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La llengua catalana a les institucions europees
Quan el 10 de desembre de 1990 el plenari del Parlament Europeu adoptava
per una majoria aclaparadora la Resolució 1235/90 sobre les llengües a la
Comunitat Europea i el cas particular de la llengua catalana, es culminava un
llarg procés polític endegat a partir del lliurament el 1987, a iniciativa de la
Crida a la Solidaritat, de més de 100.000 signatures a l'aleshores President
del Parlament Europeu Lord Plumb. Les iniciatives del Parlament de
Catalunya i del de les Illes demanant directament a les institucions europees
l'oficialitat de la llengua catalana obririen un llarg procés de quatre anys
que semblava acabar-se amb la votació d'aquell dia d'hivern de desembre de
1990.
Quasi cinc anys transcorreguts semblen un termini prou raonable per a
analitzar amb una cena perspectiva on ens trobem avui en la preséncia de la
llengua catalana a les institucions europees, quines són les mesures adoptades
i qué és el que caldria encara proposar en l'ámbit particular de la situació del
catalá i de manera més general respecte del régim lingüístic de les institucions
europees. Altres ponents en aquesta taula rodona tractaran de manera més
específica els usos concrets a l'interior de les institucions, per la qual cosa em
referiré particularment als aspectes jurídics i de principi.
1 El régim jurídic de les llengües a la Comunitat Europea
La Resolució del Parlament Europeu de desembre de 1990 sobre la llengua
catalana i d'altres normes posteriors en matéria lingüística per pan de les
institucions europees no han modificat en absolut el régim jurídic del
multilingüisme comunitari, per la qual cosa sembla convenient recordar de
manera succinta els grans trets d'aquest régim jurídic.
Les disposicions fonamentals del régim lingüístic a la Comunitat Europea
són les següents:
Article 217 del Tractat constitutiu de la Comunitat Económica Europea;
Article 190 del Tractat constitutiu de la Comunitat Europea de l'Energia
Atómica;
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Reglament núm. 1 del Consell, de 15 d'abril de 1958, pel qual es fixa el
régim lingüístic de les institucions de la Comunitat Europea;
Acta d'adhesió a la Comunitat Europea de Dinamarca, Noruega, Irlanda
i el Regne Unit;
Reglament (CEE) núm. 857/72 pel qual es creen edicions especials del
Dza
. ri Oficial de les Comunitats Europees;
Acta d'adhesió a la Comunitat Europea de Gracia;
Reglament de procediment del Tribunal de Justícia de les Comunitats
Europees;
Reglament de procediment del Tribunal de Primera Instáncia de les
Comunitats Europees;
Acta d'Adhesió a la Comunitat Europea d'Espanya i Portugal;
Reglament intern del Consell de les Comunitats Europees, de 24 de juliol
de 1979;
Reglament intern del Parlament Europeu;
Acta d'adhesió a la Unió Europea de Finlándia, Austria i Suécia.
Ja en els Tractats constitutius de la Comunitat Económica Europea i de
l'Euratom trobem en els respectius articles 217 i 190 la disposició fonamental
sobre el régim lingüístic comunitari:
Sense perjudici de les disposicions previstes al Reglament del Tribunal de Justícia, el Consell
fixa, per unanimitat, el régim lingüístic de les institucions de la Comunitat.

El 15 d'abril de 1958, el Consell adopta el Reglament núm. 1/58 que fixa
les bases operatives del régim lingüístic de la Comunitat Europea. Prenent
com a base els esmentats articles 217 i 190 assumeix les quatre llengües en
qué han quedat redactats els Tractats atesa la seva condició de llengües oficials
en un o més estats de la Comunitat Europea. La história d'aquells moments
és prou tortuosa ja que les actituds dels Estats van ser prou diverses. Només
la intransigéncia de la comunitat flamenca belga va forrar l'actual plurilingüisme atesa la disposició deis Paisos Baixos a renunciar a l'ús del neerlandés,
l'actitud luxemburguesa d'oblidar la seva llengua própia (que encara no era
constitucionalment oficial en aquells moments) i la postura italiana d'esperar
a veure qué feien els altres.
L'article 1 va quedar redactat de la següent manera:
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Les llengües oficials i les llengües de treball de la Comunitat seran l'alemany, el francés,
l'italii i el neerlandés.

