Resum de la taula rodona amb els directors generals de política lingüística
Una taula rodona amb la participació dels directors generals o secretaris de Política
Lingüística que han estat més d’un any en el càrrec va tancar el cicle dedicat als vint-icinc anys de la Llei de normalització lingüística. La taula rodona es va celebrar el 31 de
març a la seu de l’IEC.
La primera directora general de Política Lingüística, Aina Moll, va fer un balanç positiu,
tot i que també va coincidir amb la resta de ponents que encara quedava camí per
recórrer. La ponent va destacar l’acord que hi havia en la seva etapa de protegir les
llengües amenaçades durant el franquisme. Llavors, es podien haver fet més coses però
es varen fer moltes.
Per la seva banda, el segon director general durant el govern de CIU, Miquel Reniu, va
realitzar un balanç de la tasca feta durant la seva etapa al capdavant de la direcció
general a través del projecte de millora “un nou impuls a la política lingüística” i del Pla
general de política lingüística. Alhora, va destacar la importància dels Jocs Olímpics del
92 que van ser, segons Reniu, finestra de Catalunya al món. El fet que existís el català
en tots els reglaments i que fos la llengua de treball dels Jocs va resultar en una forta
presència del català que sense política lingüística no s’hagués pogut realitzar. Al mateix
temps, Reniu, va assenyalar que avui dia continua la incomprensió per part de l’Estat
pel que fa al tracte igualitari entre llengües.
El director general de Política Lingüística entre el 1996 i el 2003, Lluís Jou, va exposar
quatre reptes de la política lingüística: el marc legal insuficient, el volum migratori
creixent, l’explosió de les noves tecnologies i el tracte bilateral amb altres territoris. En
referència al seu període al capdavant de la política lingüística, quant al marc legal, Jou
declara que la Llei de PL establia un marc genèric de regulació de la llengua catalana en
el món socioeconòmic. En relació amb el volum migratori va destacar el Pla
d’immigració 2001-2004 i la col·laboració del CPNL que va ser direccionat cap a
l’acolliment lingüístic l’any 2001. Quant a les noves tecnologies destaca l’aposta pels
sistemes de traducció automàtica, edició en català del BOE, entre altres. Lluís Jou
considera que Internet és un dels grans èxits per la vitalitat de la llengua en el darrer
segle. Finalment, va remarcar les actuacions conjuntes amb la Direcció General de
Política Lingüística de les Illes Balears.
El secretari del primer govern tripartit, Miquel Pueyo, va destacar el pas de la Direcció
General a Secretaria. Sobre el seu mandat va mencionar la gestió de les sancions en
matèria de retolació i atenció al públic a través de l’Agència catalana del consum.
Segons ell aquesta qüestió va produir un interminable debat als mitjans de comunicació
i va desgastar el govern. També va posar sobre la taula el fet que la política lingüística
fos entesa com un afer clarament interdepartamental i l’augment de recursos que va
produir un salt quantitatiu i qualitatiu important.
L’últim ponent, l’actual secretari de Política Lingüística, Bernat Joan, va fer un balanç
final ja que va remarcar el fet que en aquests vint-i-cinc anys la llengua hagi estat
considerada una qüestió d’Estat. En referència a l’Estatut, va confessar que espera que
allò que ha triat Catalunya tiri endavant i que cap tribunal exterior digui quina política
lingüística s’ha de fer. També va qualificar «d’utòpic» que s’arribi a aconseguir que
l’Estat espanyol sigui un model lingüístic igualitari i pel que fa als projectes de Govern,

va assegurar que el català es reforçarà si s’aproven tres lleis: la de signes catalans, la
que desplega l’oficialitat de l’occità i la llei del cinema; i que personalment en quedarà
molt satisfet. A més, en el torn obert de paraules, va concloure que les institucions soles
no aconseguiran la plena normalitat per la nostra llengua: tot i que no s’ha de pretendre
que els ciutadans sols facin la feina tampoc es pot suposar que sense la participació
activa de la societat es pugui fer alguna cosa.

