Lluís Caturla i Poch
(Divisió de Traducció Espanyola
del Consell de la Unió Europea, Brusselles)
El Consell de la Unió Europea i la llengua catalana
L'exposició del participant a la taula rodona no compromet de cap manera
la Institució a la qual pertany.
Malgrat les recomanacions del Parlament Europeu sobre l'ús del catalá
com a llengua oficial (als catalans ens convindria distingir aquest concepte del
de llengua de treball), la seva preséncia al Consell de Ministres de la Unió
Europea (UE) és prácticament nulla.
Potser l'única vegada que el catalá s'ha emprat a la Secretaria General del
Consell va ser amb motiu de l'Acord entre les Comunitats Europees i
Andorra.
L'altra preséncia coneguda és la d'un diccionari de llengua catalana a la
biblioteca central de la institució.
A part de les llengües que figuren com a oficials al Diari Oficial de les
Comunitats Europees, s'ha de mencionar el gaélic, que si bé no s'usa com a
llengua de treball sí que rep el tracte de llengua oficial (els documenta
fonamentals es tradueixen a aquesta llengua). En canvi no es pot dir el mateix
del luxemburgués, oficial des de no fa gaire al Gran Ducat.
Així doncs, una llengua que no sigui oficial a tot el territori d'un Estat
membre no s'usa al Consell.
És de preveure que el finés, el suec i el noruec (oficials per a menys
ciutadans europeus que el catalá) es convertiran en oficials i de treball de la
UE des de 1'1 de gener de 1995.
La legislació comunitária s'ha de traduir a totes les llengües, peró a les
Institucions no tot s'ha de traduir de totes les llengües (al Consell es tradueix
aproximadament un 70 % del francés, un 25 % de l'anglés, un 1,5 % de
l'alemany, un 1 % de l'italiá i del neerlandés i menys de 1'1,1 % de les altres
llengües).
Tota persona física i jurídica de la UE té el deure de respectar la legislació comunitária i per tant el dret de prendre'n coneixement en la llengua que
li sigui própia. Els ciutadans d'expressió catalana (llengua oficial a una part
forra significativa del territori espanyol) poden conéixer els seus deures
només en llengua castellana o francesa. L'única via per a canviar aquesta
situació continua passant per Madrid o París.
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Aconseguir que el catalá sigui oficial a la UE no tindria més dificultats
que les polítiques. En canvi, no seria gens realista exigir que sigui llengua de
treball, perqué, entre altres raons, manca ja espai per a cabines d'intérprets i
per a despatxos de traductors (52 per llengua) per a les llengües nórdiques i
no ha estat gens fácil del 1986 fins ara mateix de trobar traductors i interprets
competents (uns 300) al castellá.
Si es té en compte que entre el 10 i el 20 % som ja de llengua catalana als
serveis de traducció al castellá, seria prácticament impossible trobar professionals mínimament competents i en quantitat suficient per a crear serveis de
traducció i interpretació al catalá. Per altra banda, els que ja hi som podríem
assegurar la preséncia del catalá com a llengua oficial.
La formació en llengües estrangeres a Espanya, peró també a Catalunya,
continua essent insuficient i deficient per a integrar-nos al club «europeu».
La solució no és crear en primer lloc facultats de traducció (els traductors
professionals de qualsevol llengua, comunitaris o no, tenen majoritáriament
altres procedéncies), sinó millorar a Catalunya l'ensenyament no solament de
les llengües de difusió mundial (anglés, castellá i francés), sinó també de les de
difusió més recluida (alemany, neerlandés, suec o grec modern) per a evitar la
perillosa traducció a través de llengües «pont».
En general es pot dir que si el catalá ha d'ocupar el lloc que li correspon
en relació amb les altres llengües, al Consell en particular, a la UE en general
i al món sencer, s'ha de millorar per tots els mitjans (televisió per cable o per
satéllit, CD-ROM, intercanvis, etc.) l'aprenentatge de llengües estrangeres des
de l'EGB, a l'escola i a casa, s'ha d'assegurar el desenvolupament més
professional de la terminologia multilingüe (potenciar el T ERMCAT, per exemple), garantir totalment la preséncia de la nostra llengua en les aplicacions
informátiques, i de forma especial en la traducció assistida per ordinador i en
l'automática, en l'Internet, en els CD-ROMs professionals, en la televisió per
cable o per satéllit i en tots els altres ámbits més ben coneguts per tothom.

