
Schulz i el català a
Europa, nova
oportunitat

● La del català a Europa és ja una reivindi-
cació vintage: pot semblar un greuge anti-
quat, tot un anacronisme, ara que Catalu-
nya vol votar (i s’ha adonat que si vol pin-
tar alguna cosa a la Unió Europea necessi-
ta ser-ne directament un estat membre).
Però en els propers mesos, reclamar l’ofi-
cialitat de la llengua catalana a Brussel·les
podria tornar a posar-se de moda. I és que
la reelecció del catalanòfil alemany Martin
Schulz com a president del Parlament Eu-
ropeu fins al 2017 i, sobretot, la jubilació
dels dos pitjors enemics del català, Alejo
Vidal-Quadras i el socialista castellano-
manxec Miguel Ángel Martínez, obren
una finestra d’oportunitat històrica.

Que el federalisme són els pares i la ter-
cera és una via morta ha quedat demostrat
fins i tot a Brussel·les: també a la capital
comunitària, el PP i el PSOE fabriquen in-
dependentistes, vetant-hi des de fa anys
l’ús de la llengua catalana, tot i que possi-
blement sigui la reivindicació més fàcil de
resoldre de Catalunya: no generaria cap
despesa extra en una Eurocambra que ja
treballa en 24 llengües oficials, l’àmplia
majoria molt menys parlades, i que dispo-
sa de molts intèrprets espanyols capaços
de traduir les intervencions en català. Vi-
dal-Quadras i Martínez, que fins ara eren
vicepresidents del Parlament Europeu, fe-
ien d’ariet de la diplomàcia espanyola,
boicotejant qualsevol intent dels eurodi-
putats catalans de parlar en la seva llen-
gua.

Però la marca España cotitza a la baixa,
l’Estat perd poder a Brussel·les i en aques-
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La reelecció del catalanòfil alemany com a president del
Parlament Europeu i la jubilació de Vidal-Quadras obre
una escletxa històrica per a la llengua catalana a Europa.
Fins i tot Podem i C’S se sumen al front comú pel català

ta legislatura ja no tindrà dues de les ca-
torze vicepresidències (com els alemanys,
els italians i els romanesos), sinó només
una. L’expresident murcià Ramón Luis
Valcárcel ha aconseguit mantenir la cadira
de Vidal-Quadras per al PP, però el PSOE
no ha pogut recuperar la de Martínez. El
càstig electoral al bipartidisme espanyol fa
que ambdós partits tinguin ara menys pes
en les seves respectives famílies polítiques
i també en aquesta mesa, formada per
Schulz i els seus catorze vicepresidents i
que és la que hauria de votar si autoritza o
no l’ús del català.

EFECTE CABRÉ, PROMESA
INCOMPLERTA
Lletraferit, el socialista alemany va ser lli-
breter del 1982 al 1994, abans de dedicar-
se a la política, i es declara fan de la litera-
tura catalana i, en concret, de les novel·les
de Jaume Cabré. Aprofitant un viatge a
Barcelona el 2012, va demostrar conèixer
Les veus del Pamano gairebé millor que el
seu propi autor: es va voler reunir amb
Cabré per fer-li preguntes sobre l’argu-
ment, la vida d’un mestre en un poble del
Pallars Sobirà durant el franquisme, i re-
soldre un dubte sobre un fragment de la
traducció en alemany. També es va emo-
cionar amb Jo confesso, perquè el seu pare
va ser músic autodidacte i va construir un
violí que encara guarda a casa, i perquè la
novel·la transcorre, en part, durant el na-
zisme.

Deixant-se endur per aquest efecte Ca-
bré, Schulz havia promès als eurodiputats
catalans que els permetria parlar la seva
llengua al ple. Però es va acabar fent enre-
re, impressionat per l’odi del PP i del

PSOE a una llengua del seu propi Estat i
per por d’enfrontar-se a Espanya i buscar-
se problemes en la seva cursa per presidir
la Comissió Europea. Vidal-Quadras i
Martínez van encarregar-se de la feina
bruta. L’expopular, policia dolent, no no-
més no se n’amagava sinó que feia bande-
ra del seu rebuig a “aquesta mania gairebé
ridícula” i “provinciana” de voler fer servir
la llengua catalana a Brussel·les. Però en
realitat va ser el socialista castellano-man-
xec, policia bo, qui més mal va fer, amb
una croada personal soterrada: com a vi-
cepresident de l’Eurocambra responsable
precisament dels serveis de traducció i in-
terpretació, s’autoproclamava defensor
del multilingüisme, però alhora s’oposava
ferotgement a fer cap concessió als euro-
diputats catalans (inclosa la seva llavors
companya socialista Maria Badia). “És
que tant se val el motiu, senzillament no
es farà i prou”, va arribar a admetre.

