Resum de la conferència del president de la Generalitat, senyor Jordi Pujol
La segona conferència del cicle d’actes sobre la política lingüística en el període 1983 –
2008, es va celebrar el dimarts 17 de març a càrrec de Jordi Pujol, President de la
Generalitat en el període comprès entre 1980 i 2003.
En la seva ponència, Jordi Pujol, ha repassat les experiències en el procés de realització
de la Llei de normalització de 1983 quan era president de la Generalitat de Catalunya.
En aquest sentit ha volgut remarcar la participació i acord de moltes institucions i
persones que van ajudar a reeixir el procés legislatiu.
A banda de la Llei de normalització lingüísitca, l’expresident també ha parlat sobre
altres qüestions que van marcar el procés de normalització de la llengua en els últims 30
anys com per exemple la creació del sistema educatiu d’immersió lingüística. Així,
després de 40 anys de dictadura franquista hi havia un problema de cohesió social i el
perill de segmentació del país, ja que en la societat catalana cohexistien col•lectius
d’origen català amb col•lectius de persones de la resta de l’estat que havien immigrat a
Catalunya. El sistema d’immersió lingüística es creava per cohesionar al societat ja que
desestimava altres sistemes en diverses línies educatives com es feia al Pais Basc.
El seguent àmbit on Jordi Pujol ha destacat la feina feta són els mitjans de comunicació
en català. En aquest cas ha volgut destacar entre altres aspectes la funció de defensa de
les llengua que tenen les televisions públiques a més de contribuir en el procés de
normalització d’aquesta. Altres aspectes en els quals calia treballar fa 30 anys segons
Jordi Pujol era fer que el català fos una llengua de la cultura, és a dir, procurar per la
presència del català en la cultura.
Jordi Pujol, igual que el seu antecessor en el cicle de conferències, ha fet referència al
possible escapçament per part del Tribunal Constitucional del sistema d’immersió
lingüística a les aules en la seva sentència sobre l’Estatut. En aquest cas, ha recordat una
situació similar l’any 1994 i ha afirmat que la possibilitat actual seria un “casus belli”
perquè suposaria un decisió d’extrema gravetat i una reculada molt important al que
s’ha aconseguit fins ara. En aquest punt, Jordi Pujol ha enlatit el paper dels mestres, que
reben una “pressió molt forta”, i ha donat suport als inspectors perquè siguin estrictes en
l’aplicació de la llei.
Per finalitzar, l’expresident ha remacat la bona actuació del govern actual en algunes
qüestions com la nova proposta de llei del cinema ja que considera que cal intentar una
regulació lingüística en aquest àmbit tot i que el seu govern ho va intentar i no se’n va
sortir. També ha donat suport algunes campanyes i plans del govern actual relacionats
amb la hosteleria.
L’expresident ha acabat la seva exposició destacant el paper clau dels catalanoparlants
en la societat catalana actual ja que amb un pes tant important de persones nascudes a
l’estranger han de saber parlar català amb tothom i en qualsevol situació.

