en cièn-

cies polítiques i de l'administració, en l'especialització de relacions internacionals per la Universitat Autònoma 

de Barcelona; E-MBA per La Salle Business School, Universitat Ramon Llull; Postgrau en gestió patrimonial a 

l’Institut d’Estudis Fiscals; Postgrau en desenvolupament internacional, Universitat Pompeu Fabra; Postgrau 

en relacions internacionals, Centre de Docència Internacional; postgrau en Dret Comunitari, Escuela Diplomáti-

ca; i Programa American Business a Saint Mary's School of  Califòrnia.  

Pere Mayans és catedràtic d'ensenyament secundari. Ha treballat al Servei d'Ensenyament del Català, i ac-

tualment és cap del Servei d'Immersió i Acolliment Lingüístics del Departament d'Ensenyament de la Gene-

ralitat. Ha realitzat el Postgrau de Gestió de la diversitat lingüística de la UOC. És autor de més de dos-

cents articles sobre la situació de la llengua en els territoris de parla catalana i en altres comunitats lingüís-

tiques. És autor del llibre Redescobrir l'Alguer, i activista en moviments socials i culturals a la comarca del 

Maresme. 

Salvador Cot va iniciar la seva carrera com a redactor al Diari de Terrassa i, posteriorment, va ser corres-

ponsal al Vallès Occidental de TVE i El País. L'any 1988 ingressa com a redactor a TVE-Catalunya. El 1993 

va ser nomenat cap de redacció de Cultura, Espectacles, Comunicació i Dominical al desaparegut Diari de 

Barcelona. Després d'un període com a guionista a l'àrea de programes de TVE, el 1995 forma part de l'e-

quip que comença les emissions de COMRàdio. El 1996 s’incorpora als Serveis Informatius de TVC com a 

corresponsal a les delegacions de Madrid, Bilbao i París. El 2006 s'incorpora al diari Avui com a subdirec-

tor i, el 2008, com a responsable de l'Avui.cat. Salvador Cot ha escrit, juntament amb Lluís Montserrat, Teo-

ria i pràctica del bon tertulià espanyolista. També és l'autor de Toc d'Alerta . Des del 2010 és director de 

Nació Digital. Igualment és col·laborador de diversos programes de ràdio.  
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El català en l’àmbit legal i institucional 

 

Eva Pons 

Professora de Dret Constitucional de la UB 

A nivell legal, la decisió d’establir una llengua com a ofi-

cial és eminentment política, fruit de l’expressió de la sobi-

rania. Aquest fet ve determinat per uns condicionaments 

provinents del dret internacional. Aquests condiciona-

ments són relatius, atès que no obliguen a disposar d’una 

llengua (o més d’una) com a oficial, sinó que es limiten a 

definir una protecció de les minories atenint-se als drets 

humans. El context polític, en canvi, sí que pot ser un con-

dicionant. És el cas, per exemple, de Kosovo, on s’hi van 

declarar dues llengües oficials. 
 

“Cal construir una base jurídica que 
protegeixi la llengua catalana com a 

pròpia i preferent”
 
 

Pel que fa al concepte d’oficialitat, actualment hi ha uns 

límits legals, polítics i electorals que limiten l’ús lingüístic 

del català. La Constitució Espanyola defineix el deure de 

conèixer el castellà, i l’Estatut regula l’ús del català. Ara 

bé, el fet de conèixer el català no es contempla com un 

dret dels ciutadans, perquè des d’Espanya es va conside-

rar que no es podia equiparar al castellà. Davant d’aquest 

marc, cal construir una base jurídica que protegeixi la llen-

gua catalana com a pròpia i preferent.  
 

El Tribunal Constitucional va eliminar el tracte d’idioma 

preferent que reflectia l’Estatut. Aquest va equiparar el 

català amb el castellà, en un intent d’obrir les portes al 

plurilingüisme, fet que va ser rebutjat. Això situa el català, 

a efectes jurídics, en un rang inferior d’oficialitat.   

En un estat independent, el nou govern hauria de definir 

políticament en quin rang se situaria la llengua. En un es-

tudi realitzat es mostra que, de 194 estats sobirans exis-

tents al món, 154 inclouen clàusules lingüístiques en les 

seves constitucions. D’aquests, 118 disposen de clàusules 

d’oficialitat, 4 utilitzen el concepte de llengua nacional, i 

32 no tenen clàusules lingüístiques (llengües en què s’in-

terpreta la constitució o llengua que han de conèixer els 

alts càrrecs i funcionaris de l’estat). 
 