Aquesta distinció terminológica que des del primer moment va establir-se
entre llengües oficials i llengües de treball, sense conseqüéncies practiques fins
al 1972, s'explica a la llum de dos fets: l'un, els dubtes inicials ja explicats
sobre la viabilitat del multilingüisme integral, i l'altra, la tradició jurídica en
els textos de les organitzacions internacionals (ONU i Consell d'Europa, en
aquells moments) que recollien aquella distinció i l'aplicaven de forma
estricta.
El principi del denominat multilingüisme integral, dret d'opció lingüística
de tot ciutadá comunitari davant les institucions, es garanteix en els articles
2 i 3 del Reglament núm. 1:
Art. 2: Els textos que un Estat Membre o una persona sotmesa a la jurisdicció d'aquest
Estat envii a les institucions es redactará, a elecció del remitent, en una de les llengües
oficials. La resposta es redactará en la mateixa llengua.
Art. 3: Els textos que les institucions enviin a un Estat Membre o a una persona sotmesa a
la jurisdicció d'un Estat Membre es redactaran en la llengua d'aquest Estat Membre.

Articles que garanteixen la llibertat lingüística del ciutadá i obliguen a
l'administració comunitaria a prendre les mesures necessáries per a assegurar
el seu dret d'opció lingüística. És el denominat principi del multilingüisme
integral.
Els articles 4 i 5 garanteixen la publicació en totes les llengües oficials
deis actes jurídics comunitaria (reglaments, directrius, decisions, senténcies
dels tribunals, ...) amb forra legal per a tots els ciutadans dels Quinze. La
creació del Diari Oficial de les Comunitats Europees, en diferente versions
lingüístiques, es converteix en el vehicle práctic d'autenticació jurídica de la
legislació comunitaria.
L'anide 6 obra la porta a una concreció diferent segons el funcionament
de cada institució:
Les institucions podran determinar les modalitats d'aquest régim lingüístic en els seus
reglaments interns.

I finalment l'article 8, destinat a determinar les normes de comportament
d'un Estat on existeixi més d'una llengua oficial:
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Pel que respecta als Estats Membres on existeixin diverses llengües oficials, l'ús d'una
llengua es regirá a petició de l'Estat Membre per les normes generals de la legislació d'aquest
Estat.

No es pot deduir d'aquest article cap mena de renúncia del Consell a la
seva potestat per a regular el régim lingüístic, peró sí com una forma de
facultar als Estats per a demanar l'adopció de diferents formes d'aplicació de
la normativa lingüística general. De fet, el que hagués estat lógic en el seu
moment —anys 1983 a 1986 en el transcurs de la negociació de l'adhesió
d'Espanya a la Comunitat Europea— és que els poders públics catalans
haguessin exigit del govern espanyol la consideració diferenciada del cas de la
llengua catalana en el marc de l'oficialitat de les diverses llengües que hi ha a
l'Estat espanyol. L'esmentat article 8 no fa cap referencia a la necessitat de
l'oficialitat de les llengües en el conjunt del territori (recordem el cas belga)
i únicament es refereix a les normes generals de la legislació d'aquest Estat (és
de suposar que l'Estatut d'Autonomia i la Llei de Normalització Lingüística
de 1983 són part de la legislació de l'Estat). Dissortadament i per raons que
desconec, res d'aixó no es va fer en el seu moment per tal d'aprofitar les
facilitats que la legislació lingüística europea podia oferir. Resoldre les coses
a posteriori és, com tots sabem, forra més difícil.
2 La di ferenciació «llengua oficial / llengua de treball»
La primera novetat important en el régim lingüístic comunitari es va produir
el 1972 en ocasió de l'adhesió de Dinamarca, Irlanda, Noruega (sic) i el Regne
Unit. A l'article 160 de l'acta d'adhesió es fixava:
Els tractats existents en llengües danesa, anglesa, noruega i irlandesa fan fe en les mateixes
condicions que els textos originals deis Tractats.

