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Antoni Puigverd: Noblesa de la dificultat 

7 de febrer de 2022 

 

Recordava l’altre dia Joan Manuel del Pozo, filòsof i exconseller de Maragall, un 

episodi cervantí. Sancho té problemes i el Quixot, per animar-lo, li diu: “En la 

dificultad está la nobleza del empeño”. Ho va explicar durant la seva intervenció a 

les Jornades per renovar el consens lingüístic a Catalunya, que va organitzar la 

Fundació Campalans, vinculada al PSC. El 1933, Rafael Campalans va 

escriure Política vol dir pedagogia, un llibre que, als antípodes del sovietisme, 

defensava que les idees socialistes arrelarien si els polítics sabien ser pedagogs. 

Amb el temps, el llibre de Campalans va ser reduït a un eslògan, “política és 

pedagogia”, que va tenir un cert predicament en els millors anys de 

l’antifranquisme. Però de seguida va quedar escombrat com una forma ingènua 

d’entendre la política. El van substituir el propagandisme, els càlculs 

maquiavèl·lics i la demonització de l’adversari, ara tant de moda. 

Les Jornades pel consens lingüístic han estat un èxit. No pas de repercussió 

mediàtica (el consens és poc excitant per al periodisme sempre àvid de carnassa, 

foment de lectors fanàtics). Però sí de sentit. Hi van participar pedagogs 



com Assumpta Baig i Juli Palou, sociolingüistes de la talla d’Albert 

Branchadell, Emili Boix i Paquita Sanvicén, juristes com Antoni Bayona, 

experts en història cultural com Jordi Font i Jordi Amat, escriptors i periodistes 

com Emma Riverola i Rafael Jorba, entre molts altres. També des del públic van 

participar-hi representants d’Escuela de Todos i d’Òmnium Cultural. Els diàlegs, 

organitzats en diverses taules, estan penjats a YouTube i conformen un bon 

document de partida per avaluar la situació actual del català, que ha perdut 

vitalitat; i per trobar solucions legals i polítiques al cul de sac actual, presidit per 

la politització de les llengües, la famosa sentència del 25%, la divisió dels catalans 

i la persistent ressaca dels quasi deu anys de procés. 

Les intervencions van desmuntar mites. Per exemple: la immersió, iniciada a Santa 

Coloma de Gramenet, no va ser pensada com un model d’escola, sinó com una 

tècnica d’ensenyament que, a més, no implicava de cap manera l’exclusivitat del 

català. O aquest altre: la quota del 25% és deguda al fet que el Parlament o el 

Govern han ignorat que havien de regular la vehicularitat de les llengües a l’escola 

d’acord amb una ja vella sentència del TC. De l’ús social del català, se’n van donar 

dades: de moment, els consumidors de música, llibres i teatre català són 

unes 250.000 persones; el preu de l’habitatge determina que la nova immigració 

no es relacioni mai amb catalanoparlants. Sobre el consens lingüístic, es va dir 

que no pot ser una illa: als anys 80 formava part d’un pacte social i polític entre 

catalans, que caldrà renovar; cosa que implica necessàriament el reconeixement 

del valor social i cultural del castellà. 

Potser el moment més autèntic de les jornades va tenir lloc en la darrera taula, en 

la qual es van reunir, entre d’altres, la consellera Irene Rigau dels governs 

de Pujol i Mas, i Fernando Sánchez Costa, president de Societat Civil. Malgrat la 

tensió de la trobada, totes dues intervencions van fer brillar espurnes d’esperança. 

Va ser en aquesta mateixa taula que J.M. del Pozo va pronunciar la frase 

de Cervantes. Tornar al consens serà molt difícil. Però l’objectiu, per noble, s’ho 

val: revitalitzar l’ús del català en un nou marc de retrobament social i de 

reconeixement del castellà. “En la dificultad está la nobleza del empeño”. 

