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Les llengües en el marc de l'Europa Unida

1
Cada dia sentim de més bogues i llegim de més escrits que ens equivoca-
ríem si opinéssim que la idea mestra de la Unió Europea és empényer tots
els europeus cap a la unitat o, dit amb més precisió, cap a la uniformitat.
Perqué si en alguna cosa es distingeix la Unió Europea és, precisament, en
l'intent que els qui participen d'aquest gran projecte ho facin per poder
aconseguir un grau cada vegada més alt de convivéncia constructiva, feta de
respecte a les mútues diferéncies, a les diverses maneres de ser, cultures,
llengües ... La Unió Europea no cerca, doncs, vestir tothom de la mateixa
manera, sinó ser modélica en la realització de la democrácia, que óbviament
engloba heterogeneitat i divergéncia. Per aixó, per sostenir aquests valors, la
Unió Europea es fixa com a objectiu prioritari consolidar tot el que servei-
xi al desenvolupament de la dignitat humana, a mantenir-la i potenciar-la,
en tant que base per possibilitar que la igualtat efectiva entre els ciutadans
europeus sigui l'exponent de la seva pluralitat.

Partint d'aquestes premisses, seria ben lógic que dins la Unió Europea les
diverses llengües que s'hi parlen fossin considerades no tan sols d'una manera
paritária, sinó també com a trets distintius de l'ésser europeu i, per tant, es
fomentés la seva parla sense cap mena de problema dins els respectius
territoris. La finalitat fóra, doncs, que tots els europeus «visquessin» l'expe-
riéncia que la própia llengua té la mateixa categoria que la del veí.

Per tant, si qualsevol llengua, pel fet que la parlin com a própia unes
determinades persones i el collectiu o poble al qual aquestes pertanyen, és
alhora l'expressió d'una parcella d'Europa i un signe de la riquesa del conjunt
humá que forma la societat europea, cap llengua no hauria de trobar dificul-
tats de cara a la seva «normalització», en els casos que no fossin normalit-
zades —com així és en l'actualitat per a la majoria d'elles—.

D'altra banda, la grandária del nombre de parlants d'una llengua no
hauria de ser el criteri per afirmar que una llengua és superior o inferior en
relació a una altra. Sigui quina sigui l'extensió d'una llengua, totes les llengües
mereixen un tractament igualitari, tenen la mateixa importáncia per a les
persones que les parlen com a llengües própies.

Davant d'aquestes coordenades, no és estrany que la Unió Europea es
vulgui autoproclamar referent exemplar en el respecte deis drets humáns. És
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més, la Unió Europea difon el missatge que ella está disposada a intervenir
per ajudar a resoldre molts problemes relacionats amb el poc o nul respecte
als drets humans existents arreu del món, entre els quals els que afecten els
drets lingüístics.

Tanmateix, els fets ens demostren que, actualment encara, moltes Ilengües
europees es troben en situacions no gens encomiables. Per exemple, el catalá
no és una llengua tractada en un pla d'igualtat amb altres llengües que han
obtingut un ple reconeixement dit oficial o institucional. En efecte, dins del
context europeu, el catalá és considerat prácticament una llengua de segona
classe, tot i ser oficialment reconegut en el seu propi ámbit. Si el catalá está
en aquestes condiciona, qué no haurem de dir d'altres llengües que no són ni
reconegudes en el seu propi país?

La Unió Europea ha de fer, doncs, una feina immensa per ser alló que ja
afirma que és en el camp deis drets lingüístics. Per ser justos, peró, no podem
deixar d'adrnetre que la Unió Europea ha realitzat i está realitzant també una
política positiva per a les llengües menys afavorides. Vegem-ne l'abast:

2.1
Si examinem els textos de les institucions europees relatius a les llengües
—encara que fins ara gairebé tots ells no passen de ser recomanacions—, ens
adonem que no existeixen avui una doctrina i uns posicionaments prou
sólids, clars i desenrotllats entorn als drets lingüístics i el seu exercici, amb la
corresponent garantia jurídica i política.