Peró quan el Consell adopta les normes per a la creació de noves edicions
del Diari Oficial de les Comunitats Europees, 1 la Comunitat decideix adaptar
el Reglament núm. 1 a fi de permetre la creació de set edicions oficials del
Dia ri, les quatre existents més l'anglés, el danés i el noruec (després cense
vigor ates el resultat negatiu al referéndum d'adhesió). És a dir, sis llengües en
la realitat. Peró el mateix text fixa que es crearan edicions especials del Diari
Reglament (CEE) núm. 857/72, de 24 d'abril de 1972, sobre la creació de noves edicions
lingüístiques del Diari Oficial de les Comunitats Europees.
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Oficial en danés, anglés, noruec i irlandés i que la publicació d'aquestes
edicions especials produirá el mateix efecte jurídic que el Diari Oficial de les
Comunitats Europees.
Aquesta distinció operativa, estesa després a la resta de la práctica
comunitária respecte de la llengua irlandesa, donava per primera vegada un
sentit a la distinció entre llengües oficials, dotze en el moment actual, i
llengües de treball, onze en el moment actual. Cap distinció d'aquesta mena
no es produirá en el moment de les adhesions posteriors.
La distinció de llengües és també operativa en els Reglaments de procediment dels Tribunals de Justicia i de Primera Instáncia de los Comunitats
Europees on l'irlandés és considerat en peu d'igualtat amb les altres llengües.
La llengua irlandesa gaudeix d'altres atributs de l'oficialitat: preséncia en els
passaports i permisos de conduir comunitaris, assignatura optativa a .16s
Escoles Europees depenents de la Comunitat Europea, preséncia al progr‘a
LINGUA, etc. El que ens interessa ara és tenir ciar que la distinció «llengtiale
treball / llengua oficial» és totalment operativa avui a la práctica i ho será
inevitablement més en el futur respecte de les noves llengües de la Comunitat
Europea. La llengua luxemburguesa va rebre també els seus primers atributs
de llengua de treball en ser inclosa com a una de les llengües del Programa
LINGUA.

3 Les característiques jurídiques del régim lingüístic comunitari
3.1
Les normes sobre el régim lingüístic de les Comunitats Europees són una
decisió política que no requereix cap més condició que la unanimitat entre els
que estan facultats per a prendre-la: els Estats Membres.
3.2
El poder de decisió en matéria de régim lingüístic resideix en el Consell de les
Comunitats Europees, de forma que la seva decisió vincula les diferents
institucions europees.
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3.3

No existeix, des d'un punt de vista jurídic, cap automatisme d'origen entre la
consideració d'una llengua com a llengua en la totalitat del territori d'un
Estat i el tipus d'ús o carácter d'oficialitat que pugui atorgar-se-li a les
institucions europees.
3.4
La idea d'oficialitat ve definida per uns componente de reciprocitat i igualtat
respecte de tota llengua considerada oficial. El valor jurídic d'oficialitat ha de
ser el mateix per a tota llengua declarada com a tal pel Reglament núm. 1/58
de la Comunitat Europea.
3.5
La plena validesa i eficácia jurídica, en tot l'ámbit territorial comunitari, dels
actes jurídics tant públics com privats que estiguin realitzats en qualsevol
d'aquestes llengües.
3.6
L'oficialitat implica també el deure de coneixement, en el sentit que les
institucions europees no poden en cap cas allegar desconeixement d'una
llengua oficial ja que no es pot imposar al ciutadá un coneixement d'una
llengua, més enllá de la própia, com a instrument de comunicació entre ell i
les institucions, per més que els textos comunitaris determinin la plena
igualtat entre totes les llengües oficials de la Comunitat Europea.
3.7
L'oficialitat implica un dret d'ús, de tal manera que el subjecte jurídic pugui
usar en les seves relaciona amb les institucions la llengua oficial que vulgui,
sense que el destinatari de la comunicació, les institucions europees, puguin
obligar-lo en cap forma a canviar de llengua allegant un suposat desconeixement.
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3.8
L'oficialitat implica el dret d'opció lingüística atorgat al ciutadá i, en conseqüéncia, en el marc del multilingüisme integral de la Comunitat Europea, no
es pot entendre en cap moment com obligatorietat d'ús simultani de les onze
llengües de treball perqué en cap cas existeix una obligatorietat de comportament multilingüe per a tots els subjectes de la Comunitat Europea.
3.9
El régim lingüístic de les Comunitats Europees es basa en el principi del
multilingüisme integral, on es garanteixen els drets individuals d'opció,
reciprocitat i ús inherent a tot régim de pluralisme lingüístic a l'administració.
3.10
No existeix en cap deis Tractats, ni en els textos i normes que els desenvolupen, cap fonament que ens permeti considerar que només les llengües amb un
.mbit d'oficialitat estatal puguin acedir a la consideració de llengües oficials
a les Comunitats Europees.
3.11
Certes situacions com la que es produeix amb la declaració d'oficialitat de la
llengua luxemburguesa el 1984 i la posterior modificació de la Constitució
d'aquest Estat, que atorga a aquesta llengua el mateix estatus de llengua oficial
que a les altres llengües oficials a Luxemburg (alemany i francés) no ha portat
com a resultat automátic la modificació del régim lingüístic de les institucions
europees. De tal manera que la suposada regla segons la qual tota llengua
oficial d'un Estat és automáticament llengua oficial de les Comunitats
Europees no es compleix.
3.12
La distinció entre llengua oficial i Ilengua de treball és vigent des del 1972 a
partir de la distinció operativa, d'usos i de valor jurídic que es donó a la
llengua irlandesa.
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4 La Resolució del Parlament Europeu de desembre de 1990
La sessió del Parlament Europeu de desembre de 1990 va aprovar per quasi
unanimitat una Resolució amb el títol (prendrem com a referéncia la versió
oficial castellana): «Resolución sobre la situación de las lenguas en la Comunidad y el caso de la lengua catalana»! Comparant aquest títol amb les exigéncies de les Peticions núm. 113/88 del Parlament de Catalunya i núm. 161/89
del Parlament de les Illes Balears adrecades a la Comissió de peticions del
Parlament Europeu i on ambdues institucions demanaven amb tota claredat
l'oficialitat de la Ilengua catalana a les institucions europees, sembla que el
camí recorregut ha aportat alguna cosa, peró ni de bon tros l'oficialitat ni res
que pugui semblar-s'hi gaire.
El punt més important de la Resolució és el Punt 4 on es diu que el
Parlament:
4. Pide al Consejo, formado por los representantes de los Estados miembros, y a la
Comisión que adopten medidas que permitan lograr los objetivos siguientes:
la publicación en catalán de los Tratados y los textos fundamentales de las Comunidades;
la difusión en catalán de la información pública relativa a las instituciones europeas
por todos los medios de comunicación;
la inclusión del catalán en los programas elaborados por la Comisión para el
aprendizaje y el perfeccionamiento de las lenguas europeas;
la utilitzación del catalán en las relaciones orales y escritas con el público en la(s)
oficina(s) de la Comisión de las Comunidades Europeas en las Comunidades
Autónomas en cuestión.