Per tant, hi ha 40 estats que no fan cap referència a la 

llengua. Dins aquesta casuística s’hi troben exemples de 

monolingüisme (és el cas de Dinamarca, Xile i altres) i 

també  microestats que tenen l’anglès com a llengua de 

l’estat. Per tant, actualment és difícil trobar un estat que 

tingui com oficials dues llengües sense que hi hagi límits 

territorials.  
 

Hi ha casos en què un estat admet diferents llengües sen-

se territorialitat lingüística, com Malta, Irlanda o Luxem-

burg. Per exemple, a Malta es fa ús estratègic de l’anglès, 

i en canvi hi ha una asimetria jurídica en favor del maltès.  
 

Irlanda, per exemple, és un dels casos on es defineix el 

concepte de llengua nacional i llengua oficial. Hi ha un cert 

reconeixement de la llengua i, en canvi, les asimetries jurí-

diques en favor de la llengua són mínimes. 
 

Si a Catalunya s’hi declaressin com a llengües oficials tant 

el català com el castellà, hi hauria dificultats, atès que les 

dues tenen tendència expansiva, per la qual cosa és millor 

reconèixer una llengua oficial i recollir usos oficials d’altres 

llengües. Aquesta opció permetria la viabilitat del català. 
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Visió de la llengua des del món empresarial 

 

Albert Pont 

President del Cercle Català de Negocis 

Segons la Constitució Espanyola, el castellà és l’única 

llengua comuna d’Espanya i s’hi reconeix l’existència de 

nacionalitats i regions. Ara bé, els representants dels or-

ganismes encarregats de vetllar pels drets de les minories 

residents al territori espanyol, quan parlen de les minories 

lingüístiques només es refereixen al Romaní. Les altres 

minories, només són considerades regions. 
 

En els darrers vint anys s’han produït diversos processos 

de secessió a Europa, alguns més pacífics que d’altres. En 

tots els casos hi ha un mateix denominador: la creació 

d’estructures d’estat. 
 

En un estat independent Catalunya farà d’interlocutor amb  

l’estat espanyol des d’una posició de reciprocitat i igualtat, 

i tindrà l’oportunitat de donar al seu territori l’estatus lin-

güístic que se li dóna al castellà a Espanya. Fins i tot, si 

fos oportú es podria negociar amb Espanya la cooficialitat 

del català a la resta de territoris de parla catalana, de la 

mateixa manera que caldria gestionar l’elevat nombre de 

persones no catalanoparlants residents al Principat. 
 

“La Catalunya independent tindrà 

l’oportunitat de donar al català el 

mateix estatus lingüístic que se li 

dóna  al castellà a Espanya” 

Si ens fixem en el cas escocès, el gaèlic disposa d’un rè-

gim molt més flexible que el català, tot i no tenir el mateix 

ús social.  
 

Els usos lingüístics canvien a molt llarg termini. A Catalu-

nya, en canvi, canviaran dràsticament. Ara bé, aquest fet  

no es pot usar com una arma, sinó com un fet integrador 

dins la societat catalana, característica molt pròpia de la 

nostra societat.   
 

“Les empreses espanyoles utilitzen 

la qüestió lingüística com un escut” 
 

Dins el món de l’empresa l’estat espanyol ha utilitzat la 

qüestió lingüística al seu favor. S’ha afirmat que l’empresa 

catalana, pel fet d’utilitzar el català, és menys competitiva. 

Aquest és un discurs pervers: la raó per la qual les empre-

ses s’estableixen en d’altres regions és perquè paguen 

menys impostos que aquí.  
 

Actualment, un 6% dels ministres i un 4% dels diplomàtics 

són catalans. En canvi, quan s’analitzen els càrrecs de mà-

xima influència, només un 0,3% del total els ocupen cata-

lans, malgrat representar el 16% de la població. L’estat es-

panyol, mancat d’una visió oberta i col·laborativa, ha estat 

incapaç de pensar que els catalans poguéssim treballar 

conjuntament amb la resta.   
 