 

 

 

 



DIARI ARA 

El PSC (també) treballa per eixamplar la base 

Illa busca complicitats en la societat civil i al territori amb reunions, jornades de 

debat i fitxages independents 

Marc Toro 

 
El líder del PSC, Salvador Illa, dissabte amb l’exconsellera Irene Rigau i el president 

de SCC, Fernando Sánchez Costa. ALEJANDRO GARCÍA / EFE 

BARCELONA“Som el primer partit de Catalunya, sí, en vots. Però ens hem de 

convertir en el primer partit en molts altres terrenys: en el sindicalisme, en 

l’associacionisme, entre les dones i els joves, en els sectors mes dinàmics de la 

societat”. Aquest va ser l’encàrrec que Miquel Iceta va fer el 18 de desembre al 

PSC en la seva última intervenció com a primer secretari socialista. “Hem 

d’eixamplar el nostre espai polític”, va dir. El seu successor en el càrrec, Salvador 

Illa, recollia el guant un dia després en un discurs en què va enarborar la bandera 

de la Catalunya com “un sol poble”, però ja fa mesos que treballa a la recerca de 

complicitats en sectors econòmics, societat civil i al territori per ampliar les 

fronteres del PSC i recuperar la condició de partit catch all (que tot ho atrapa) 

d’abans del Procés. L’estratègia d’eixamplar la base, amb tot, ha deixat de ser 

exclusiva d’ERC -en el seu cas, amb l’independentisme-, amb qui els socialistes 

precisament competeixen per tornar a la Generalitat. 

https://www.ara.cat/firmes/marc-toro/


Fonts socialistes certifiquen la voluntat d’“obrir” el partit aprofitant la victòria a 

les eleccions del 14-F, en què els d’Illa van doblar el nombre de diputats (de 17 a 

33), i exercint una oposició “radicalment diferent” a la que va practicar Ciutadans 

quan va aconseguir el primer lloc el 2017. “La seva actitud va convertir en inútil el 

seu resultat electoral”, afirma un veterà del PSC, que afegeix que ara el context, 

amb la pandèmia i la desacceleració del Procés, també és més favorable. “Hi ha 

gent que diu: soc independentista però ha arribat el moment de preocupar-se 

per les empreses i els serveis públics, que han estat en standby durant els últims 

deu anys”, defensa. 

Aquest és el discurs que Illa intenta que cali en la societat catalana, i d’aquí els 

4.000 quilòmetres que ja ha recorregut arreu de Catalunya en aquesta legislatura 

per recollir demandes i presentar l’alternativa del PSC, o la setantena llarga de 

reunions que ha mantingut amb organitzacions i representants del teixit 

econòmic, social i cultural del país -més de 900 trobades en el cas dels consellers 

del seu govern a l’ombra-. Una agenda hiperactiva que se suma a les jornades 

temàtiques de debat que el partit ja ha organitzat sobre la reforma laboral, amb 

la participació de sindicats i patronals, i també sobre el català, que aquest dissabte 

van reunir en un mateix acte perfils tan diferents com Fernando Sánchez Costa, 

president de Societat Civil Catalana; Irene Rigau, exconsellera d’Ensenyament 

amb Artur Mas, o Marina Gay, membre de la junta directiva d’Òmnium. Illa els va 

agrair la presència a tots tres: “És molt simbòlic que es facin aquest petits gestos 

per començar a descabdellar i trobar un camí de sortida a la situació de la llengua, 

però també de molts altres problemes que tenim a Catalunya”, va dir. Amb 

l’objectiu de projectar-se com a aglutinador de diferents sensibilitats, de fet, el 

partit es planteja impulsar noves jornades al voltant d’altres qüestions, com el 

sistema de finançament o la reindustralització del país; temes que impliquin, en 

definitiva, “passar pàgina” al debat sobre la independència. 

La demoscòpia juga a favor del PSC en aquest objectiu: segons l’última enquesta 

del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), el 59,5% dels catalans aposten per prioritzar 

la gestió dels serveis públics enfront del 37,5% que prefereix centrar esforços en 

la resolució del conflicte polític. En l’intent de fer més petit el segon percentatge 

(i més gran el primer), fonts socialistes defensen que s’estan fent “actes pràctics” 

per demostrar un nou “tarannà”. I posen l’exemple de l’elecció de la jurista Maria 

Eugènia Gay com a nova delegada del govern espanyol a Catalunya. Un perfil 

independent -tot i que alineat amb les tesis del diàleg dins la llei dels socialistes- 

proposat directament per Illa per enviar un missatge de distensió i, novament, 

d’obertura del partit. 