En el punt anterior hem exposat les característiques essencials del régim
lingüístic comunitari (multilingüisme integral, dret d'opció lingüística del
ciutadá, característiques diferenciades de les llengües de treball, etc.). La
Resolució del Parlament Europeu té, en aquest context, un valor limitat:
— El Parlament Europeu no té reconegut, pels Tractats constitutius de la
Comunitat Europea, cap poder legislatiu; les seves Resolucions no són
d'obligat compliment per part deis órgans comunitaris, és a dir el Consell
de Ministres i la Comissió Europea. Les limitades facultats del Parlament
2

Resolució 1235/90 del Parlament Europeu, de 10 de desembre de 1990 (dins: Diari Oficial
de les Comunitats Europees núm. C 19, 28 de gener de 1991, pág. 42).
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Europeu, tot i les millores introddides pel Tractat de Maastricht, es
limiten a la participació en l'adopció de certes normes en el marc de
procediments molt concrets (cooperació, codecisió i conciliació).
La Resolució 1235/90 del Parlament demana al Consell en el seu Punt 4
l'adopció d'unes certes mesures de difusió d'ús de la llengua catalana. En
el punt 6 demana al mateix Parlament Europeu que adopti també per si
mateix decisions adequades en la matéria. Naturalment, el Parlament
Europeu ni podia ni pot adoptar mesures d'obligat compliment per part
de cap institució europea, a vegades ni tan sois per a ell mateix (vegeu el
cas de la seu de Parlament), per la qual cosa el valor de la seva Resolució
no passa de ser d'una forra o suport moral, evident pel que es refereix a
la llengua catalana. Després ha de ser objecte d'un seguiment per part del
mateix Parlament pel que fa a la presa en consideració deis seus suggeriments per part del Consell i la de la Comissió.
La Resolució 1235/90 no va introduir, tampoc no podia fer-ho, cap
modificació en el régim lingüístic comunitari. Les normes jurídiques
continuen essent exactament les mateixes que eren. Una altra cosa és que
la Resolució hagi donat argumenta per a permetre diferents iniciatives
(que en Jaume Duch exposará en la seva contribució a aquesta taula
rodona) respecte de la preséncia de la llengua catalana a les institucions.
La repercussió que va tenir l'adopció d'aquesta Resolució en els mitjans
de comunicació fora d'Espanya va ser prácticament nu •la i continua
essent una Resolució perfectament desconeguda tanmateix a l'interior de
les própies institucions, al marge un cop més de les iniciatives individuals
o collectives adoptades pels mateixos funcionaria cornunitaris catalans o
pel Patronat Catalá Pro Europa a Brussel•es i Luxemburg.
No cal dir que el contrast entre els estrictes efectes jurídics que tenia la
Resolució, que no n'era cap, a més de la seva escassa difusió internacional, i la presentació optimista i a vegades francament fora de lloc que es
va fer a la major part de mitjans de comunicació als Paisos Catalans i
Espanya fa una mica difícil de convéncer ara a autoritats polítiques i
opinió pública de la necessitat de continuar el camí comenÇat fins arribar
a resultats d'eficácia jurídica i política tangible.
El context internacional per a la llengua catalana després de 1990 ha
tingut una evolució globalment favorable. La repercussió deis Jocs
Olímpics en la difusió de la llengua és quelcom que els que vivim fora de
l'Estat espanyol podem apreciar, en aquest cas, com una cosa evident i
molt positiva. També la consolidació de les iniciatives d'ensenyament del