La Llei de Garantia de la Unitat del Mercat ha estat denun-

ciada a Europa pel Cercle Català de Negocis. Aquesta llei 

permet que qualsevol empresa pugui operar en qualsevol 

part del territori espanyol sense complir la normativa auto-

nòmica i legislativa. Això afecta directament l’etiquetatge, 

perquè Europa només exigeix que les empreses etiquetin 

en alguna de les llengües oficials de la Unió Europea. Amb 

la independència, caldrà que les empreses s’adeqüin a la 

nova realitat, la qual no té perquè representar cap dificul-

tat, tractant-se del simple fet de traduir les etiquetes. No és 

gaire probable que les empreses s’oposin a canviar la llen-

gua de les etiquetes dels seus productes.  
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La llengua en l’àmbit de l’ensenyament:  

receptes noves 
 

Pere Mayans 

Professor i tècnic en gestió de les llengües 

7 

Quan Catalunya esdevingui un estat independent, les traves 

que actualment ens impedeixen tenir un sistema educatiu esco-

llit per nosaltres deixaran d’existir.  
 

Tendim a afirmar que el Tribunal Constitucional és el principal 

culpable de l’estat en què es troba el sistema educatiu català. 

El cert és que la Llei de Normalització Lingüística creada l’any 

1983 ja contemplava, per requeriment de l’Estat, que almenys 

una assignatura s’impartís obligatòriament en castellà. Ara ens 

trobem que se’ns demana un 25%. El TC diu clarament que el 

català ha de ser la llengua vehicular, però ha d’estar equipara-

da al castellà. Això significa que ens els contextos on el català ja 

està “normalitzat” cal equiparar el castellà al català. El nostre 

argument fort per defensar l'escola catalana en català ha estat, 

justament, afirmar que el català no és una llengua normalitza-

da.  
 

“En un estat català, la decisió de  quin 

model lingüístic adoptem a l’escola se-

ria nostra”  
 

En un estat català, tot això se’ns permetria decidir a nosaltres. 

Les dades són decebedores: segons la Direcció General de Po-

lítica Lingüística, actualment el català és la llengua inicial del 

31% de la població, amb un 20-25% d’alumnes que arriben a 

l’escola amb el català com a primera llengua. 
 

S’ha constatat que a les escoles i instituts molts mestres co-

mencen les classes usant el català i acaben usant el castellà. A 

les escoles estrangeres (alemanya, suïssa...) de Barcelona i ro-

dalies, el català és una llengua optativa. Hi ha, fins i tot, alguna 

escola que, en teoria segueix el model educatiu d'aquí, que es 

presenta com a bilingüe (castellà i una llengua estrangera) i 

presumeix d’incorporar el català al cicle mitjà de primària.  

En alguns casos també s’introdueixen tercers i quarts idiomes 

en edats molt primerenques, quan molts estudis demostren que 

no serveix per a res. Hi ha certa histèria pel plurilingüisme. En 

definitiva, dins el sistema educatiu hi ha certs forats negres.  
 

És necessari, doncs, repensar alguns aspectes. En primer lloc, 

cal fer un debat sobre la presència del català dins el sistema 

educatiu. Si la voluntat és que sigui la llengua predominant, cal 

formar els mestres per adaptar-los al model educatiu. En segon 

lloc, el castellà ha de ser present dins el sistema educatiu, però 

sense la connotació imperialista que actualment es dóna envers 

les variants llatines del castellà. Ens interessa la literatura espa-

nyola, també, però “desnacionalitzem-la”.  
 

Tenim un gran capital en llengües romàniques més enllà de l’an-

glès. L’anglès podria ser un requisit, i no pas un mèrit. Així és 

com ho fan a la resta d’Europa, on l’anglès se sap, però en cap 

cas ha substituït la llengua pròpia -tret d'Irlanda, és clar... Les 

llengües només s’aprenen quan hi ha la necessitat d’aprendre-

les.  
 

“El català ha de ser la llengua de refe-

rència, la llengua social, la llengua vehi-

cular” 
 

Per últim, s’hauria de valorar el patrimoni que aporten les llen-

gües d’origen de les persones nouvingudes.  
 

Amb tot plegat, dibuixaríem un model d’escola catalana on el ca-

talà seria la llengua de referència, la llengua social. El castellà 

seria una llengua que caldria aprendre, i aprendre-la bé. L'an-

glès seria la llengua internacional, de moment, de referència. Hi 

sumaríem el coneixement d’alguna llengua romànica i, a més a 

més, hi hauria la presència de llengües arribades amb les noves 

migracions.   
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Al llarg de les darreres dècades la situació dels mitjans 

de comunicació ha canviat molt. Fa trenta anys hi havia 

una divisió molt nítida entre la premsa escrita, la ràdio i la 

televisió. Actualment, l’entrada en joc d’Internet com a 

nou canal de distribució de la informació, ha fet que 

aquesta separació s’hagi difuminat.  
 