 

El termòmetre de les municipals 

A tot plegat s’hi suma la seva política de mà estesa al Govern -en què s’ha aixecat 

parcialment el veto al PSC- amb les primeres victòries per trencar la dinàmica de 

blocs, com l’acord per desbloquejar la renovació d’òrgans que depenen del 

Parlament. “El seu Govern no funciona i estic disposat a ajudar-lo perquè 



Catalunya avanci”, deia dimecres Illa al president Pere Aragonès. Un resum de 

l’oposició contundent però constructiva que ha intentat imprimir des que va 

guanyar el 14-F sense opcions de governar. “Hem de ser més si volem anar més 

enllà”, receptava Iceta al desembre, i reblava que “la cita del 2023 és crucial”. Les 

municipals, i sobretot els resultats fora del cinturó roig, seran un primer 

termòmetre per comprovar si el PSC està eixamplant la base. 

 

 

EL NACIONAL 

Illa promet un compromís "explícit" del PSC amb el català 

El líder del PSC afirma que el castellà és també llengua pròpia de Catalunya 

i demana despolititzar el català 

Joan Tardà Fernández 

Barcelona. Dissabte, 29 de gener de 2022.  

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha garantit que el PSC té i tindrà un 

compromís "explícit" amb el català i ha assegurat que la formació serà activa 

en la recerca d'un consens. En la cloenda de les 'Jornades per renovar el consens 

lingüístic a Catalunya', ha reivindicat el compromís catalanista del PSC, la visió 

europeista del partit i el reconeixement que el castellà és "també" llengua pròpia 

de Catalunya. Ha reivindicat que la defensa del català "no ha de ser atacar el 

castellà" i permetre també, que tothom que ho vulgui, pugui comunicar-se en 

castellà. Amb tot, ha afirmat que ni l'immobilisme ni sortir de l'estat de dret són 

la resposta a la situació actual, alhora que ha reclamat despolititzar la llengua 

catalana. 

El líder dels socialistes catalans també ha indicat que "la millor defensa del 

català és desvincular-lo de qualsevol opció política". Alhora, ha expressat el 

compromís del PSC amb la llengua i la cultura. Aquestes han estat les paraules 

del primer secretari del PSC en la clausura de les jornades celebrades per debatre 

sobre el model lingüístic català organitzades per la Fundació Rafael Campans, 

entitat lligada al PSC. A les ponències hi han assistit el ministre de Cultura i Esport, 

Miquel Iceta, i l'expresident de la Generalitat, José Montilla.  

El sistema educatiu català 

D'altra banda, Salvador Illa ha valorat positivament el funcionament del sistema 

educatiu català perquè "a Catalunya, tots els que han passat pel sistema educatiu 

han acabat dominant el català i el castellà" i, segons ell, el coneixement de la 

https://www.elnacional.cat/ca/firmes/joan-tarda


llengua catalana ha augmentat en els darrers 40 anys. Amb tot, ha 

agraït especialment que l'exconsellera d'Eduació, Irene Rigau, i el president de 

Societat Civil Catalana (SCC), Fernando Sánchez Costa, que hagin participat en 

una mateixa taula rodona de la jornada. 

Pel que fa a l'objectiu d'aconseguir un consens ampli sobre el català, el primer 

secretari dels socialistes catalans ha assegurat que un consens sobre el català "és 

un tema molt complex, però clau i essencial" i ha demanat diàleg. El líder 

socialista també ha assenyalat que "cal deixar la pedagogia per als pedagogs i les 

escoles per als mestres", i que, a parer seu, hauria estat més convenient que no 

s'impliqués els tribunals, això no obstant, ha demanat que es respectin les 

sentències. 