388

Antoni Montserrat i Moliner

catalá a les institucions europees 3 donen un altre argument práctic i molt
útil.
La Resolució sobre la llengua catalana va tenir efectes positius cara a les
altres llengües de l'Estat espanyol atas que la Comissió de Peticions del
Parlament Europeu va adoptar al gener de 1993 una Decisió en el sentit
que les llengües gallega i basca poguessin rebre el mateix tractament que
la catalana. Tot i així, la decisió esmentada no ha estat encara presentada
al plenari i el Parlament va optar per un desenvolupament genéric del
tema en el marc de la Resolució 162/94 sobre el dret a l'ús de la própia
llengua que desenvolupem en un punt posterior.
Convé, de tota manera, estudiar a nivell concret les peticions que el
Parlament Europeu va realitzar i saber quin és el seu nivell de compliment
práctic, tal i com la comunicació presentada per en Jaume Duch ho fa pel
que es refereix al Parlament Europeu.
5 El Catala al Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees
Un cas especial al qual sí que voldria referir-me és el de l'ús del catalá al
Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El Punt 5 de la Resolució del
Parlament Europeu indicava, peró no recomanava:
Acoge con satisfacción que, de conformidad con el Reglamento del Tribunal de Justicia, los
testigos y expertos puedan ya utilizar la lengua catalana en el Tribunal si no pueden
expresarse de modo conveniente en una de las lenguas de procedimiento del Tribunal; [...]

El text de la Resolució, aplicable també al Tribunal de Primera Instáncia
amb Reglament de procediment posterior a la Resolució, fixa a l'apartat 1 del
seu article 29:
Les llengües de procediment seran el danés, Panglés, el neerlandés, el francés, l'irlandés,
l'italiá, el grec, l'alemany, l'espanyol i el portugués.

Més important en

el

cas de Catalunya és l'apartat 2 de l'article

5:

En els casos contemplats en l'article 103 del present Reglament, la llengua de procediment
será la de l'Organ jurisdiccional nacional que hagi recorregut al Tribunal.

Vegeu punt 9 d'aquest mateix article.
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El text esmentat mostra que, segons els procediments a seguir en els
Tribunals de Justícia comunitaris, el ciutadá té dret a conservar la «llengua de
Pórgan jurisdiccional nacional», que en el cas de Catalunya és, a part del
castellá, normalment el catalá. Es tracta d'una norma que no és utilitzable
directament pel ciutadá que vulgui recórrer davant d'un tribunal comunitari,
sinó que en el marc de l'article 103 del Reglament de procediment un
tribunal nacional pot, si considera que en la Resolució del cas que li ha estat
sotmés hi intervé la interpretació d'una normativa comunitária, utilitzar el
procediment denominat de demanda prejudicial, a fi que el Tribunal comunitari resolgui el dubte existent. En el marc, dones, d'aquest procediment, un
tribunal catalá, de qualsevol nivel¡, pot utilitzar lliurement la Ilengua catalana
per a la demanda prejudicial. No és un cas que es presenti sovint, peró el més
sorprenent és que, quan s'ha presentat a Catalunya, el tribunal que va
presentar una demanda prejudicial, ho va fer en un polit i correcte castellá.
Es tractava del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 4 Difícilment es
podrá normalitzar una situació des del punt de vista ciutadá, quan les
mateixes institucions incompleixen d'una forma tan inexplicable els drets
lingüístics que podrien lliurement exercir.
6 La Resolució sobre el dret d'ús de la própia ¡lengua
Un dels avantatges del debat sobre el problema catalá al Parlament Europeu
va ser, més enllá dels beneficis d'imatge per a la llengua catalana, obrir els ulls
a una bona part de la classe política europea respecte de la necessitat de
comentar a cercar vies per a respondre a una pluralitat lingüística que, tot i
estant estesa a l'interior dels Estats, no acabava de trobar un encaix en la
mecánica de funcionament de les institucions.
En aquest sentit, i a posteriori de l'adopció de la Resolució sobre el
catalá, el Parlament Europeu va haver de fer front a una serie de peticions
similars (sempre més de principi que no referides a llengües concretes, fora
del cas del gallec i basc abans esmentat) i a un debat, mal resolt, respecte del
nou Reglament del Parlament Europeu. Finalment, el Parlament Europeu
aprovava el 6 de maig de 1994 una resolució significativa, «Resolución sobre
el derecho a usar la propia lengua», que intenta augmentar els drets dels