“ÉS UN GREUGE DEMOCRÀTIC”
Però Vidal-Quadras i Martínez són histò-
ria i Schulz sap que no rellevarà Durão
Barroso (i ja no necessita quedar bé amb
Espanya o, si més no, no haurà de sotme-

La marca España
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Brussel·les i en
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legislatura ja no
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tre’s al xantatge de la diplomàcia de Gar-
cía-Margallo). Els eurodiputats catalans
tornen a la càrrega: els de CiU, Ramon
Tremosa i Francesc Gambús, ja li han en-
viat una carta, en el minut u de partit
d’aquesta legislatura, tot just reelegit pre-
sident de l’Eurocambra, recordant-li la
promesa incomplerta. “La defensa del ca-
talà continuarà essent una de les nostres
prioritats polítiques els propers cinc anys”,
avisa Tremosa. “Seguirem ferms en la de-
fensa de la nostra llengua, obviar el català
és un greuge democràtic”, afegeix Gam-
bús.

Els dos eurodiputats d’ERC, Josep Ma-
ria Terricabras i Ernest Maragall, i el
d’ICV, Ernest Urtasun, faran front comú
amb CiU. I també el del PSC, Javi López,
que assegura que prendrà el relleu de Ba-
dia i liderarà les negociacions amb Schulz,
company de files socialista. Podem els do-
narà suport: “Com és possible que a l’Eu-
rocambra tinguem intèrprets de gaèlic,
que són només 130.000 parlants, i no de
català?”, es queixa Carlos Jiménez Villare-
jo. Els eurodiputats catalans fins i tot
s’ofereixen a avançar per escrit la traduc-
ció de les seves intervencions i, per assegu-
rar que el cost econòmic és zero, proposen
aprofitar els intèrprets catalans que ja tre-
ballen a Brussel·les com a traductors de
castellà.

FINS I TOT CIUTADANS
Fins i tot Ciutadans s’hi posarà bé, segons
ha avançat Juan Carlos Girauta a Presèn-
cia. “Poden comptar amb mi, no m’hi
oposaré i si se sotmet a votació hi votaré a
favor, evidentment”, explica el número
dos de Javier Nart, en coherència amb el
bilingüisme que el seu partit defensa a Ca-
talunya. Però Nart i Girauta no es posaran
al capdavant de la reivindicació: “No és
qüestió de penjar-se medalles!” I alerten
que si es toleren les intervencions en català
a l’hemicicle, moltes altres llengües euro-
pees no oficials demanaran el mateix, co-
mençant pel rus que es parla als socis bàl-
tics. L’eurodiputat català del PP, Santiago
Fisas, no és dogmàtic amb la batalla de la
llengua ni té la bel·ligerància malaltis-

Si Catalunya fos un es-
tat li correspondrien 16
escons a l’hemicicle,
segons els càlculs del
Centre Maurits Coppie-
ters, el lobby europeu
d’ERC. Ara només en té
deu, superant per poc

països europeus que te-
nen molta menys po-
blació, com Letònia
(vuit escons amb no-
més dos milions d’habi-
tants, o Irlanda). Els da-
nesos, els finlandesos i
els eslovacs són només

cinc milions, però tenen
13 eurodiputats. Bulgà-
ria té la mateixa pobla-
ció que Catalunya, i
Àustria poc més, però
el 25-M van poder en-
viar a Estrasburg fins a
18 eurodiputats.

6 eurodiputats més per a l’Estat català

Schulz havia
promès als
eurodiputats
catalans que els
permetria parlar
la seva llengua
al ple. Però es va
acabar fent
enrere

Els 10 eurodiputats catalans al Parlament d’Estrasburg, d’esquerra a dreta, i de baix a
dalt: Ramon Tremosa (CiU), Santiago Fisas (PP), Josep Maria Terricabras (ERC), Francesc
Gambús (CiU), Ernest Urtasun (ICV), Carlos Jiménez Villarejo (Podem), Ernest Maragall
(ERC), Juan Carlos Girauta (C’s), Javi López (PSC) i Javier Nart (C’s). ALBERT SEGURA / ACN

“La defensa del
català continuarà
essent una de les
nostres prioritats
polítiques”, avisa
Ramon Tremosa,
de CiU
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