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SOCIOLINGÜÍSTICA

Com que la Unió Europea encara 
és força mancada d’entitat polí-
tica, els partits polítics europeus 

no desperten gaires passions (fet que 
després es tradueix, per exemple, en 
una endèmica baixa participació en les 
eleccions al Parlament Europeu). El fet 
que els centres de govern de la Unió 
siguin a una certa distància de casa 
nostra (la tríada Brussel·les-Luxemburg-
Estrasburg cau un pèl fora dels nostres 
circuits quotidians) tampoc no ajuda 
gaire a l’hora de difondre els debats 
que tenen lloc en el si de la Unió Eu-
ropea, els projectes que s’hi couen o 
les iniciatives que s’hi van prenent. 

L’ALE: exemple de diversitat
L’any passat, l’ALE va complir vint-

i-cinc anys d’existència. L’ALE és un 
partit polític europeu integrat per forces 
de dimensions i objectius ben diversos, 
però que tenen en comú la voluntat de 
bastir una Europa dels pobles, en 
comptes del model actual de construc-
ció europea, basat en exclusiva en les 
prerrogatives dels estats membres. Se-
gons els objectius, dins l’ALE hi ha par-
tits que persegueixen la independència 
de les respectives nacions sense estat 
(l’Scottish National Party, d’Escòcia; 

Eusko Alkartasuna, del País Basc, o Es-
querra Republicana de Catalunya), par-
tits que treballen per l’autonomia dels 
seus països, moltes vegades sense cap 
mena de reconeixement institucional 
(la Unió Democràtica de Bretanya, la 
Unitat del Poble Cors, la Unió Popular 
d’Alsàcia...); d’altres que volen apro-
fundir en una autonomia ja començada 
a aconseguir, però que troben que en-
cara és massa minsa (el Bloque Nacio-
nalista Galego o la Unió pel Tirol del 
Sud); alguns volen, senzillament, de-
fensar el dret de minories lingüístiques 
i nacionals no reconegudes (els mace-
dònics de Grècia, la minoria hongaresa 
d’Eslovàquia, els xèquels de Romania, 
etc.)... El rang oscil·la, doncs, entre re-
ivindicar la independència i voler un 
mer reconeixement d’uns mínims drets 
lingüístics i culturals. 

Quant al reconeixement de les res-
pectives comunitats humanes, n’hi ha 
que gaudeixen del ple reconeixement 
com a nació (Escòcia i Gal·les), d’altres 
que tenim un reconeixement relatiu, 
via preàmbul de l’Estatut (Catalunya), 
d’altres senzillament són considerades 
com a regions (Galícia, Bretanya, Sar-
denya...). En alguns casos, no existeix 
cap consideració sobre la pròpia unitat 

i entitat en quant comunitats humanes 
(Occitània en deu ser el millor exem-
ple) i fi ns i tot, en alguns casos, se’n 
nega diametralment l’existència (mino-
ries macedòniques, tant a Grècia com 
a Bulgària). El rang, en aquest cas, va 
del reconeixement com a nació fi ns a 
la negació sense pal·liatius de la pròpia 
existència com a comunitat humana 
diferenciada. 

I, pel que fa a la representació, dins 
l’ALE hi tenim des d’un partit que for-
 ma govern en solitari (l’SNP, a Escò-
cia), passant per partits de govern en 
coalició (l’Spirit de Flandes, el Plaid 
Cymru de Gal·les, el GNG gallec, EA 
al País Basc o Esquerra a Catalunya i a 
les illes Balears), d’altres que es troben 
a l’oposició, amb una representació no 
gaire nombrosa i, al capdavall, d’altres 
que només tenen una minsa represen-
tació a nivell municipal –en un cas 
concret (l’Omo Ilinden Pirin, de la Ma-
cedònia búlgara), lluiten encara pel 
reconeixement com a partit polític, 
davant el Tribunal d’Estrasburg, a causa 
de la negativa de Bulgària a inscriu-
re’ls com a partit polític legalitzat–. El 
rang, una vegada més, va des del go-
vern en solitari fi ns a la manca de re-
coneixement com a força política. 