4

Demanda de decisió prejudicial del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya al Tribunal
de Justicia de les Comunitats Europees en relació a normes de publicitat (Octubre de 1990).
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ciutadans europeus salvaguardant el principi d'igualtat de totes les llengües
oficials (punts 1 i 2):
Confirma que todas las lenguas oficiales de la Unión Europea constituyen también las
lenguas de trabajo del Parlamento Europeo;
Confirma, una vez más, que todas las lenguas oficiales de la Unión deben ser utilizadas
de manera rigurosamente igual, cada vez que sea necessario, en todas las reuniones del
Parlamento Europeo, ya sean utilizadas activa o pasivamente, oralmente o por escrito; [...]

Es un principi important pel que es refereix a la igualtat d'ús de les
llengües oficials, fortament malmés per la pressió en favor de l'ús exclusiu del
francés i l'anglés com expliquem en un punt posterior. Peró sobretot, el que
és més important en aquesta resolució és l'extensió de drets deis ciutadans
que introdueix el punt 5 quan diu:
Considera por ello, que su reglamento interior debe reconocer el derecho de los ciudadanos
a dirigir sus peticiones ante la Comisión de Peticiones y el Defensor del Pueblo en su
propia lengua, siempre que ésta sea oficial en su territorio; [...]

Un nou matís («oficial en el seu territori») que, tot i afectant només les
demandes davant la Comissió de Peticions i el Defensor del Poble, dóna a
certes llengües (catalá, basc, frisó i cors) uns drets suplementaria i deixa en
mans dels Estats o més aviat de les comunitats de parlants d'alguns d'aquests
Estats aconseguir un reconeixement intern com a pas cap aquest primer
reconeixement europeu.

7 Les noves institucions i les llengües
Un deis temes de moda a les darreres reunions dels Consells Europeus de
Caps d'Estat i de Govern que se celebren semestralment coincidint amb el
final de cada presidéncia, és el de trobar una solució definitiva al complicat
tema de la ubicació de les nombroses institucions comunitáries que l'avenc de
la construcció europea exigeix crear.
El mateix Parlament Europeu era conscient d'aquesta situació, ja que el
punt 3 de la Resolució 1235/90 fa constar:
Señala que, para que el objeto de estas peticiones pueda hacerse realidad, debe tenerse en
cuenta [...] que por lo que respecta a los Estados miembros en los que existen diversas
lenguas oficiales, el uso de la lengua debe determinarse, a solicitud del Estado miembro
interesado, según las reglas generales de la legislación de este Estado; [...]
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De moment, l'Estat espanyol encara no ha expressat interés a articular
unes normes d'aplicació d'aquest article 3 del Reglament núm. 1, pera
tampoc no s'ha demanat des de Catalunya i les altres comunitats amb
llengües oficials la concreció d'un acord o conveni d'aquestes característiques.5
8 El Tractat de Maastricht i el régim lingüístic a la futura Unió Europea
Si analitzem breument aquest punt no és pas perqué el Tractat de Maastricht
s'hi refereixi en cap moment, sinó justament perqué en la reforma més
important de la Comunitat Económica Europa en la seva história, la reforma
del régim lingüístic d'aquesta hi ha estat quasi totalment absent.
El «quasi» es refereix a una de les Declaracions annexes al Tractat
dedicada al régim lingüístic aplicable a la política estrangera i de seguretat de
la Unió Europea. En aquesta declaració hi ha dos aspectes prou diferents i
interessants. Per una banda es reafirma l'aplicabilitat del régim lingüístic
actual (Reglament 1/58 de la Comunitat Económica Europea) i l'ús de totes
les llengües oficials en les activitats de política estrangera i de seguretat. Per
l'altre, una críptica frase diu:
Per a les comunicacions coreu, la práctica actual de la cooperació política europea servirá,
de moment, com a model.6

Les comunicacions COREU fan referéncia a les comunicacions, per mitjans
electrónics (telegrames, faxs ...), entre les capitals europees sobre qüestions
urgents de relacions exteriors. Representa un volum d'uns 5000 documents a
l'any per als quals s'utilitzen en exclusiva el francés i l'anglés.
Una forma de modificar la práctica lingüística comunitária en reconéixer,
aixó sí sense dir-ho, la preeminéncia de l'anglés i el francés en certes activitats
comunitáries, tema sobre el qual tornarem posteriorment.