Així, el document més antic i, d'alguna manera, el document de base que
ha servit per comentar a elaborar un cos de principia sobre els drets dels
ciutadans europeus —i, per tant, també sobre els drets lingüístics— és la
«Convenció relativa a la salvaguarda dels drets de l'home i de les llibertats
fonamentals» (text aprovat pel Consell d'Europa el 1950, ampliat posterior-
ment i assumit per la Unió Europea). Aquest text dedica poques paraules als
drets lingüístics -repeteix la ben rabuda frase genérica que ningú no pot ser
discriminat per raons lingüístiques i afegeix una aplicació concreta en
assenyalar que qualsevol detingut posseeix el dret a accedir als tribunals amb
una llengua per a ell intelligible—.

Després d'haver-se publicat i difós aquesta Convenció, van haver de
pascar molts anys abans que els drets lingüístics fossin abordats per les
institucions europees. No fou fins als anys 80 que els drets lingüístics van
aparéixer damunt la taula de les discussions i decisions europarlamentáries.
Curiosament, peró, no en un sentit global, sinó en relació sobretot a les
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anomenades «minories lingüístiques», per revaloritzar-les i controlar-les
alhora.

2.2
O sigui, des de llavors, l'atenció posada per la Unió Europea en les «minories
lingüístiques» ha anat afavorint, sens dubte, els drets lingüístics particular-
ment amenacats en certs pasos i collectius. Tanmateix, aquesta atenció ha
tingut també un aspecte negatiu. Perqué si examinem, d'una manera minucio-
sa i al més objectivament possible, les Recomanacions o Resolucions que es
refereixen als «drets de les minories lingüístiques», des de la Resolució Arfé
(1981) fins a la Resolució Killilea (1994), aprovades pel Parlament Europeu,
aquests drets són tractats restrictivament. Simplificant, les esmentades
Recomanacions o Resolucions vénen a sostenir que si bé cal «tutelar» els
drets de les «minories lingüístiques», aixó no ha de comportar que siguin
rebaixats d'alguna manera els «espais» conquerits per les «majories lingüísti-
ques». Dit altrament, els drets de les «minories lingüístiques» s'han d'articular
de tal forma que no impedeixin el ple desenvolupament del que ja han
aconseguit les «majories lingüístiques», encara que sigui en detriment de les
llengües dites «minoritáries». El reconeixement dels drets de les «majories
lingüístiques» pressuposa que les llengües «minoritáries» es troben dominades
sota les primeres, que hi ha llengües superiora i llengües inferiors.

Enfront d'aquesta apreciació, com pot defensar-se el principi de la igualtat
de totes les llengües?

2.3
El fet que en la Unió Europea, segons que expressen els escrits assumits pel
Parlament Europeu i per l'Assemblea Parlamentária del Consell d'Europa,
siguin admeses les llengües «minoritáries» com si pertanyessin a una categoria
particular —per no dir subalterna—, significa, automáticament, que les
llengües majoritáries gaudeixen o haurien de gaudir d'un estatus de Ilengua
privilegiada. Aquest estatus es manifesta, gairebé sempre, amb la cobertura de
la llengua dita majoritária d'un territori que va més enllá del seu propi, que
envaeix l'área lingüística de l'anomenada llengua minoritária. Es, precisament,
en aquest territori on la Ilengua que li correspon ve sotmesa al predomini
d'una altra llengua aliena a la qual el poder establert li ha atorgat la prerroga-
tiva d'estendre's més enllá deis límits que li pertocarien. Es tracta d'una
expansió que deixa la llengua própia del territori a un nivell de «minorit-
zació».
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2.4
Evidentment, que una llengua es trobi en un nivell d'inferioritat o «minorit-
zació», afecta els seus parlants fins al punt que, molt sovint, es dóna el
fenomen de persones que s'avergonyeixen de la própia llengua, que veuen els
seus drets com a enemics d'elles mateixes. Aquestes persones acaben conside-
rant la llengua «majoritária» com si fos el seu ideal lingüístic i l'adopten per
alliberar-se del seu propi idioma, el qual els arriba a fer nosa. La llengua
inferior o «minoritzada», o sigui la seva, els sembla un parlar menyspreable,
amb prou feines familiar. Les institucions europees no s'han plantejat, encara,
la problemática amb aquesta cruesa.

