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CARME PERIS

El català a Europa
i a Espanya

L’
J o s e p - L l u í s C a r o d - R o v i r a

agenda política,
tant a Catalunya
com a la resta de
l’Estat, evolucio-
na d’una forma
evident, sobretot

d’unes setmanes ençà. I el 13 de de-
sembre passat es va produir un fet que
ho demostra, clarament. En un gest
sense cap precedent anterior, l’Estat
espanyol, mitjançant el seu govern, as-
sumia com a qüestió pròpia la tasca de
defensar la llengua catalana a l’exterior
i de sol·licitar-ne el reconeixement in-
ternacional. Amb el lliurament del
memoràndum lingüístic al Consell de
Ministres de la Unió, el govern espanyol
demanava el reconeixement de les
llengües catalana, basca i gallega a les
institucions comunitàries. No ho de-
manava per al castellà perquè aquest
idioma, l’únic que l’Estat espanyol ad-
met com a oficial de tot el seu territori,
ja té aquest estatus des de la incorpo-
ració d’Espanya a la Unió Europea, el
1985. Aleshores, el govern espanyol de
torn es va limitar a assenyalar el caste-
llà com a única llengua representativa del
seu Estat per a fruir de l’oficialitat, ne-
gant aquest reconeixement a les altres.
Ara, per tant, ens toca fer uns deures
que, si s’haguessin fet en aquell mo-
ment, com els va fer, per exemple, un
altre Estat plurilingüe com Bèlgica, la
nostra llengua duria ja 20 anys d’idio-
ma oficial a Europa.

Ara el govern espanyol demana el
reconeixement de les tres llengües dis-
criminades fa dues dècades com a idio-
mes oficials i de treball de la UE, mal-
grat que l’aplicació concreta d’aquest
reconeixement jurídic es limitaria a
tres mesures: a) la possibilitat dels ciu-
tadans de relacionar-se amb les institu-
cions europees; b) la validesa legal de la
traducció dels actes legislatius finals; c)
l’opció d’usar les llengües esmentades
en les sessions plenàries del Parlament
Europeu, el Comitè de les Regions i el
Consell Econòmic i Social, així com
també en certes reunions del Consell de
Ministres. No es tracta encara d’una
sol·licitud d’oficialitat plena de l’idioma
i a tots els efectes, que és el que volem,
però és un pas històric, que no es pro-
dueix espontàniament, sinó que té
unes motivacions polítiques que cal
explicar.

A partir d’ara, s’ha obert la negocia-
ció amb la resta de socis comunitaris
per reformar el Reglament 1/58 de la
UE, que estableix el règim lingüístic de
les institucions europees. La negociació
serà difícil perquè aquesta reforma exi-
geix la unanimitat dels Estats membres.
Cal tenir en compte, però, que cada cop
que es produeix una nova adhesió a la

UE, s’ha de reformar aquest reglament
per oficialitzar, a nivell europeu, la
llengua o les llengües del nou Estat
membre. Així, el 2007 es preveu l’en-
trada a la UE de Bulgària i Romania. La
inclusió del búlgar i el romanès al rè-
gim lingüístic europeu es negociarà,
alhora, amb els seus respectius Tractats
d’Adhesió i requerirà la unanimitat
dels Estats membres actuals. Durant
aquesta negociació, que es tancarà a la
primavera vinent, és quan l’Estat espa-

nyol ha de negociar l’oficialització del
català, el basc i el gallec. I és d’esperar
que el govern espanyol comptarà, des
del primer moment, amb la implicació
i l’assessorament del govern català en
aquest afer.

Però hi ha dos factors que poden ju-
gar contra aquest reconeixement. D’u-
na banda, el català no és encara llengua
oficial a l’Estat espanyol, sinó només en
una part d’aquest. I, així, és força inex-
plicable com el govern espanyol pot
demanar-ne el reconeixement a la UE
quan encara no ho ha fet dins el propi
Estat, cosa que només depèn d’ell. La
incongruència no pot durar més i el
govern d’Espanya cal que faci els passos
necessaris per resoldre-ho i no afrontar

la negociació de la primavera sense cap
credibilitat. Un compromís públic i ex-
plícit del president R. Zapatero, en
aquest sentit, segur que reforçaria les
converses futures, davant Brussel·les.
D’altra banda, a diferència del gaèlic,
per al qual el govern irlandès també ha
demanat l’oficialitat, el català no és ci-
tat explícitament en la Constitució eu-
ropea. Com que és una llengua consti-
tucional, l’irlandès parteix d’una posi-
ció molt més avantatjosa per a una ne-
gociació. I si bé és veritat que enlloc no
consta que un idioma hagi de ser
constitucional per esdevenir oficial, a
ningú no se li escapa que aquest és un
argument polític irrefutable i d’una
potència enorme.

