
Des del 1986 que els eurodi-
putats catalanistes han mirat 
de resoldre la gran injustícia 

històrica que és el vet a l’ús del català 
al Parlament Europeu (PE). En aques-
ta legislatura els intents del tripartit 
Tremosa-Junqueras-Romeva no van reei-
xir quan, tot aprofitant la presidència 
espanyola del 2010, vàrem intentar l’ús 
excepcional del català en els debats 
d’obertura i cloenda: sempre hi ha 
algun alt funcionari espanyol que capta 
la voluntat del president del PE de torn 
i el fa hostil al català.

Per sorpresa nostra, el nou president 
del PE, l’alemany Martin Schulz, va 
manifestar-se explícitament a favor de 
resoldre aquesta anormalitat. En la 
seva ronda preelectoral pels diversos 
grups polítics fa pocs dies, Schulz es 
va comprometre a autoritzar el català 
al plenari davant el grup liberal (85 
diputats) i el grup verd (54 diputats), 
en resposta a preguntes nostres en 
aquest sentit.

Martin Schulz és llibreter i un bon 
coneixedor de la literatura catalana 

traduïda a l’alemany: a mi m’ha sorprès 
esmentant-me llibres de Jaume Cabré, 
de Josep Pla i fins i tot una recent edi-
ció bilingüe català-francès de Màrius 
Torres. 

Ara els eurodiputats catalans dema-
narem una reunió amb el president 
Schulz per a fer-li un plantejament 
realista: l’ús del català al plenari, no 
en comissió ni com a llengua de treball 
(això s’obtindria automàticament amb 
l’oficialitat). I també ens comprometem 
a enviar un dia abans els textos de les 
nostres intervencions a les cabines dels 

traductors, tal com fan els eurodiputats 
de llengües molt complicades com ara 
el lituà o el gaèlic, per tal de facilitar 
aquesta feina i la redacció de les actes. 
Així el català no implicaria cap nou cost 
econòmic ni cap complicació tècnica 
per als serveis del PE. Veurem què hi 
diran els 14 vice-presidents que inte-
gren la mesa del parlament amb Martin 
Schulz, però mai abans el president 
del PE no havia estat tan públicament 
favorable com ara.

Algun espanyol intel·ligent m’ha dit 
que “els vets de Vidal-Quadras al català 
han fet Espanya més feble, no pas més 
forta”. Amb Espanya quasi-intervinguda, 
el PP sorprendria molt positivament si 
acceptés l’ús del català al plenari. Si la 
UE, però, continua essent un club exclu-
siu i rígid d’estats (qui no hi és no hi és 
comptat) els incentius racionals crei-
xents dels catalans per a reclamar un 
estat propi continuaran augmentant.

Català, nova llengua al PE?
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