Cal esmentar les declaracions de Concepció Ferrer (eurodiputada d'UDC) on insta el
Govern espanyol a demanar l'oficialitat del catalá a la Comunitat Europea, la qual cosa
representa un evident canvi de to en l'actitud d'alguns deis eurodiputats catalans (dins:
Avui, 21 de maig de 1992).
6

Acta final del Tractat d'Unió Europea (Edició oficial del Consell i la Comisió Europea,
página 241).
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9 El futur de la llengua catalana a les institucions
Pel que es refereix a la llengua catalana, és trist constatar com el triomfalisme
amb qué va ser presentada la Recomanació del Parlament Europeu sobre la
llengua catalana, de desembre de 1990, provoca, avui, desconcert en l'opinió
pública catalana per la manca d'avenlos tangibles i de perspectives, i provoca
també una cena passivitat entre les forces polítiques, que no acaben de trobar
el punt autocrític necessari per tornar a la cárrega amb un tema, complex i
difícil, cert, peró en el qual el petit primer pas donat permetia plantejar-se'n
d'altres en el terreny de l'ús real de la llengua a les institucions i el seu estat
oficial. En el curt termini és imprescindible recuperar l'esperit d'unitat
institucional i de les forces polítiques per a intentar proposar:
La reforma del Reglament núm. 1 del Consell. Recollint la clarificació de
la distinció «llengua oficial / llengua de treball». Delimitant els usos
precisos de cadascuna d'aquestes llengües, tenint en compte les práctiques
constitucionals deis Estats Membres, les práctiques lingüístiques habituals
a cada Estat, la consideració més realista possible sobre l'ámbit de difusió
de cada llengua i la necessitat d'una eficácia administrativa de les institucions europees, per a arribar a definir el mínim nombre de llengües de
treball i el nombre legal i necessari de llengües oficials (on óbviament el
catalá i el basc hi han de ser incloses).
Aquesta proposta no necessita cap reforma dels Tractats, sinó que
cal que el Consell adopti per unanimitat un nou text del Reglament núm.
1. Aquesta proposta hauria de ser presentada, lógicament, per algun Estat
interessat en aquesta modificació del régim lingüístic (que només podrien
ser, per raons diferents, Luxemburg i Espanya) o per la mateixa Comissió
Europea.
Si, com sembla possible, aquesta reforma del Reglament núm. 1 no fos
assumida pel Consell —cal no oblidar la regla de la unanimitat—, resta en
aquest cas la possibilitat que l'Estat espanyol, a partir deis drets i facultats
que li atorga l'article 8 de l'esmentat Reglament, sigui qui proposi al
Consell normes d'ús de la llengua catalana, gallega i basca a les Comunitats Europees conformes a les normes generals de la legislació lingüística
de l'Estat d'acord amb els Governs de Catalunya i les Illes (i del País
Valenciá en el seu cas). Una proposta que el Govern o el Parlament de
Catalunya han de presentar a l'Estat central. Aquesta norma hauria de
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suprimir la práctica actual de fer pagar al Govern catalá les despeses d'ús
del catalá cada vegada que l'ocasió es presenta.
El redactat de la futura Llei de Normalització Lingüística hauria de
recollir la possibilitat, i en la mesura del possible l'obligació, dels órgans
jurisdiccionals de Catalunya d'usar la (lengua catalana en les seves
relacions amb els Tribunals de Justícia comunitaris. També fóra convenient una difusió pública (tríptic o similar) per part de la Direcció
General de Política Lingüística, donant a conéixer els drets d'ús de la
(lengua catalana a les institucions europees.
Els eurodiputats catalans haurien d'insistir consensuadament a donar
supon a les mesures anteriors i a demanar una aplicació encara més
generosa de l'article 69 del Reglament intern del Parlament Europeu.
S'hauria de normalitzar la situació de la llengua catalana a les Escoles
Europees (dependents de la Comissió Europea) on el catalá s'ensenya en
régim de matéria extraescolar a iniciativa dels centres catalans de Brusselles i Luxemburg, mitjanÇant una acció concertada entre institucions
amb el Govern espanyol.
S'haurien d'augmentar les possibilitats ofertes als lingüistes de les institucions europees per a l'aprenentatge del catalá (actualment possible al
Servei de Formació del Parlament Europeu a iniciativa del Centre Catalá
de Luxemburg) mitjanÇant beques de la Direcció General de Política
Lingüística per a estades al país.
10 El Ptur del régim lingüístic europeu

