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Umkämpfte Identitäten: Zentrum und Peripherie im Diskurs 
La batalla de les identitats: discursos de centre i perifèria 
 

“L’Espanya d’avui en dia no es presenta com a ‘nació unitària 

consolidada’, sinó més aviat com a conglomerat de diverses 

nacionalitats” (Peer Schmidt, “Prefaci”, en: Id. (Hg.): Geschichte 
Spaniens, Stuttgart: 

Reclam, p. 11) 

 

L’Otto-Friedrich-Universität de Bamberg tindrà el plaer d’acollir enguany la 25a edició del 

Col·loqui Germanocatalà, dins del cicle de jornades bianuals internacionals d’estudis catalans, 

organitzades sota el patrocini de l’Associació Germanocatalana (DKV). Entre el 21 i el 24 de 

setembre us esperem a Bamberg amb un lema de la màxima actualitat política, al qual la Filologia 

Catalana, amb les seves subdisciplines, pot fer-hi contribució substanciosa: els discursos en 

batalla constant arran de la pugna per la independència catalana i de la resta de catalanofonia, que 

es considerarà des d’un marc europeu. 

La integració dels països de l’Europa Occidental i de l’Europa Central en una entitat 

supranacional, la Unió Europea, ha introduït un nivell superior als discursos d’identitat de les 

regions. Si bé els defensors de la idea europea solen lamentar-se sovint de la poca cohesió 

identitària que emana de la UE als estats membres amb identitats consolidades, en moltes de les 

regions sembla que succeeix el contrari: la idea d’Europa és considerada com una alternativa a la 

nació titular per part de les regions amb una identitat nacional pròpia en molts dels estats que 

històricament no han aconseguit la identificació de tot el territori amb el seu projecte nacional. 

Escòcia i Catalunya són dos exemples recents de com unes regions que no se senten 

completament integrades a la seva nació titular des d’un punt de vista d’identitat nacional 

intenten independitzar-se’n amb un discurs no excloent i explícitament europeista. 

De fet, els dos casos esmentats són tan sols la punta de l’iceberg d’un fenomen molt més 

estès a l’Europa Occidental, en el nucli del qual trobem sovint una identitat lingüística regional. El 

desenvolupament de l’estat nacional al segle XIX, amb la idea d’una única llengua nacional com a 

estendard de cohesió i identitat, va ocasionar que a Europa es diferenciés entre dos tipus de 

llengües escrites i estàndards: les de més èxit es van convertir en llengües estatals (“Llengües 

estatals d’Europa Occidental” = LleEOc) i, doncs, en portadores de les identitats dels estats 

nacionals; les de menor èxit, per contra, van convertir-se en llengües regionals (“Llengües 

regionals d’Europa Occidental” = LleROc, vid. Radatz 2012, 2013). Aquesta configuració en 

LleEOc i LleROc és un fenomen històric profundament europeu. Les llengües regionals van 

néixer al mateix moment en què es crearen les llengües nacionals dels estats. 

Nombroses regions europees amb una llengua pròpia escrita i autòctona es consideren 

“nacions lingüístiques sense estat” i produeixen –amb graus diferents d’arrelament social– els 

seus propis discursos identitaris, amb la pretensió d’oposar-los als discursos de les nacions 

titulars i d’oferir una identitat alternativa. És per les raons adduïdes que a Europa hi ha avui dos 

tipus de “nacions lingüístiques”: d’una banda hi ha els estats, la llengua oficial dels quals 



constitueix un element central per a la cohesió identitària i administrativa de la nació titular; i 

d’altra banda hi ha les regions amb llengües regionals del tipus LleROc, que es consideren a si 

mateixes com a nacions lingüístiques sense estat i, d’aquesta manera, qüestionen d’una forma 

potencialment conflictiva la sobirania absoluta que les llengües estatals pretenen exercir sobre tot 

el seu territori. 

Alguns exemples de moviments regionalistes i separatistes que han desenvolupat 

discursos similars són, a banda dels ben coneguts moviments a Catalunya, a Escòcia i al País 

Basc, els bonnets rouges a Bretanya, el partit Plaid Cymru a Gal·les o el moviment independentista 

cors. El braç polític d’aquest darrer, el Pé, va ser el partit més votat al Parlament regional de 

Còrcega (Assemblea di Corsica) en les eleccions regionals de 2015, amb un 35 per cent dels vots. 

