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Els drets lingüístics són drets humans

Breu comentari a l’editorial de la revista 

Els Marges

JAUME PUIG I AGUT Advocat

El títol, «Objecció de llengua», va cridar de seguida la meva atenció. L’editorial de la
revista ELS MARGES apel·lava a fer-nos objectors de llengua. Jo sóc advocat, i un
dels meus àmbits d’interès són els drets lingüístics a l’administració de justícia. Com
a advocat fa molts anys que treballo en català pels jutjats i tribunals del nostre país.
Parlar i escriure en català m’ha fet sentir sovint com un objector, encara que en un
sentit estricte diria que no he desobeït mai la legalitat. Haver de rebutjar tantes vega-
des les indicacions de fer servir el castellà segurament ha contribuït a aquesta sensa-
ció de desobediència.

Un cop llegit l’editorial, i havent gaudit d’un text excepcional i brillant, he trobat
que la conclusió, en definitiva la proposta, era incompleta. I provaré d’explicar-ne les
raons.

D’una banda, es fa descansar l’objecció de llengua en l’article 3.1 de la Constitució
Espanyola. I apel·lant a la literalitat de la norma se sosté que aquesta no imposa l’obli-
gació d’usar el castellà. I és cert, però no es pot desconèixer que l’ordenament jurídic
espanyol és molt més que la seva Constitució i que són centenars les lleis i els regla-
ments que imposen l’ús del castellà: des de la Llei Orgànica del Poder Judicial, que
prescriu l’ús del castellà a les actuacions judicials, fins al Reial Decret 316/2017, que
l’imposa en les sol·licituds de patents. I algunes d’aquestes lleis el mateix Tribunal
Constitucional les ha considerades plenament ajustades al text constitucional. En fi, el
dret no és el resultat de la descoberta d’un explorador sinó de la creativitat humana.

Per tant, podem dir que, en molts àmbits, utilitzar el català seria una genuïna objec-
ció de llengua amb una veritable desobediència a les lleis. L’article 3 de la Constitució
ja ha sigut interpretat pel Tribunal Constitucional, que considera que es tracta d’una
declaració d’oficialitat de la llengua castellana que tindria com a contingut considerar
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que aquesta llengua és el «mitjà normal de comunicació en i entre els poders públics i
en la seva relació amb els subjectes privats» (STC 82/1986, FJ 2). És obvi que això té
unes conseqüències de més abast del que es desprèn d’una mera lectura literal del text.

Una objecció de llengua, tal com jo l’entenc, no pot passar per l’ordenament jurí-
dic estatal i encara menys pel seu text constitucional. La base fundacional d’una
objecció de llengua haurien de ser els drets humans. En posaré un exemple recent
com a punt de partida: la sentència del Tribunal Suprem de 14-10-2019. És la sentèn-
cia que condemna uns membres del govern català, la presidenta del seu parlament i
dos líders socials a greus penes de presó. I també és una sentència paradigmàtica de
com entén l’estat espanyol els drets lingüístics. No en vull fer una anàlisi completa,
perquè allargaria més els peus que els llençols, però en destaco un sol punt: davant de
l’al·legació d’indefensió d’algunes de les defenses per no poder utilitzar el català, el
Tribunal Suprem respon amb un article 3 CE que obliga a saber el castellà i, cal afe-
gir-ho, amb un elogi al domini de la llengua castellana que tenen els processats.

En canvi, resulta innegable que en un país com el nostre, en el qual convivim dues
comunitats lingüístiques (em limito a les llengües considerades actualment com a ofi-
cials) el fet que una d’elles pugui adreçar-se directament en la seva llengua primera a
un jutge o tribunal i l’altra hagi de canviar de llengua o utilitzar un intèrpret, amb la
pèrdua de capacitat de comunicació i expressivitat que això suposa, és una clara, greu
i rotunda discriminació per raó de llengua.

I en el dret a la no discriminació per raó de llengua rau, per mi, la clau de volta de
la situació i del dret a fer objecció de llengua. Observem que la Constitució Espa -
nyola, en l’article 14, no conté la prohibició de discriminació per raó de llengua. Hom
no pot ser discriminat per opinar que la terra és plana, però sobre les discriminacions
per raó de llengua, origen nacional o pertinença a una minoria nacional la Constitució
Espanyola guarda silenci. 

I això no és casual. El Conveni Europeu de Drets Humans és de 1950, i el Pacte
Internacional de Drets Civils i Polítics, de 1966. Els redactors de la Constitució Espa-
nyola de 1978 coneixien perfectament aquests textos que, a més, formen part de l’or-
denament jurídic espanyol per haver sigut ratificats per l’estat.

L’article 14 del CEDH i l’article 1 del seu Protocol núm. 12 prohibeixen de mane-
ra clara i explícita tota discriminació per raó de llengua, origen nacional i pertinença
a una minoria nacional. L’article 2.1 del PIDCP prohibeix igualment les discrimina-
cions per raó de llengua i origen nacional; i el seu article 26 prescriu que la llei ha de
prohibir les discriminacions per raó de llengua. L’article 27 disposa que no es pot
negar a una minoria lingüística l’ús del seu propi idioma.

És doncs en el dret internacional, en els drets humans en definitiva, on l’objecció
de llengua ha de trobar l’encaix i la fonamentació tot superant les restriccions de l’or-
denament constitucional espanyol i sabent que el mateix Conveni Europeu de Drets
Humans va crear el Tribunal Europeu dels Drets Humans. 
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Finalment, he trobat a faltar una concreció de la proposta d’objecció de llengua.
Quan es refereix als càrrec públics que repeteixen en castellà el mateix que ja han dit
abans en català, estaríem tractant del cinisme i l’oportunisme propi dels dirigents
polítics, però si demanem un pas endavant als catalanoparlants estem demanant a
molts d’ells que vencin la seva diglòssia, i sovint no són ni conscients de patir-la.
Crec que paga la pena de provar-ho, ja que a vegades fent el primer pas acabes cami-
nant. Però l’última línia de l’editorial fa una reserva ambigua que no s’adiu amb la
resta del text. I crec que deixa un dibuix imprecís i confús de l’objecció de llengua.

Jaume Puig i Agut
Tardor de 2019


