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CARME PERIS

A la Unió Europea, el
català se’ns esmuny

L
A n t o n i M i l i a n i M a s s a n a

a Unió Europea compta
actualment amb 11
llengües oficials i de
treball, a les quals, a
partir de l’1 de maig del
2004, se n’afegiran 9

més quan entri en vigor l’adhesió dels
10 nous Estats membres. Entre aques-
tes 21 llengües no hi figura la llengua
catalana. Per què? Doncs perquè el
criteri que invariablement ha preval-
gut fins ara per determinar les llen-
gües oficials i de treball de les institu-
cions de la Unió ha estat el d’atorgar
aquesta condició a totes les llengües
que tenen l’estatut de llengua oficial
en el conjunt del territori d’un Estat
membre. Per tant, les llengües que són
oficials només en una part del territori
d’un Estat membre, com succeeix amb
el català, en queden al marge. Pel que
fa al criteri general indicat, convé pre-
cisar que ha estat objecte, des de la
primera ampliació comunitària, d’una
modulació notable que consisteix en el
següent: quan un Estat membre reco-
neix més d’una llengua oficial per al
conjunt del seu territori i resulta que
alguna d’elles, que és coneguda de
forma generalitzada pels ciutadans
d’aquest Estat, és ja, pel fet de ser ofi-
cial en un altre Estat membre, llengua
oficial i de treball de les institucions
comunitàries, les altres no adquirei-
xen aquesta condició. Aquesta modu-
lació és la que explica que les llengües
irlandesa i luxemburguesa, tot i ser
oficials en el conjunt d’Irlanda i de
Luxemburg, respectivament, no hagin
adquirit la condició de llengües ofici-
als i de treball de les institucions.

Si hi parem esment, veurem que el
criteri general i la modulació que l’a-
companya asseguren que almenys una
de les llengües oficials de la Unió co-
incideixi sempre amb una de les llen-
gües oficials en qualsevol part del ter-
ritori de les comunitats. Aquesta cir-
cumstància resulta cabdal, ja que és
justament el fet que permet garantir
formalment que les normes comuni-
tàries directament aplicables o que
produeixen un efecte directe siguin
publicades al Diari Oficial de la Unió Eu-
ropea de manera comprensible per a
tots els ciutadans dels Estats membres,
atès que hi ha edicions del Diari en ca-
da una de les llengües oficials. Per
consegüent, l’elevat nombre de llen-
gües oficials no és ni un caprici ni és
tampoc necessàriament el resultat
d’una voluntat europea favorable al
plurilingüisme; simplement és una
exigència indispensable dels principis
de la publicitat de les normes i de la
seguretat jurídica. Una reducció de les
llengües oficials obligaria els Estats
afectats a traduir les disposicions i els
actes destinats als seus ciutadans, cosa

que suposaria un simple trasllat del
cost de traducció, però amb el perju-
dici, afegit, de la manca de fiabilitat de
les normes i el risc d’alterar, amb la
dispersió dels centres de traducció,
l’aplicació uniforme del dret comuni-
tari. D’alta banda, difícilment els ciu-
tadans podrien adreçar-se a les insti-
tucions en unes llengües oficials que
els fossin desconegudes. En canvi, no
hi ha cap impediment o dificultat de
naturalesa jurídica per reduir, fins i tot
dràsticament, les llengües de treball.
És més, les institucions solen treballar
de facto només en anglès, en francès i a
voltes en alemany.

Aquest règim jurídico-lingüístic de
les institucions de la Unió, que he ex-

posat succintament, es complementa
amb els règims singulars atribuïts a les
llengües luxemburguesa i, sobretot,
irlandesa, que són les llengües oficials
en el conjunt d’un Estat membre que
no adquireixen l’estatut de llengua
oficial i de treball de la Unió. Aquests
règims singulars –per cert que el de
l’irlandès és un règim de quasi oficia-
litat–, crec que tenen una especial
significació, atès que ja no són la con-
seqüència obligada d’una exigència
jurídica sinó, i val la pena ressaltar-ho,
el fruit d’una decisió destinada exclu-
sivament a afavorir aquelles llengües i
llurs parlants; a més, fan palesa la
possibilitat d’obtenir estatuts lingüís-

tics diferents de la condició de llengua
oficial i de treball de les institucions, o,
dit altrament, que el règim lingüístic
de la Unió no té per què ser uniforme.