Aquests fenòmens que sovint només s’analitzen i s’estudien com a casos aïllats s’entendrien 

millor si es consideressin des de la perspectiva del desenvolupament d’Europa en conjunt. 

Entre el estats membres de la UE, Espanya és, sens dubte, el que presenta més conflictes 

de caire regional i nacional. El procés històric d’unificació del país no va aconseguir que el 

concepte d’una “nació espanyola” arribés a ser una evidència acceptada sense restriccions per part 

de tots els ciutadans. La vida social i política d’Espanya està marcada per l’antagonisme entre el 

discurs centrípet del centre i els diversos discursos centrífugs de la perifèria, els quals es troben, 

amb diversos graus d’intensitat, a Catalunya, al País Basc, a Galícia, a les Canàries i, de forma 

menys pronunciada, també a les Illes Balears, a la Comunitat Valenciana i a Navarra. 

La percepció d’aquests moviments regionals per part d’estats amb una identitat estable i 

cohesionada sense conflictes regionals interns (com és el cas d’Alemanya) és sovint 

d’incomprensió i de rebuig; l’opinió pública espera de la perifèria d’altres països que subordini la 

identitat pròpia als interessos dels estats nacionals corresponents, prenent com a exemple el 

model francès o l’alemany. No obstant això, el cas de Catalunya mostra que una subordinació tal 

no pot ser una solució a llarg termini, ja que no es tracta de residus anecdòtics o passatgers d’un 

passat remot, sinó d’un problema estructural de plena actualitat. 

Entre els regionalismes europeus basats en les llengües, Catalunya i la catalanofonia tenen un 

estatus especial des de tots punts de vista:  

 

 El català és de lluny la llengua regional (LleROc) amb més parlants i l’única que no sols és 

present a ciutats grans, sinó també a la metròpoli internacional, Barcelona, on fins i tot es 

podria dir que gaudeix d’una posició dominant. 

 No hi ha cap altra llengua regional a Europa que compti amb una producció cultural i una 

presència mediàtica més ampla. 

 El moviment independentista català en les últimes eleccions regionals va estar molt prop 

d’assolir la majoria absoluta i té la majoria absoluta dels escons al Parlament de 

Catalunya; no hi ha a l’Europa Occidental cap altre lloc amb un moviment 

independentista amb una presència més sòlida. 

 La política lingüística i cultural catalana és el model a seguir per tots els moviments 

regionalistes europeus. 

 

Tenint en compte la posició central que ocupa la catalanofonia en el marc d’un problema rellevant 

a tota Europa i coneguda també l’actualitat del procés independentista català, la 25a edició del 

Col·loqui Germanocatalà de Bamberg 2016 pren com a tema principal “La batalla de les 

identitats: discursos de centre i perifèria” i té com a objectiu considerar el fenomen dels discursos 

d’identitat catalans conscientment amb els rerefons dels altres moviments europeus de 



reivindicació lingüística. És per això que l’edició del Col·loqui Germanocatalà d’enguany anirà 

més enllà del marc de la filologia estricta i animarà que es facin contribucions que analitzen 

aquesta realitat des d’altres punts de vista com són el literari o el dels estudis culturals, per tal de 

completar les descripcions, aclariments i anàlisis d’aquesta actualitat històrica. L’element 

d’unificació metodològica girarà al voltant del concepte de discurs, que servirà d’antídot contra 

qualsevol argument essencialista i assegurarà la imprescindible dialèctica que revela totes les 

assignacions identitàries com a negociades i, per tant, també com a sempre negociables. El 

concepte de discurs garantirà una perspectiva pluralista i genuïnament democràtica. Amb el 

concepte de discurs, tant els estudis culturals com els de la literatura, els de la sociolingüística, i 

els de l’anàlisi lingüístic del discurs es podran reunir en un camp ampli d’estudi interdisciplinari. 

 

Hans-Ingo Radatz (Bamberg) 
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