Montilla i el català 

“No dic que els problemes del català siguin conseqüència del procés, però no tinc 

cap dubte que l’agitació d’aquests anys ha fet més mal que bé", aquestes han 

estat les paraules de l'expresident de la Generalitat, José Montilla, respecte a la 

salut actual del català. Així, aquest divendres, en les Jornades per Renovar el 

Consens Lingüístic a Catalunya, l’expresident socialista ha culpat aquest 

divendres a l'independentisme de la desafecció que algunes persones 

puguin sentir envers el català. “La retòrica d’alguns independentistes provoca 

en els ciutadans un allunyament del compromís respecte a la nostra llengua. Els 

que converteixen la causa necessària a favor de la normalització del català en una 

peça més de l’argumentari independentista, aconsegueixen efectes 

contraproduents”, ha exposat. Finalment, Montilla ha aprofitat l'avinentesa per 

negar que existeixi un “risc per a la supervivència” del català i ha alertat del perill 

que pot suposar que la llengua sigui utilitzada com a “argument de confrontació 

en la batalla política”. 

 

 

Nació Digital 

LLENGUA 

Illa afirma que la millor defensa del català és «desvincular-lo» de la política 

El secretari general del PSC considera que un consens sobre la llengua és "molt 

complex però clau i essencial" 



El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha afirmat aquest dissabte que la millor 

defensa del català és "desvincular-lo" de qualsevol oferta políitca i ha 

traslladat el compromís explícit de la seva formació amb la llengua i la cultura. Ho 

ha dit en la clausura de les Jornades per renovar el Consens Lingüístic a Catalunya 

que organitza la Fundació Rafael Campalans -del PSC-, on han assistit el ministre 

de Cultura i Esport, Miquel Iceta, i el l'expresident de la Generalitat José Montilla. 

 

Illa ha considerat que un consens sobre el català és "un tema molt complex 

però clau i essencial". Així, ha demanat diàleg i ha agraït especialment que 

l'exconsellera d'Educació Irene Rigau i el president de Societat Civil Catalana, 

Fernando Sánchez Costa, hagin intervingut en una mateixa taula rodona. 

 

 

El consens és quelcom més laboriós que la unanimitat. Crec que avui aquí estem 

iniciant aquest procés de manera pràctica. Un consens ha de tenir un doble 

objectiu: aconseguir assolir un acord de majoria i poder atemperar les objeccions 

de les minories", ha dit Rigau, exconsellera del govern de CiU amb Artur Mas al 

capdavant. 

 

El líder socialista ha assenyalat que "s'ha de deixar la pedagogia per als 

pegagogs i les escoles per als mestres", i que, al seu parer, hauria estat 

preferible que no s'impliqués els tribunals, però ha demanat que es respectin les 

sentències. Així mateix, Illa ha valorat positivament el funcionament del sistema 

perquè "a Catalunya, tothom qui ha passat pel sistema educatiu ha acabat 

dominant el català i el castellà".  

 

El Punt Avui 

 

Illa assegura que el PSC serà actiu en la recerca d’un consens pel català 

 El primer secretari clou les jornades de la Fundació Campalans per renovar el 

consens lingüístic 

 La defensa del català “no ha de ser atacar el castellà” 

REDACCIÓ - BARCELONA 

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, es va comprometre ahir a buscar el con-

sens lingüístic al voltant del català en la cloenda de les jornades organitzades per 

la Fundació Campalans. “Ens sentim interpel·lats, com a actor polític rellevant a 

Catalunya, a tenir un paper actiu en la cerca d’un consens”, va assegurar. 



Illa també va voler deixar clar que “la defensa del català no ha de ser un atac al 

castellà” i tot i que lamenta que el tema de la llengua s’hagi polititzat, ara cal 

complir la llei. Els tribunals “han intervingut” i ara “seria un error negar aquesta 

realitat”, perquè “sortir del marc de l’estat de dret no és una solució” afegia. 

Segons Illa, “el PSC va néixer com a partit catalanista i segueix sent-ho” i va apos-

tar per què “Espanya tingui una llei de llengües”. En ple procés de concreció del 

Pacte Nacional per la Llengua que impulsa el govern d’Aragonès, el cap de l’opo-

sició aposta per “plantejaments viables, que siguin assolibles i no generin frus-

tració”. 