Anticipant-nos a aquest problema,
ERC va demanar a R. Zapatero, l’abril
passat, que formalitzés la inclusió del
català en el projecte de Constitució eu-

ropea, en nom de l’Estat. Es tractava
d’aprofitar una oportunitat històrica i
preparar-ne el terreny cap a la plena
oficialització a Espanya i a Europa. En la
legislatura anterior, a més, Aznar havia
bloquejat l’aprovació de la Constitució
de la UE, atrinxerant-se en la defensa
del Tractat de Niça. La victòria socialista
del 14-M permetia desbloquejar la
Constitució i era d’esperar que, en
contrapartida, els socis comunitaris sa-
tisfarien algunes de les reivindicacions
espanyoles. El departament d’Exteriors
valorava algunes de les compensacions
que en podia obtenir: un retoc en el
sistema de presa de decisions al Consell,
més favorable al pes demogràfic espa-
nyol, un augment en el nombre d’ero-

parlamentaris procedents de l’Estat...
Va ser llavors que a ERC vam veure
també que calia incloure-hi el català a
la Constitució. Es tractava d’una mesu-
ra sense gairebé cap impacte econòmic,
però sí d’un gran valor simbòlic per a la
diversitat nacional de l’Estat. I R. Zapa-
tero podia demostrar que la seva “Es-
panya plural” no era només un eslògan.

Aquesta era una demanda assumible
pel govern d’Espanya i per gran part de
la ciutadania de l’Estat, segons confir-
men les enquestes. Amb l’esment ex-
plícit del català a la Constitució pensà-
vem aconseguir: 1) el fet històric que la
primera Constitució europea recollís, al
mateix nivell que les altres, la llengua
catalana, que així es convertia en idio-
ma constitucional; 2) la possibilitat que
se’n desprenia que, automàticament,
els ciutadans poguessin relacionar-se
amb les institucions europees en català
i que existís una còpia oficial de la
Constitució en aquesta llengua, amb
valor jurídic i signada pels 25 caps
d’Estat; 3) un pas rellevant i irreversible
cap a l’oficialitat plena del català a la
UE; 4) deixar en evidència el govern es-
panyol, cas que assumís plenament
aquest objectiu a la UE però no a Espa-

nya, i 5) superar el conflicte so-
bre la unitat de la llengua, por-
tant la demanda de reconeixe-
ment fora de l’Estat, pontejant
l’obstacle del blaverisme i com-
prometent el govern espanyol
en la defensa de la unitat de l’i-
dioma.

Assumida la sol·licitud per R.
Zapatero, la mala traça / mala fe
de l’aparell de l’Estat, que algun
dia haurem d’abordar, va limi-
tar l’abast de la nostra preten-
sió. Així, la Constitució es limita
a subratllar la importància de la
diversitat lingüística i obre la
porta a traduccions del text a
llengües oficials en una part
d’un Estat membre, però no hi
esmenta el català en cap mo-
ment. Per tant, la nostra llengua
no és idioma constitucional, la
traducció no té valor jurídic i els
11 milions d’europeus que te-
nim el català com a oficial al
nostre país no ens podem rela-
cionar amb la UE en la nostra
llengua. Madrid s’excusa afir-
mant que no hi havia prou
temps per negociar i que algun
Estat s’oposava a l’esment ex-
plícit del català. Però, en canvi,
sí que hi va haver temps per a
l’augment dels llindars per as-
solir majories al Consell, sim-
plement perquè això sí que era
prioritari de debò per a Espanya,

tot i comptar també amb l’oposició
d’altres Estats... Cal reconèixer, tanma-
teix, que l’operació per situar el català
dins la Constitució de la UE va situar el
tema al bell mig del debat públic, per
primer cop ha forçat el govern espanyol
a bellugar-se i ha obert el camí cap al
final de la discriminació del català, el
basc i el gallec dins el mateix Estat es-
panyol. Ara, doncs, el govern d’Espanya
ja no té cap excusa per negar-s’hi i fer
visible a les institucions europees –i a
les espanyoles!– allò que és ben visible,
i des de fa molt segles, als nostres res-
pectius països.
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