Grup d’Edimburg: 
fórum sobre política lingüística
BERNAT JOAN I MARÍ     (Secretari general de l’Aliança Lliure Europea (ALE) 
   i Secretari de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya)

Bernat Joan fou 
elegit secretari 
general d’aquesta 
Aliança en una 
cerimònia que 
tingué lloc a Bil-
bao (durant As-
semblea General 
que l’ALE hi 
féu). Aquest càr-
rec l’exercirà fins 
al 2010.
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Què uneix totes aquestes forces 
polítiques en l’esforç de construir un 
partit polític europeu? Doncs el prin-
cipi fonamental per a la construcció 
de l’Europa dels pobles, a saber, el 
principi de subsidiarietat: l’ALE reivin-
dica, en cada territori, allò que de-
mana el partit de l’ALE que hi és re-
presentat. Volem la independència per 
a Escòcia, per a Euskadi o per als Pa-
ïsos Catalans; l’autonomia per a Galí-
cia, per a Bretanya o per a Còrsega; i 
el reconeixement dels drets lingüístics 
i culturals per a les minories a Eslovà-
quia, a Romania o a Bulgària. I tots ple-
gats treballam per aconseguir aquests 
objectius, clarament diferenciats, per a 
cadascun dels casos. 

Un nou lideratge a l’ALE
El respecte a la diversitat que exis-

teix en el si de l’Aliança Lliure Europea 
és benefi ciós, des del punt de vista de 
la consideració democràtica i dels 
principis de subsidiarietat i de respecte 
a la diversitat, però pot provocar pro-
blemes operatius i de confusió. Es po-
dria donar el cas, formant tots part del 
mateix partit europeu, que algú pensàs 
que el cas de Catalunya en relació a 
Espanya és comparable amb el del Vè-
neto en relació a Itàlia o, encara pitjor, 
amb el d’Ístria en relació a Eslovènia. 
També podria ocórrer que es produís 
la confusió, per comparació, entre la 
situació del català als Països Catalans 
i d’altres que no hi guarden cap tipus 
de relació (com la del bretó a Breta-
nya, el gaèlic a Escòcia o l’occità als 
diferents països d’Occitània). La llen-
gua catalana no és ni una llengua mi-
noritària ni el vehicle de comunicació 
d’una minoria nacional, sinó la llen-
gua pròpia d’una nació sense estat 
que vol recuperar la sobirania. 

Dins l’ALE, doncs, a mesura que 
s’ha fet evident la diversitat de ritmes 
en el procés de construcció nacional 
i de calibres quant a la reivindicació 
de poder propi, s’ha anat manifestant 
també clarament la necessitat de dis-
tingir, i, sobretot, d’assumir el paper 
de lideratge. 

Feia temps que el tema ens preocu-
pava profundament i, fa devers un any, 
vàrem començar a posar fi l a l’agulla 
per intentar crear àmbits de coordina-
ció que ultrapassassin les dinàmiques 
històricament construïdes dins l’Ali-
ança Lliure Europea. Es tractava d’una 
necessitat per a marcar clarament els 

espais diversos, però també d’una ne-
cessitat per a aconseguir que tots els 
so   cis s’hi sentissin realment de gust. 

En aquesta línia, hom va decidir 
d’organitzar un encontre de partits de 
l’ALE amb responsabilitats de govern. 
Mai no n’hi havia hagut tants com ara, 
en tota la història de l’ALE com a partit 
polític europeu. Per tant, no havíem ten-
gut, en el quart de segle d’existència del 
partit, unes oportunitats com les actuals. 
Es tractava de trobar-se per coordinar 
polítiques de govern i, en la mesura en 
què sigui possible, bastir una política 
comuna pel que fa al procés de cons-
trucció de la Unió Europea. 