2.5

La situació de la llengua «minoritzada» és mes evident quan hi ha qui
reivindica el retorn a la seva dignitat, a ser de nou, en la realitat de la vida
quotidiana, la llengua normal i própia del territori on históricament ha estat
parlada i continua, amb les dificultats que siguin, parlant-se. Quan es dóna
aquest supósit, peró, generalment sorgeixen de seguida els defensora deis
idiomes «majoritaris» amb un reguitzell d'arguments que intenten demostrar
no solament la superioritat d'aquestes llengües, sinó també que les llengües
«minoritáries» són un destorb a l'evolució, al progrés 	 són refusables
perque segons com es defensin esdevenen agressives, tancades, enemigues de
la convivencia. Per la seva banda, les institucions europees matisen mes.
Tendeixen a no culpabilitzar els parlants de les llengües minoritzades i fins i
tot els defensin, sempre i quan, peró, no posin en qüestió l'ordre establert.

2.6
El cúmul de tergiversacions per mantenir els estatus de llengües superiors i
llengües inferiors —a vegades anomenades, les primeres, estatals, i les segones
regionals, per no haver de confessar obertament que unes són dominants i les
altres dominades— destrueix el principi acceptat en teoria que totes les
llengües són iguals, com les persones que les usen. La práctica prova com
certes llengües, i les persones que les utilitzen, són considerades de segona
classe.

Aquesta divisió lingüística antitética a les premisses que totes les llengües
són iguals —divisió que no hem de confondre amb la distinció— respon no a
criteris filológica, sinó a plantejaments polítics sobre el valor de les llengües.
Per tant, la problemática de les Ilengües és política i les seves solucions han
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de ser eminentment polítiques. Les institucions europees es manifesten, si més
no, properes a aquests plantejaments.

3
Ara bé, la solució més freqüent que les autoritats estatals europees donen a la
problemática lingüística no acostuma a donar suport a una sortida alliberado-
ra. Per resoldre la discriminació lingüística, prefereixen o deixar morir per
incúria les llengües «minoritáries» (no atorgant-los cap protecció legal o
només una tolerancia de carácter individual, mai no collectiu) o introduir una
política de bilingüisme institucionalitzat.

Per bilingüisme institucionalitzat, les esmentades autoritats entenen que
allá on hi ha conflictes lingüístics —provocats, assenyalen, injustament, per
les llengües «minoritaries»—, cal confeccionar una legislació que, en el marc
de la llengua de «tots» els ciutadans (les llengües estatals per antonomasia,
com si els ciutadans que parlen una llengua diversa de l'estatal la tinguessin ja
com a seva própia), «protegeixi» les llengües «minoritáries». (Amb el benentés
que la paraula «protegir», en aquest cas, significa, abusivament, «limitar».) El
bilingüisme institucionalitzat ve a ser, doncs, un subterfugi per continuar
beneficiant la o les llengües oficials-estatals sense que, aparentment, es noti la
decisió presa per les instáncies més altes dels poders polítics, de deixar morir,
suaument, peró inexorablement, les llengües «minoritáries».

4
No obstant aixó, en els textos més recents de les institucions europees
trobem indicis que s'estan donant passos ferms vers l'acceptació de les
llengües «minoritáries», si no encara com a llengües amb vocació de normali-
tat almenys com a dada positiva a remarcar de la cultura plural europea.
Alguns símptomes: hom nota, primer de tot, que no hi ha unanimitat en
l'adopció de la terminologia per designar les llengües que no gaudeixen de
l'oficialitat o de la mateixa oficialitat que les llengües de «categoria» estatal.
Si, en general, per designar-les, hom continua usant les paraules «minoritáries
o regionals», algunes vegades els documenta recorden que aquesta opció
terminológica no pretén minimitzar la importáncia d'aquestes llengües. És,
únicament, una opció per poder parlar d'una problemática lingüística
específica.