Pel que fa a la llengua catalana, el
règim lingüístic que resulta de les re-
gles apuntades està completament
mancat de proporcionalitat i és osten-
tosament injust. Així, mentre l’irlan-
dès, amb uns 700.000 parlants, diposa
a la Unió Europea d’un règim de quasi
oficialitat, i el maltès, amb només uns
360.000 parlants, gaudirà de l’estatut
de llengua oficial i de treball, el català,
en canvi, malgrat que el parlen apro-
ximadament uns 7 milions de perso-
nes –una xifra superior a la dels par-
lants de 8 de les 21 llengües que seran

oficials i de treball–, no hi té recone-
gut cap mena d’estatut; en definitiva,
és una llengua inexistent per a la Unió.

D’acord amb els tractats comunitaris,
correspon al Consell, per unanimitat,
fixar el règim lingüístic de les comuni-
tats europees i de la Unió. Encara que el
nombre de llengües oficials no es pot
reduir per les raons adduïdes més
amunt, res no impossibilita, en canvi,
augmentar-les, com de fet així s’ha fet
amb el maltès (que d’acord amb la regla
tradicional no li correspondria ser llen-
gua oficial de les institucions, en la me-
sura que ja ho és l’anglès, també llengua
oficial a l’illa de Malta). De la mateixa
manera que ha anul·lat per al maltès la

modulació que fa anys havia introduït al
criteri general, el Consell podria també
modificar el criteri general a fi i efecte de
reconèixer l’oficialitat d’altres llengües.
¿Per què l’irlandès i el maltès disposen
d’un estatut tan important, tot i que
jurídicament no és imprescindible i, en
canvi, el català hi està totalment exclòs?
En part, perquè aquelles dues llengües
compten amb l’excusa que són oficials
en el conjunt de l’Estat respectiu, però,
sobretot, perquè Irlanda i Malta se n’han
preocupat, una actitud favorable que
mai no hem pogut apreciar en el govern
espanyol, el qual es nega sistemàtica-
ment a negociar un estatut per al català,
o per al gallec o l’èuscar.

La manca de l’oficialitat al si de la
Unió té la conseqüència greu que el ca-
talà no pot utilitzar-se a les institucions
i organismes comunitaris, però té enca-
ra conseqüències més feixugues a Cata-
lunya mateix, vist que el dret comuni-
tari derivat, en distingir sovint entre les
llengües oficials i les no oficials de la
Unió, arriba, per exemple, a derogar
l’oficialitat del català per a determinats
procediments instruïts per l’Adminis-
tració de la Generalitat, o fa impossible
obligar a etiquetar en català els produc-
tes alimentaris que es comercialitzen a
Catalunya o les indicacions dels paquets
de tabac mentre, contràriament, permet
imposar-hi les llengües oficials de la
Unió.

Crec que amb l’adhesió dels 10 Estats
membres i amb l’elaboració de la
Constitució Europea s’imposava una
reconsideració del règim lingüístic de
la Unió per fer-lo més equitatiu. Lluny
d’això, el tractat d’adhesió dels nous
membres encara el farà comparativa-
ment més inic en reconèixer el maltès.
Per la seva banda, la versió actual del
projecte de Constitució Europea no fa
res més que confirmar les 21 llengües
oficials i el particular règim de l’irlan-
dès, a la vegada que proclama que la
Unió respecta la diversitat lingüística.

Sembla que la darrera oportunitat
per incloure el català a la Constitució
Europea, que tot fa pensar que serà la
cimera d’aquest cap de setmana a
Brussel·les, se’ns esmuny, i això que
tècnicament no hi ha cap dificultat per
fer-ho: n’hi hauria prou addicionant-li
un protocol que atorgués al català l’es-
tatut de llengua oficial o un estatut
singular com la quasi oficialitat de l’ir-
landès.

Recordo que fa 25 anys maldàvem
perquè el català tingués un reconeixe-
ment acceptable a la Constitució espa-
nyola i, tot i les mancances, l’estatut
obtingut ha fet possible la subsistència
del català. Crec que amb la Constitució
Europea també ens hi juguem molt en
relació amb l’esdevenidor del català.
Per això, em sembla particularment
greu que en quedi exclòs, malgrat que
res no impedeix que el Consell pugui
atorgar-li un estatut en el futur. Una
bella frase de Tucídides encapçala el
projecte de Constitució. Diu així: “La
nostra Constitució [...] s’anomena de-
mocràcia perquè el poder no està en
mans d’una minoria, sinó del nombre
més gran”. Jo participo de la idea d’a-
questa frase. Tanmateix, caldria recor-
dar que avui les democràcies només ho
són de veritat si respecten proporcio-
nadament el dret de les minories (i no
tan minories).

■ Antoni Milian i Massana. Catedràtic de dret

administratiu de la UAB