Per aquest motiu, Illa creu que “la millor defensa del català és desvincular-lo de 

qualsevol aposta política i de qualsevol consecució de sostres institucionals que 

legítimament puguin tenir-se per a Catalunya”. El socialista admetia que és un 

tema complex, inflamable i molt manipulable, però a la vegada “essencial” i afegia 

que, fins fa relativament poc, les coses han anat entre prou bé i molt bé pel que 

fa a l’assoliment del català. En aquest sentit, va apuntar que una altra cosa és l’ús 

social que se’n fa actualment. Ha considerat però que els darrers anys “no han 

ajudat” i també ha considerat que hauria calgut “fer més” per part de l’adminis-

tració. 

Com a exemple del consens que cerquen els socialistes amb el català, Illa va posar 

les jornades celebrades ahir, que per exemple van comptar en una mateixa taula 

de debat amb la participació dels exconsellers Joan Manuel del Pozo (PSC) i Irene 

Rigau (exCDC) així com el president de Societat Civil Catalana, Fernando Sánchez 

Costa i Marina Gay en representació d’Òmnium Cultural com a exemple de “pas-

ses modestes” per trobar el camí de sortida a la situació actual. 

LA FRASE 

La millor defensa del català és desvincular-lo de qualsevol aposta política 

Salvador Illa 

PRIMER SECRETARI DEL PSC 

 

 

Diari Més 

Illa garanteix el compromís «explícit» del PSC amb el català 

Diu que el castellà és també llengua pròpia de Catalunya, demana despolititzar el 

tema i carrega contra l'immobilisme 

29/01/2022 a les 17:44 



El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha garantit que el PSC té i tindrà un 

compromís «explícit» amb el català i ha assegurat que la formació serà activa en 

la recerca d'un consens. En la cloenda de les 'Jornades per renovar el consens 

lingüístic a Catalunya', ha reivindicat el compromís catalanista del PSC, també 

amb visió europeista i reconeixent que el castellà és «també» llengua pròpia de 

Catalunya. Ha reivindicat que la defensa del català «no ha de ser atacar el castellà» 

i permetre també, que tothom que ho vulgui, es pugui desenvolupar en castellà. 

En tot cas, ha afirmat que ni l'immobilisme ni sortir de l'estat de dret són solució 

a la situació actual, al temps que ha reclamat despolititzar-la. 

  

El socialista ha criticat arguments com «l'això no és toca» perquè ha afirmat que 

tant la realitat com les percepcions subjectives han canviat. Ha afegit que el millor 

hagués estat que no hi hagués hagut judicialització sobre el tema però ha 

considerat que seria un error negar que ha estat així. Segons ell, s'haurien de 

trobar camins «amb  intel·ligència» amb l'objectiu d'assolir un consens. A més, ha 

dit que la millor defensa del català és «desvincular-lo» de qualsevol aposta 

política o assoliment de sostres institucionals. 

Seguint el títol de les jornades, Illa ha reivindicat que s'ha de buscar un consens 

social perquè el català ha de ser de tots: «Pensem el que pensem i tinguem el 

projecte polític que tinguem». Per a Illa, les jornades han estat molt simbòliques 

i han de servir com a exemple de «passes modestes» per trobar el camí de sortida 

a la situació actual. Ha posat com a exemples la participació en una mateixa taula 

de debat de l'exconsellera Irene Rigau, el president de Societat Civil Catalana, 

Fernando Sánchez Costa; o la presència de membres d'Òmnium. 

El socialista ha reconegut que és un tema complex, inflamable i molt manipulable, 

però a la vegada «essencial». Ha afegit que, fins fa relativament poc, les coses han 

anat entre prou bé i molt bé pel que fa a l'assoliment del català. Ha apuntat però 

que una altra cosa és l'ús social que se'n fa actualment. Ha considerat però que 

els darrers anys «no han ajudat» i també ha considerat que hauria calgut «fer 

més» per part de l'administració. 