Dins d'una línia semblant, notem que ha entrat en la mentalitat deis qui
s'interessen per les llengües «minoritaries o regionals» la idea que aquestes són
un element imprescindible per comprendre i acceptar la «identitat» europea.
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Per tant, no se les pot jutjar com si fossin una rémora de temps passats o
com enemigues de la unió entre els europeos. Al contrari, són signes positius
de l'Europa real.

Un altre aspecte que es va obrint camí —per mes que encara está molt
lluny de ser plenament assumit— és que les llengües «minoritáries i regionals»
no són un assumpte privat, que afecta únicament les persones com a tals i els
drets humans individuals corresponents. Les llengües, sense excepció,
posseeixen una dimensió conectiva. En conseqüencia, el seu tractament
polític i jurídic s'hauria d'adequar als drets humans collectius, a l'hora actual
massa poc desenvolupats en els seus plantejaments te6rics i en el seu exercici.

5
Acabo d'apuntar algunes aportacions de les institucions europees a la temática
lingüística que —voldria subratllar-ho—, són avanÇades si les comparem amb
situacions lingüístiques existents en diversos Estats membres de la Unió
Europea. Per exemple, paradoxalment, si les comparem amb les del país que
va «inventar» la democrácia, Grecia (en el reconeixement de les llengües que
no siguin el grec és gairebé nul), o amb les de FranÇa, que es proclama davant
del món paladí dels drets humans (i on el reconeixement de les llengües que
no siguin el francés és manifestament deficitari, gairebé nul).

Tanmateix, les institucions europees disposen de molt poc marge de
maniobra per poder obligar els Estats membres a prendre decisions a favor de
les llengües minoritzades o marginades. El Parlament Europeu només ha estat
capas de redactar i aprovar Resolucions de «bona voluntat» sobre les llengües.
L'únic document amb forra coercitiva és la «Carta europea de les llengües
regionals o minoritáries» aprovada en forma de Convenció —o Tractat— per
l'Assemblea Parlamentária del Consell d'Europa i declarada, com a tal, pel
Comité de Ministres del mateix Consell d'Europa el 23 de juny de 1992. És
una Convenció que, perque sigui válida, ha de ser signada per cada un deis
Estats membres del Consell d'Europa i ha de ser aplicable mitjanÇant una
legislació adient. Significativament, a hores d'ara amb prou feines arriben a
un terÇ els Estats membres que l'hagin signada i no n'hi ha ni un que l'hagi
portada a la práctica, a causa de la despreocupació, que ha persistit, per a
confeccionar l'esmentada legislació!

6
La Convenció del Consell d'Europa —i en aquest punt, els últims documents
emanats del Parlament Europeu coincideixen— ens permet pensar que va
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creixent l'interés, dins els paisos del Consell d'Europa —avui en són socis la
immensa majoria deis Estats del nostre continent—, a considerar les comuni-
tats lingüístiques com a realitats no necessáriament condicionades per les
fronteres estatals. Moltes llengües, en efecte, transcendeixen els Estats
constituits, pertanyen a una área que no correspon a les barreres separatóries
deis Estats. Aquesta evidéncia acceptada porta la Convenció a parlar de la
necessitat de crear una política lingüística transfronterera al més coherent
possible.

Sense, segurament, pretendre-ho, aquesta presa de posició está obrint una
serie d'interrogants: si una llengua és una de les expressions de la identitat
d'un collectiu determinat, i en relació a ell s'hauria de fer una política
adequada, per qué a cada un deis collectius lingüístics no se'ls hauria de
definir com a «poble», realitat més profunda i arrelada que no pas la de
l'Estat? Si és així, la solució de la problemática lingüística d'Europa, condicio-
nada, en bona mesura, per les divisions estatals, no vindria d'una reconducció
del projecte de la Unió Europea en termes d'Europa deis Pobles o Nacions,
abans que de l'Europa deis Estats? La proposta pot semblar utópica, peró
segurament més propera a les exigéncies dels drets humans, fonament
reconegut de la convivencia entre els ciutadans europeus que les institucions
europees volen fomentar.