Així es va gestar el Grup d’Edim-
burg, que va fer públic un manifest per 
a la coordinació en matèria de política 
cultural i lingüística el dia 19 de gener 
del 2008, conegut ja com el Manifest 
d’Edimburg. El Grup d’Edimburg o 
Grup dels Cinc és format per l’Scottish 
National Party (Escòcia), el Plaid Cymru 
(Gal·les), Eusko Alkartasuna (Euskadi), 
l’Spirit (Flandes) i Esquerra Republi-
cana de Catalunya (Països Catalans).  
Aquests cinc partits tenim en comú ser 
en els respectius governs (en solitari o 
en coalició), l’europeisme, la voluntat 
de construir l’Europa dels pobles, el fet 
de ser responsables de la política cul-
tural dels nostres respectius països i 
l’independentisme, sempre en el si de 
la Unió Europea. 

Compartim, així mateix, la conside-
ració que la Unió Europea pot propi-
ciar un procés d’ampliació interior 
(d’acord amb el que propugna l’expert 
constitucionalista escocès Neil McCor-
mick). De la mateixa manera que Eu-
ropa ha crescut de cara enfora, amb la 
incorporació d’una dotzena d’estats 
membres, des de l’any 2004, també pot 
créixer de cara endins, incorporant-hi 
la participació directa de nacions que 
avui dia no compten amb Estat propi. 
Des de la perspectiva legal de la cons-
trucció actual de la Unió Europea, 
aquesta ampliació interior no resulta 
per a res incompatible amb el cabal 
legislatiu comunitari. I, en canvi, seria 
una bona manera de propiciar la reso-
lució pacífi ca i democràtica de conten-
ciosos nacionals que encara queden 
per resoldre a la nostra part del món. 

Crear un fòrum sobre política lin-
güística

En l’encontre celebrat a Edimburg i 
en el qual es va decidir la formació del 

Grup d’Edimburg (o dels cinc), es varen 
prendre decisions sobre actuacions 
conjuntes que ja es poden dur a terme 
a partir d’aquest mateix moment. 

D’una banda, es va acordar de 
crear un àmbit de cooperació força 
estable entre els partits de l’ALE amb 
responsabilitat de govern. A proposta 
de Josep-Lluís Carod-Rovira, presi-
dent d’ERC i vice-president de la Ge-
neralitat de Catalunya, la pròxima 
reunió del Grup se celebrarà a la ciu-
tat de Barcelona a principis de l’estiu 
vinent. 

Així mateix, a proposta de Tontxu 
Campos, conseller de Cultura del go-
vern del País Basc, es va acordar la 
creació d’un Fòrum Europeu sobre Po-
lítica Lingüística, que ha de tenir per 
missió discutir sobre les necessitats en 
aquest camp en cadascuna de les nos-
tres nacions i, sobretot, sobre com im-
plicar el conjunt de la Unió Europea 
en polítiques lingüístiques favorables a 
la normalització de totes les llengües 
d’Europa i molt especialment a les llen-
gües que es troben en situació de sub-
ordinació política malgrat ser les llen-
gües històriques, pròpies i habituals de 
diverses nacions sense estat. 

Des del nostre punt de vista, un 
fòrum sobre política lingüística, orga-
nitzat a nivell europeu, per un partit 
polític d’abast europeu i amb la fi na-
litat de preservar la diversitat de la 
Unió (així com també promoure al 
màxim la competència lingüística dels 
ciutadans de la UE) constitueix un 
camp de joc extraordinàriament favo-
rable per al reconeixement de les rei-
vindicacions lingüístiques de la soci-
etat catalana i, eventualment, de les 
pròpies institucions. 

Amb aquest fòrum, caldrà bastir les 
estratègies necessàries per a superar la 
política lingüística dels estats (general-
ment construïda sobre matrius unitaris-
tes o, en qualsevol cas, favorables a la 
llengua que l’estat considera com a 
pròpia) i per començar a treballar en la 
construcció d’una política lingüística 
pròpia de la Unió Europea que no sigui 
la simple suma de les diferents políti-
ques lingüístiques estatals. 

Es tracta, doncs, d’una oportunitat 
que hem de treballar de la manera més 
adequada, perquè, fent de la necessitat 
virtut, estam construint nous espais per 
a una nova política lingüística, cada 
cop més incontestable des dels rengles 
dels nostres adversaris. ◆