Per últim, ha demanat que els temes pedagògics es deixin pels pedagogs i per 

això ha defensat despolititzar la qüestió. Malgrat tot, ha dit que la política que 

se'n faci sobre el tema hauria de ser d'acord i no de confrontació, de respecte, de 

serenitat i constructiva. «Segur que hi guanya Catalunya i el català si fem aquest 

tipus d'exercicis», ha manifestat. 

 

 

 

 



Sociedad.es 

Expertos y referentes lingüísticos participan en las jornadas para renovar el 

consenso por la lengua en Cataluña 

Por EL DIARIO DE LA SOCIEDAD 

  19 de enero de 2022 | 19:33 

BARCELONA – La Fundació Rafael Campalans reunirá los días 28 y 29 de enero 

numerosos expertos y referentes lingüísticos en unas jornadas de debate y 

trabajo para abordar la renovación del consenso por la lengua en Cataluña. 

Las jornadas, que se celebrarán en la sala Ernest Lluch de la sede de la Fundación 

Rafael Campalans (Pallars, 191, Barcelona), empezarán a las 16 horas del viernes 

con una inauguración a cargo del presidente de la Fundación y expresidente de 

la Generalitat, José Montilla. 

Posteriormente, habrá una mesa de debate sobre el aprendizaje de las lenguas 

en la escuela en un contexto plurilingüe, con Asunta Baig, maestra, ex diputada 

en el Parlamento y presidenta de la Fundación Marta Mata, y Juli Palou, doctor 

en Filología y Ciencias de la Educación y director de PLURAL (Plurilingüismos 

Escolares y Aprendizaje de Lenguas de la Universidad de Barcelona. 

A continuación, se celebrará un debate moderado por la periodista Milagros 

Pérez Oliva sobre el marco normativo vigente en materia lingüística, con Antoni 

Bayona, letrado y profesor titular de derecho administrativo de la UPF; Jordi 

Font, político, experto en políticas culturales, secretario del Consejo Nacional de 

la Cultura y de las Artes (CoNCA), y Albert Branchadell, profesor de 

Sociolingüística de la UAB, miembro del Comité de Expertos de la Carta Europea 

de Lenguas Regionales o Minoritarias. 

La jornada del viernes culminará con un debate sobre el uso social del catalán 

con Emili Boix-Fuster, catedrático de sociolingüística de la UB y director del 

Centro Universitario de Sociolingüística y Comunicación, y Paquita Sanvicén, 

profesora de Sociología de la Universidad de Lleida y directora general de 

Planificación y Fomento de la Secretaría de Política Lingüística (2006-2010). 

El sábado, se reanudará la actividad a las 10 horas con un debate sobre la salud 

del catalán y del castellano en el mundo editorial, con los escritores Jordi Amat, 

Emma Riverola, Antoni Puigvert y Eugenia Tusquets. 

A continuación, habrá un debate político bajo el título ‘¿Es posible un acuerdo 

para renovar el consenso lingüístico en Cataluña?’, en el que participarán Joan 

Manuel Del Pozo, profesor emérito de Filosofía y Síndic de la UdG; irene rigau, 

docente y política; Joan Botella, catedrático de Ciencia Política de la UAB y 

presidente de Federalistas de Izquierdas, y Fernando Sánchez-Costa, presidente 

de Sociedad Civil Catalana, con moderación a cargo de la diputada en el 

Parlament Esther Niubó. 

El primer secretario del PSC y jefe de la oposición, Salvador Illa, será el encargado 

de clausurar las jornadas, sobre las 12.30 horas del sábado. 

 

https://societat.es/author/societat/
https://societat.es/sociedad/expertos-y-referentes-linguisticos-participan-en-las-jornadas-para-renovar-el-consenso-por-la-lengua-en-cataluna/19012022/
https://fcampalans.cat/


El Triangle 

 

José Montilla considera que “la societat catalana és bilingüe i ho vol 

continuar essent” 

Per l’ex-president de la Generalitat, “el pitjor que li pot passar al català és que es 

convertís en un argument de confrontació política”. 