Jaume Duch i Guillot
(Direcció General d'Informació
i Relacions Públiques del Parlament Europeu, Luxemburg)
El Parlament Europeu i la llengua catalana
Introducció: la Resolució de l'onze de desembre de 1990
Poc després de les eleccions europees del 1989, la Comissió de Peticions del
Parlament Europeu va iniciar la tramitació de les peticiona presentades pel
Parlament de Catalunya, pel Parlament de les Illes Balears i per l'associació
cívica «Crida a la Solidaritat» en favor del reconeixement del catalá com a
llengua oficial de la Comunitat Europea.' El resultat va ser l'aprovació en
sessió plenária, l'onze de desembre de 1990, de la Resolució sobre la situació
de les llengües a la Comunitat i la de la llengua catalana.' El fet que fos
aprovada per unanimitat s'explica sobretot pel treball conjunt dut a terme
pels eurodiputats catalans, tant en el si deis seus respectius grups parlamentaria com de la mateixa Comissió de Peticions.
La Resolució és, lógicament, respectuosa amb el marc jurídic comunitari
i per tant no pot superar en cap moment la manca de competéncies del
Parlament Europeu pel que fa a la fixació de les llengües oficials i de treball
de la Comunitat Europea, decisió que correspon prendre al Consell de
ministres per unanimitat deis seus membres. Per tant, en la seva resolució el
Parlament Europeu no demana en cap moment l'oficialitat del catalá, sinó
mesures que comportin un cert estatut «intermedi» per a la nostra llengua.
Tota l'argumentació de l'informe es basa en la consideració del catalá com a
idioma «europeu» i «normal», i no com a llengua minoritaria o minoritzada,
diferenciant-lo així clarament de llengües com el bretó, el frisó, etc. i separant

La petició formal de la Crida va ser presentada a Estrasburg, amb més de 100.000 signatures, el dia 13 d'octubre de 1987. La proposició no de llei del Parlament de les Illes Balears
va ser aprovada el 27 de novembre de 1987 i la resolució del Parlament catalá el 10 de
febrer de 1988.
Resolució 12.345 de l'onze de desembre de 1990, publicada al Diari Oficial de les Comunitats Europees núm. C 19, del 28 de gener de 1991. Els ponents de l'informe A3-169/90 de
la Comissió de Peticions van ser la diputada democristiana luxemburguesa Viviane Reding
(ponent coordinadora) i Caries Gasóliba i 136hm, Antoni Gutiérrez Díaz i Ana Miranda de
Lage (coponents).
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també aquesta iniciativa parlamentária de les destinades a la defensa i salvaguarda de les llengües europees minoritáries.
Com tota resolució nascuda d'un «informe d'iniciativa», la Resolució de
l'onze de desembre de 1990 no és vinculant ni per al Consell de ministres ni
per a la Comissió Europea, pera sí per a la mateixa assemblea parlamentária.
Val a dir que la confusió que s'ha donat sobre l'abast de la Resolució en determinats ambients i mitjans de comunicació s'ha produit també, en certa
manera, en el si del mateix Parlament Europeu, cosa que ha afavorit certes
decisions administratives d'aplicació de les recomanacions incloses a la
Resolució.
Contingut dispositiu de la Resolució
A part de les diverses consideracions positives que fa, la primera i principal
de les quals és el reconeixement del catalá com a «llengua de dimensió
europea», el punt més important és l'apartat 4, en el qual el Parlament:
demana al Consell i a la Comissió que adoptin mesures que permetin aconseguir els
objectius següents:
la publicació en catalá deis tractats i deis textos fonamentals de les Comunitats;
la difusió en catalá de la informació pública relativa a les institucions europees per tots els
mitjans de comunicació;
la inclusió del catalá en els programes elaborats per la Comissió per a l'aprenentatge i el
perfeccionament de les Ilengües europees;
la utilització del catalá en les relacions orals i escrites amb el públic a l'oficina o les oficines
de la Comissió de les Comunitats a les comunitats autónomes en qüestió.3