Hem passat de veure com el català tenia una presència 

simbòlica a la premsa escrita, a una altra molt més iguali-

tària (amb algunes excepcions). Malgrat que els mitjans 

en format paper actualment estan perdent presència, els 

diaris de més tirada tenen edicions en català. Per tant, 

avui podem dir que informar-se en català és possible. I, 

encara més important, avui és possible informar-se en un 

català de qualitat, amb uns nivells d’expressió i sintaxi ele-

vats. 
 

“Hi ha símptomes que indiquen 

que, a nivell lingüístic, el món de la 

informació ha fet un salt quantitatiu 

i qualitatiu”  
 

El món de la televisió ha avançat molt. TV3 ha fet possible 

la producció de continguts televisius en català, ha generat 

un mercat publicitari interessant, i ha arrossegat altres 

grups de comunicació a crear mitjans televisius en català. 
 

En l’àmbit de la ràdio, la Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals va entrar encara amb més força. Ràpidament 

va situar-se com a líder d’audiència, i va deixar enrere les 

ràdios de parla castellana que majoritàriament s’escolta-

ven abans.  

L’èxit esdevé encara més gran en el moment en què nei-

xen noves emissores de parla catalana que actualment 

exerceixen el lideratge, i les de parla castellana es queden 

a molta distància en nombre d’oients. Aquest fet és cab-

dal, perquè indica que actualment la ràdio en castellà no 

té mercat publicitari a casa nostra. 
 

A Internet la situació encara és més favorable. A hores 

d’ara, ningú produeix informació exclusivament en castellà 

a Catalunya. Fins i tot els mitjans unionistes utilitzen els 

dos idiomes. 
 

A Terrassa es dóna un cas paradigmàtic. El diari local de 

capçalera, que només s’edita en format paper i exclusiva-

ment en castellà, dia rere dia perd lectors en comparació 

als nous mitjans digitals i impresos, els quals guanyen 

adeptes progressivament i, fins i tot, s’han erigit com a 

mitjà de referència entre persones castellanoparlants.  
 

Malgrat tot, hi ha aspectes que són impediments i que cal 

millorar. Un d’ells és el domini lingüístic dels Països Cata-

lans. Així com al Principat el món televisiu ha fet de llebre, 

a la resta de territoris de parla catalana la influència d’a-

quest àmbit és pràcticament testimonial.  
 

“Catalunya hauria de ser l’estat dels 

catalanoparlants del món”  
 

Un estat independent tindria l’obligació de ser l’estat dels 

ciutadans que viuen dins el seus límits territorials. En el 

nostre cas, a més a més, hauria de ser l’estat dels catala-

noparlants del món. Aquest fet comporta una complexitat 

afegida al món dels mitjans de comunicació. 

Els mitjans de comunicació en l’ús de la llengua 

 

Salvador Cot 

Director del diari Nació Digital 



Debat 
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En moltes escoles dins l’aula es parla català, però fora de l’entorn 

educatiu l’idioma majoritari és el castellà. Com es pot revertir 

aquesta situació? 

A l’escola no tot funciona. Si les classes s’imparteixen en català i 

després els mestres es dirigeixen als alumnes en castellà vol dir 

que la llengua del pati és una i la llengua de la classe és una altra, 

una serveix per a tot i l’altra només per a temes concrets. En 

aquest sentit, cal fer més pedagogia entre els docents. 

Què s’està fent des de la Conselleria per solucionar el problema 

de la manca d’ús del català fora de les aules, i que els mestres 

també se’l facin seu?  

Actualment s’està impulsant l’ús del català en l’àmbit de les uni-

versitats perquè els mestres l’assumeixin com la llengua habitual, 

però el sistema universitari és molt complex. També es dóna una 

dificultat legal complexa i poc regulada, atès que des de l’Estat 

espanyol no es fomenta el plurilingüisme entre els seus funcionaris 

–entre ells, molts i moltes mestres–. Els professors es formen per 

a la seva professió des dels anys 80, i les directrius es modifiquen 

massa sovint, fet que no facilita gens l’interès per la llengua del 

país. Cal consagrar el model educatiu, tot i que tingui defectes lin-

güístics, i hauria de prevaldre durant un període llarg abans de 

ser modificat. 