 

 

L’ex-president de la Generalitat, José Montilla, creu que “la societat catalana és 

bilingüe i ho vol continuar essent”. Ho va afirmar en l’acte inaugural de les 

jornades “per renovar el consens lingüístic a Catalunya”, organitzades per la 

Fundació Campalans els dies 28 i 29 de gener. Amb dades de l’informe “Usos 

lingüístics de la població de Catalunya” elaborat per l’IDESCAT, Montilla va 

assegurar que la convivència de les llengües “és un èxit col·lectiu indiscutible, que 

no permet parlar de risc de supervivència de la nostra llengua. Ni tampoc de 

conflicte lingüístic a la nostra societat”. 

De les dades de l’IDESCAT, l’ex-president de la Generalitat destaca, entre d’altres 

conclusions, que “augmenta el percentatge de població que desitjaria parlar 

ambdues llengües”. Aquest percentatge era del 36,7% el 2013 i va pujar fins el 

39,5% el 2018. Diu, però, que “el català té dificultats”. “Aquestes dades positives 

no ens han de fer oblidar que la llengua catalana viu en una situació d’inferioritat 

respecte de la llengua castellana, ja que aquesta té moltes més possibilitats d’ús 

en determinats àmbits com ara l’econòmic, el judicial o el del món de la 

comunicació, per exemple. Tampoc ens ha de fer oblidar que la capacitació sobre 

la llengua no comporta necessàriament l’ús social d’aquesta. Són dues coses 

diferents i, en un món globalitzat, les llengües amb menys parlants pateixen la 

competència de les més fortes, com ara l’anglès o el mateix castellà. Només cal 

mirar els usos lingüístics majoritaris a les xarxes socials, als videojocs, al 

màrqueting, al cinema…”. 

“Aquestes dificultats, que són objectives, justifiquen una intervenció dels poders 

públics per tal de compensar aquest desavantatge competitiu. Però no serà 

polititzant el debat com aconseguirem millores en aquest terreny. I 

dissortadament, la qüestió lingüística es pot convertir en un objecte de 

confrontació política”, la qual cosa, segons Montilla, és el pitjor que li podria 

passar al català. 

En la seva intervenció, també va assenyalar que no atribueix al ‘procés’ els 

problemes del català però que “no tinc cap dubte que l’agitació d’aquests anys 

ha fet més mal que bé”. Va afirmar que l’escola compleix amb la seva funció i que 

els problemes del català tenen més a veure amb l’ús que en fan els ciutadans 



(especialment els joves) en un context de globalització de la comunicació”. Va 

acabar fent diverses propostes per renovar el consens lingüístic entre les quals va 

reclamar “un canvi en l’orientació de la política lingüística a Catalunya que busqui 

la màxima complicitat ciutadana, que eviti que les mesures de protecció i foment 

–necessàries– puguin ser percebudes com imposades o antipàtiques i massa 

vinculades a objectius de caràcter polític i no tan lingüístic”. 

 

Catalunya Press 

Illa afirma que la millor defensa del català és "desvincular-ho" de la política 

El primer secretari del PSC, Salvador Illa , ha afirmat aquest dissabte que “la 

millor defensa del català és desvincular-lo de qualsevol oferta política”, i ha 

traslladat el compromís explícit de la seva formació amb la llengua i la cultura. 

 

Ho ha dit per clausurar les 'Jornades per Renovar el Consens Lingüístic a 

Catalunya' organitzades per la Fundació Rafael Campans --entitat del PSC--, on 

hi han assistit el ministre de Cultura i Esport, Miquel Iceta, i l'expresident de la 

Generalitat, José Montilla. 

 

Ha considerat que un consens sobre el català “és un tema molt complex però 

clau i 

essencial" , per això ha demanat diàleg i ha agraït especialment que 

l'exconsellera d'Eduació, Irene Rigau, i el president de Societat Civil Catalana 

(SCC), Fernando Sánchez Costa, hagin intervingut en una mateixa taula rodona 

de la jornada. 

 

El líder socialista ha assenyalat que “ cal deixar la pedagogia per als pedagogs 

i les escoles per als mestres ”, i que, al seu parer, hagués estat preferible que no 

s'impliqués als tribunals, però ha demanat que es respectin les sentències. 