A més, pel que fa al Parlament Europeu, en el punt sisé es demana a la
Mesa «que adopti decisions adequades en aquesta matéria, tenint en compte
els objectius esmentats». Es tracta, en aquest cas, d'una disposició que esdevé
obligatória per als mateixos serveis del Parlament. Cal tenir en compte, pera,
que dels quatre objectius esmentats en el punt quart només són directament
extrapolables el primer (referint-lo a textos fonamentals del Parlament) i el
segon (difusió de la informació parlamentária).
Pel que fa al tercer objectiu (inclusió del catalá als programes educatius),
l'entrada en vigor del Tractat de la Unió Europea el primer de novembre de
1993 va fer que el Parlament Europeu veiés augmentada substancialment la
3

Catalunya i les Illes Balears.
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seva influéncia en la redacció de les normes comunitáries tramitades pel nou
procediment de codecisió legislativa Parlament/Consell. El fet que el programa SOCRATES (que dóna continuitat als antics programes ERASMUS i
LINGUA) hagi estat aprovat per aquest procediment ha permés al Parlament
Europeu incorporar les esmenes oportunes per permetre que, efectivament,
idiomes no oficials de la Unió Europea, peró sí oficials en els territoris de la
Unió Europea puguin ser tinguts en compte en aquests programes.
Quant al quart objectiu, la manca d'oficina del Parlament Europeu en
territoris de parla catalana (el Parlament Europeu només té oficines d'informació a les capitals deis Estats) fa impossible la seva aplicació per la cambra
parlamentária.
La utilització del catalá per part del Parlament Europeu
El grau d'utilització del catalá al Parlament Europeu és en realitat superior al
demanat a la Resolució, tot i que és cert que encara no s'ha dut a terme la
traducció de cap text parlamentari fonamental i que bona part d'alló que s'ha
anat fent fins ara ha estat producte més del «lobbisme» deis diputats i
funcionaris catalans de la institució que de l'aplicació automática de la
resolució.
Fins ara, el catalá ha estat utilitzat en els ámbits següents:
relacions orals i escrites amb els mitjans de comunicació;
informació institucional escrita (un llibret, diversos fullets i un número
especial de la publicació mensual Tribuna del Parlament Europeu;
recepció de grups de visitants procedents dels Paisos Catalans, amb
conferéncia informativa o salutació en catalá;
redacció de la correspondéncia adreÇada pel president del Parlament
Europeu o per presidents de comissions parlamentáries a les autoritats
catalanes;
celebració a Catalunya de diverses reunions d'órgans del Parlament
Europeu (comissions parlamentáries i grups polítics);
reunió especial, a Estrasburg, de la comissió de Política Regional (compareixenÇa del Molt Honorable Senyor Jordi Pujol en la seva qualitat de
president de l'Assemblea de les Regions d'Europa);4