Actualment, les multinacionals tenen dificultats i obstacles per fo-

calitzar el capital de l’estat i el seu centre de representació. Així 

mateix, els empresaris el que volen és generar beneficis. Malgrat 

que Catalunya sigui independent, les empreses seguiran sent les 

mateixes que hi ha ara. Els paràmetres en els quals es mouen les 

petites i mitjanes empreses no variaran massa. En canvi, per a les 

empreses d’un cert volum Catalunya pot esdevenir un mercat in-

suficient? 

És evident que els empresaris es mouen en paràmetres de benefi-

cis, però també per quotes de poder. L’àmbit empresarial tendeix 

a fixar el centre de poder i d’influència que més li convé en cada 

moment.  

Els canvis legislatius que es produeixin haurien de provocar canvis 

en les empreses. Això requereix que els empresaris també haurien 

de canviar algunes dinàmiques; per exemple, el territori on fixen 

els seus objectius podria ser França i altres països d’Europa, en 

lloc d’Espanya. 

Com s’hauria de definir el català dins la nova constitució?   

Aquesta és una qüestió molt complexa. Actualment, gairebé no hi 

ha cap altre país que incorpori el terme bilingüisme a la constitu-

ció. En el nostra cas, cal afavorir la llengua catalana. El terme llen-

gua nacional és interessant, perquè es defineix com la llengua del 

poble, la llengua oficial, no només llengua de l’estat. És el que 

passa a Finlàndia, amb dues llengües nacionals, on la llengua de 

l’estat és el finès i el suec. A Catalunya caldria fer un reconeixe-

ment al castellà, sempre i quan el català estigui protegit. 

En moltes empreses catalanes, tot i que la llengua que s’utilitza a 

nivell intern és el català, de portes enfora l’idioma majoritari sem-

pre és el castellà. Com es poden trencar aquestes dinàmiques? 

Les dinàmiques empresarials vénen marcades per tendències que 

traspassen fronteres, fet que les condiciona en gran mesura. Per 

exemple, els màsters que es realitzen en determinats àmbits es 

fan exclusivament en anglès. Hem de trencar algunes concepcions 

i mirar el nostre voltant: el mercat que tenim més a prop és el 

francès. 

Què es pot fer perquè el català sigui atractiu?  

Cal que el català arribi a franges socials i col·lectius als quals ac-

tualment no hi és tant present, com els joves, els adolescents i els 

perfils d’un nivell cultural baix. Per exemple, cal crear continguts 

televisius, premsa i revistes del cor en català. Encara que siguin 

productes frívols, han d’existir, perquè si no es creen des d’aquí 

aquests col·lectius els acaben consumint en castellà.  

Als Països Catalans, hi ha un problema lingüístic generacional molt difícil de salvar 

Les lleis poden establir quina llengua s’utilitza a nivell legal, però no poden regular quin ús en fan les persones individua ls dins el seu en-

torn. L’ús social de la llengua s’ha d’articular a nivell jurídic a través de drets lingüístics i d’ús en aquells contextos on es pugui exigir l’e-

xercici del dret –per exemple, davant de la justícia–. 
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Eva Pons 

“A nivell jurídic, el tema de la llengua es troba en un moment molt compli-

cat. Caldrà treballar-hi per ordenar i evitar que el que estava consolidat  es 

trenqui. ”  

Albert Pont 

“Hem de tenir el desig de no pensar en termes de comunitat autònoma, sinó 

d’estat, però no de l’estat que hem tingut fins ara, sinó un de diferent.”  

Pere Mayans 

“Salvant les excepcions, el de l’escola catalana ha estat un model d’èxit. Cal per-

feccionar el model, i en això el paper dels docents és essencial. Cal que la llengua 

sigui útil fora de l’aula. Ha de servir per la vida, i no pas per a estudiar-la.  
 

El plurilingüisme és inevitable. Per tant, perquè un país nou, a més a més, sigui 

un país millor, ha de ser respectuós amb la diversitat i amb el que aporta la gent 

nouvinguda. La nova república ha de tenir valors afegits, i la gestió de les llen-

gües ha de ser un valor afegit. Si no ho fem als Països Catalans, on ho farem?”  

Salvador Cot 

“Hem de fer el màxim de por.  A efectes immediats, fer por a les nostres 

elits polítiques és el més important. O canviem les relacions de poder i 

guanyem, o perdrem. Si guanyem, segurament la llengua no estarà garan-

tida, però estarà a les nostres mans.”  