 

Alhora, ha valorat positivament el funcionament del sistema perquè "a Catalunya, 

tots els que han passat pel sistema educatiu han acabat dominant el català i el 

castellà" i, segons ell, el coneixement del primer ha augmentat en els darrers 40 

anys . 

 

 

 

 

 

 

 



El Món.cat 

 

Illa diu que la millor defensa del català és desvincular-lo de la política 

El socialista recorda que “cal deixar la pedagogia per als pedagogs i les escoles 

per als mestres". 

29/01/2022  

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha afirmat aquest dissabte que “la millor 

defensa del català és desvincular-lo de qualsevol oferta política”, i ha 

traslladat el compromís explícit de la seva formació amb la llengua i la cultura. En 

l’acte de clausura de Jornades per Renovar el Consens Lingüístic a 

Catalunya organitzades per la Fundació Rafael Campans, entitat del PSC, on ha 

assistit Miquel Iceta, ministre de Cultura i Esport i l’expresident de la Generalitat i 

exlíder del PSC, José Montilla. Illa ha assenyalat que “cal deixar la pedagogia per 

als pedagogs i les escoles per als mestres”. 

El socialista ha lamentat les actuacions del Govern, ja que pensa que la “defensa” 

que està fent l’executiu de la llengua no és l’adequada perquè té un “rerefons 

polític”: “No és el que toca”, ha recordat Illa. Així mateix, ell mateix ha explicat que 

el millor hauria estat que no hi hagués hagut judicialització sobre el tema però ha 

considerat que seria un error negar que ha estat així. Segons ell, s’haurien de 

trobar camins “amb  intel·ligència” amb l’objectiu d’assolir un consens. 

Tot i la seva opinió, Illa també ha descrit la situació com a un problema complicat 

i amb difícil marge de maniobra, però que en cap cas “s’hauria d’haver convertit 

en una eina política”. A més, ha reconegut que és un tema inflamable i 

manipulable i en aquest aspecte ha afegit que, fins fa relativament poc, les coses 

han anat entre prou bé i molt bé pel que fa a l’assoliment del català. D’aquesta 

manera, Illa ha demanat que “és deixin les coses de pedagogia pels 

pedagogs” i ha reiterat la defensa de la despolitització de la qüestió, ja que ha 

recomanat que el problema s’hauria d’abordar amb consens i no confrontació: 

“Segur que hi guanya Catalunya i el català si fem aquest tipus d’exercicis”. 

 

 

 

 

 



Diari Segre 

 

Salvador Illa: “La mejor defensa del catalán es desvincularlo de la política” 

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, afirmó ayer que “la mejor defensa del 

catalán es desvincularlo de cualquier oferta política”, y trasladó el compromiso 

explícito de su formación con la lengua y la cultura. Lo dijo para clausurar 

las Jornades per renovar el consens lingüístic a Catalunya, organizadas por la 

Fundació Rafael Campans –entidad del PSC–, donde asistieron el ministro de 

Cultura, Miquel Iceta, y el expresident de la Generalitat José Montilla.Illa consideró 

que un consenso sobre el catalán “es un tema muy complejo pero clave y 

esencial”, por lo que pidió diálogo y agradeció especialmente que la exconsellera 

de Eduación Irene Rigau y el presidente de Societat Civil Catalana (SCC), Fernando 

Sánchez Costa, interviniesen en una misma mesa redonda de la jornada.Señaló 

que “hay que dejar la pedagogía para los pedagogos y las escuelas para los 

maestros”, y que, a su juicio, hubiera sido preferible que no se implicara a los 

tribunales, pero pidió que se respeten las sentencias.Por su parte, Rigau dijo que 

el modelo de inmersión lingüística “solo peligra si se dice que en ningún caso se 

podrá aplicar” y defendió que es una metodología educativa que trasciende el 

blindaje del catalán. Mientras, Sánchez-Costa, dijo que el 25% de castellano en 

las aulas ya se cumple en muchos centros catalanes, pero insistió en el 

cumplimiento de la sentencia como herramienta de reconocimiento de la diversidad 
lingüística. 