4

Reunió del 14 de desembre de 1993.
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consideració com a mérit del coneixement del catalá a les darreres
oposicions per a administradors (funcionaris de categoria universitária) de
procedéncia lingüística espanyola;
utilització del catalá als calendaris i agendes elaborats per la institució. A
més, també s'hi han incorporat les festivitats catalanes.
Totes aquestes accions han donat un cert clima de normalitat a la
utilització del catalá per part del Parlament Europeu. A més, cada nova acció
esdevé immediatament un precedent, que facilita la seva posterior repetició.
Al costat de tots aquests elements positius també hi ha hagut al llarg deis
quatre anys d'aplicació de la Resolució un punt negatiu, la reforma del
Reglament interior del Parlament Europeu, que en modificar els articles
relatius a la presentació de peticions per part dels ciutadans comunitaris i no
comunitaris especifica ara que aquestes hauran de redactar-se en una de les
llengües oficials de la Unió. De tota manera, el fet que fins ara ningú no hagi
presentat mai una petició escrita en catalá fa que no es pugui saber si aquesta
seria acceptada o refusada per la Comissió de Peticions, que va ser precisament la impulsora de la Resolució sobre la utilització del catalá.
Els intents d'esmenar aquesta nova disposició han reeixit des del punt de
vista polític, ja que el ple del Parlament Europeu va aprovar, per majoria
simple, una resolució sobre el dret deis ciutadans a utilitzar la seva própia
llengua5 en la qual es pronuncia en un sentit favorable. A hores d'ara, peró,
la Comissió de Reglament encara no ha proposat una reforma parcial del
Reglament en aquest sentit, reforma que per a ser aprovada necessita el vot
positiu de la majoria absoluta dels diputats.
Un altre punt negatiu, més greu, és el fet que no existeixi una base
reglamentária o administrativa sólida que asseguri la continuitat de bona part
de les accions esmentades. En efecte, encara es treballa fonamentalment a
partir d'impulsos específics dels eurodiputats i funcionaris catalans. A més, si
fins ara s'han pogut dur a terme ha estat perqué al costat de la voluntat
política s'han trobat els mitjans personals necessaris. En aquest moment, la
major part de les persones que treballen al sector de llengua espanyola de la
Divisió Central de Premsa són de parla catalana, peró cal pensar que aixó no
sempre será així.

5

Resolució del 6 de maig de 1994. Informe G ALLE, A 3-0162/94.
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Valoració del camí recorregut

títol personal, penso que la valoració de tot el que s'ha aconseguit fins ara
en el si del Parlament Europeu ha d'ésser necessáriament positiva, sobretot si
es tenen en compte les forres limitacions del mateix Parlament Europeu a
l'hora de participar en la presa de les decisions comunitáries. Dins del límit
de les seves atribucions, el Parlament ha atorgat al catalá un estatut intermedi
que li suposa un reconeixement oficial (que no vol dir, peró, estatut de
llengua oficial) basat en el raonament que les relacions de les institucions
europees amb els ciutadans dels territoris de parla catalana han de realitzar-se,
sempre que sigui possible, en la seva llengua.
D'altra banda, si comparem la situació del catalá al Parlament Europeu
amb la que es dóna al mateix Parlament espanyol (Congrés i Senat), el
resultat és clarament favorable a la cambra europea. Al meu parer, aquest fet
hauria d'alimentar més d'una reflexió política.
En tot cas, crec que no s'ha d'amagar que será forra difícil, almenys en
un futur immediat, millorar de manera substancial aquest estatut del catalá a
Europa. Els problemes lingüístics d'ordre práctic causats per l'arribada de
nous Estats membres a la Unió Europea (que pot veure duplicat el nombre
de socis d'aquí a uns anys) i la por creixent a les complicacions derivades de
la revifada de certs nacionalismes dificultaran més que facilitaran el treball
dels defensors del catalá a Europa. Tot i que no deixa de ser una percepció
personal, penso que el Parlament Europeu de l'any 1994 no hauria reaccionat
tan positivament, i ni de bon tros de manera unánime, a les peticions formulades ara fa cinc anys pels Parlaments catalá i balear.
Penso també que els eurodiputats catalans han aconseguit ja gairebé tot
el que l'actual marc legislatiu comunitari els permetia i que, per tant, nomás
tindrá sentit fer noves reivindicacions, amb certes possibilitats d'éxit, en un
context diferent a l'actual, bé en un Parlament amb competencies especifiques
en l'ámbit de la política lingüística europea, bé comptant amb el supon actiu
al Consell de ministres de la Unió Europea del govern espanyol, factor que
depén en tot cas de la política interna i no del treball dels eurodiputats
catalans a Estrasburg i Brusselles.
És cert, en tot cas, que l'indubtable trencament que en un futur immediat
haurá de produir-se en l'actual coincidéncia entre llengües oficials i llengües
de treball (excepció feta del gaélic) pot servir d'escletxa per a la introducció
del catalá en alguna «tercera» categoria. Les futures adhesions de paisos
d'Europa central i de l'est obligaran sens dubte a introduir innovacions en el
A
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régim idiomátic comunitari, pensat per a una Comunitat Europea que en els
seus orígens comptava només amb sis estats membres i quatre llengües
oficials.