7

En tot cas, l'obertura cap a la territorialitat de les llengües condueix més a
una solució deis problemes lingüístics europeus en la direcció que ha decidit
prendre un Estat com Bélgica, que no pas en la direcció de les Autonomies
de l'Estat espanyol. La solució belga, a més, s'acosta millor a les exigéncies
dels principis proclamats i admesos, almenys a nivell verbal, pels governs
estatals europeus en el sentit que totes les llengües són iguals, com són iguals
les persones que consideren seves. En canvi, la solució de l'Estat espanyol,
d'indole bilingüista, és necessáriament conflictiva, perqué la llengua oficial de
l'Estat troba dificultats per a ser completament assumida als indrets on hi ha
una altra llengua, i la llengua própia i oficial dels pobles administrats per
aquest Estat ha de ser objecte d'una lluita continuada de cara a poder viure
un dia «normalment».

8
Desitjaria posar de relleu un altre punt que, si bé no s'explicita en els docu-
ments aprovats per les institucions europees, és implícit en molts d'ells: les
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llengües són, és veritat, instrumenta de comunicació 	 l'esforÇ per saber
tothom una mateixa llengua la facilitaria—, peró també son, i en primer lloc,
expressió de la identitat de cada persona, de cada collectiu, de cada poble. Per
aixó, les institucions europees no donen suport als qui creuen que, per
exemple, l'ús generalitzat de Pangles resoldria els problemes lingüístics i, en
definitiva, d'intercomunicació. Malgrat demostrar ser encara restrictives, les
Recomanacions de les institucions de la Unió Europea admeten indistinta-
ment les diverses llengües estatals i aconsellen l'aprenentatge de més de dues
llengües —recalco, no el bilingüisme— per part de tots els ciutadans europeus.

Alguns havien pensat que l'admissió del catalá en les institucions euro-
pees com a llengua oficial —ni que fos sense arribar a ser llengua de treball-
hauria significat un pas endavant en la perspectiva que estic apuntant. No va
ser així, potser perqué els nostres representants van preferir plantejar la
qüestió lingüística catalana en termes «lights».

9
Acabo la meya breu reflexió i análisi del tractament de les llengües en les
institucions europees, bo i recordant que actualment a la Unió Europea — i
molt més als Estats del Consell d'Europa— hi ha uns cinquanta milions de
ciutadans que esperen, subjectivament o objectiva, una resposta a les seves
aspiracions lingüístiques, en tant que les seves llengües no han assolit el grau
de la «normalització» desitjable i les seves identitats no han rebut el respecte
que se'ls deu.

Estem iluny de la «normalització» lingüística en el conjunt del nostre
continent i del reconeixement efectiu deis drets humans individuals i

Tanmateix, en l'era de les telecomunicacions, dels grans avenÇos en la
intercomunicabilitat lingüística, les llengües minoritzades i moltes de les que
fins ara no ho semblaven ser, es troben davant un gran disjuntiva: o saber-se
afirmar, a través dels seus parlants, perqué aquests així ho volen de debó, o
perdre's, perqué la batalla és massa dura per als qui no se les estimen real-
ment.

La qüestió lingüística, certament, está ben lligada a la concepció que cada
un tingui d'Europa. Si Europa hagués d'acabar essent un gran mercat, la
qüestió lingüística aviat seria resolta amb l'abolició de les llengües que fan
nosa (totes excepte una o poques); si Europa ha d'arribar a ser un model de
democrácia, la pluralitat lingüística, sense cap mena de discriminació, ha de
ser cada dia més garantida. El bon funcionament de l'Europa deis Pobles o
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l'Europa de les Nacions —ben diferent de l'Europa deis Estats— fóra la gran
fita.

Es aquesta l'Europa, al meu entendre, per a la qual val la pena treballar
els qui considerem les llengües com un tret definitori d'Europa i com un tret
definitori de nosaltres mateixos, ciutadans europeus i pertanyents a uns
pobles europeus amb noms i cognoms.