Actualment, les institucions europees viuen cada vegada més sota la síndrome
del collapse lingüístic. Les futures adhesions de nous estats comportaran l'ús
de noves llengües. El pes i els costos de la maquinaria lingüística comunitaria
amenacen amb disparar-se, i les lentituds burocrátiques també.
Actualment l'enfocament del problema «catalá» no es pot fer ignorant
que el que existeix en realitat és un problema «espanyol», «danés», «grec»,
«finés» o, fins i tot, un problema «alemany». Totes les llengües diferents del
francés o Panglés es veuen, sobretot a la Comissió Europea, on francés, anglés
i alemany han esdevingut llengües de treball quasi exclusives, sotmeses a
retalls en llur preséncia a reunions de treball, comunicació interna i en
general en tot el que és la vida quotidiana de les institucions. Totes les
llengües estan, en graus diferents, sotmeses a forres dificultats per a mantenir
una preséncia igualitária. Els textos comunitaris indiquen clarament que totes
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les llengües oficials són iguals, pera com algú va dir, unes llengües són «més
iguals» que les altres. La preocupació expressada per diversos mitjans de
comunicació espanyols respecte de la preséncia de l'espanyol a les institucions
internacionals no deixa d'estar fonamentada, el seu retrocés arreu és evident.
Similars preocupacions les expressen mitjans de comunicació alemanys i
neerlandesos.
Durant el primer trimestre de 1995 (Presidéncia francesa) l'aleshores
Ministre d'Afers Europeus, Henri Lamassoure, va tenir l'atreviment (sic) de
proposar la reducció a cinc del nombre de llengües de treball de la Unió. La
resposta des de molts tmbits polítics no es va fer esperar. Potser el ministre
francés va ser relativament maldestre en la manera de plantejar el problema,
peró és ben cert que la qüestió de fons resta com un problema greu a resoldre
per part de les institucions europees.
El context no és gaire favorable a la millora de l'estatus del catalá,
sobretot si, com en el passat, es vol continuar lluitant pel tema de forma
aillada respecte d'una reforma global del sistema lingüístic comunitari, on es
contempli amb realisme i sense xovinismes el donar carácter institucional a la
distinció entre llengües de treball de les institucions (tres o quatre com a
máxim) i llengües oficials que garanteixin els drets individuals i col•ectius dels
ciutadans (context en el qual pocs discutirien la qualitat de la llengua catalana
com una de les futures llengües oficials). Ens hem d'acostumar a pensar que
la defensa de la nostra llengua a Europa ja no és una resisténcia aillada, sinó
una proposta de reforma global que hem d'assumir sense timidesa i sabent
que ens pot crear fortes oposicions a molts Estats.
Els debats de Maastricht no han anat en aquesta direcció global, sinó en
la del reforpment dels xovinismes lingüístics fins a extrems desconeguts en el
passat. L'Assemblea Nacional francesa votava en el transcurs del debat sobre
el Tractat una resolució sobre el carácter del francés com a única llengua de
la República; el Govern alemany i els seus membres a la Comissió Europea
amenacen de forma pública la Comissió de prendre represálies si no s'augmenta l'ús de l'alemany a les institucions; els funcionaria del govern espanyol
tenen instruccions quan acudeixen a reunions a Brusselles d'exigir interpretació a l'espanyol en tota reunió.
Bona part d'aquestes actituds són més comprensibles en el marc del que
podem denominar «déficit de democrácia lingüística» a les institucions
europees causat per l'obsolescéncia de l'actual régim lingüístic pensat per a
una Comunitat Económica Europea de sis paisos i no per a l'actual. Caldrá,
dones, continuar la pressió per a augmentar els drets de la llengua catalana a
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les institucions europees, peró amb plena consciéncia de que és una lluita
europea, que exigeix estratégies europees i acords al máxim nivell. Ja fa anys
que ha deixat de ser un problema més de la normalització lingüística interna.

