
Jo sóc sa majestat el client 
per Juurne Vullcorbn i Rocosa 

P cls volis de Nadal vaig anar a comprar unes jogui- 
nes per fer els Reis als néls Entro a la hotiga de 

I'cspecialitat en que ;a havia projectat fer les compres. 
1.a hotiga 6s mcili plena i pcr aixii haig d'esperar uiia 

mica perque m'ateneuin. finalmeni una dcpcndcnla ;o- 
ve. d'uns disset o divuit anys. queda lliure i. ;id~inani-se 
que m'espero perqut? m'atenguiii. ein demana en cas- 
telli. que dcsi!io. 

Li dic eii catala, és clar. el niim de Ics jopuincs que 
;a porto apuritades. Eiii di11 que sí qiie les té. en castellh, 
respecte de cada una de  les que li vaig anonienant. La 
resistencia de la dependcnta ~t parlar-me en catala em 
carrega. És per aixb qiie l i  deinano: 

S c n y o r e t a .  que no t i  el gradual escolar? 
Em respon que sí. i sensc abandonar el caslell?i, in- 

quireix per que l i  faig aquesra pregunta. 
É s  perquk si LC cl graduat cscnlar, vol dir que ha 

cstiidiat catala i I'h;i aprovat. 1 si I'ha irproval nli cntenc 
per qilt? esresisteix a parlar-m'hi. 

La rcsposta és de saberuda: 
-PcrquC Linc el drcl de  parlar en castella. com 

voste en carali. perque són Ilengürs olicials. 
-Senyoreta -que li respoiic cal-regaiit-me de  pa- 

cikncia-. ni vosti. ni j« actuem en aquest moment de  
funcicinaris de  I'Esiai. que són cls 
úiiics que estan solinesos a les Ilen- 
gües oficials. Nosaltres hem de par- 
lar Iri Ilengu;i priipia del país. 

La cosa causa estupefacció i un 
somriurc cstúpid cn la senvoreta. 
com si em prengués per un guillal. 
Es i'aria inassa Ilarg explicar-li que 
ofici~rl 6s un derivar de ofiri. i que els 
cscriis de I'administracii, pública s'a- 
noniencti ofir i~.  Ainí ho ha cn1i.s el 
Trihiinal Coiistitucional. el qual ja 
ha dit i repetit qiie la llengua oficial 
Ls la dcls centres oficials. o sigui la 
que han de Ier servir pcr a rclacio- 
nar-se els funcionaris dels diferenis 
centres públics els uns arnb els altres 
i amh el púhlic en gcncral. Aini 
doncs. on hi Iia dues Ilengiies ofici;ils 
han de relacionar-se amb la pohlació 
en la Ilcngua rilicial en qiik l'admi- 
n i~t ra t  ce'l? dirigeiu. Ho  diucn, pcr 
exeinple. les sentencies del Trihunal 

Constitucional núm. 8211986, 4611'191 i la de 25 d'oclu- 
hrc dc  1993. 

Aquestes sentencies advericixcn que una cosa Cs la 
llengua oficial i tina altra la qiie piigiii emprar el pohlc. 

Nci: iots aquesta explicació no la I i i  Iie feta. a la dr- 
pendenta Noniés I'hc dcixada desorientada dicnt-li que 
iii ella ni ;o no éreni funcionaris i que lcr rcl'cri.ncia a 
Ics Ilenpües oficials iio era del cas. 

-A m& -li d i c  si vnsti. los funcioiiiria. vilsi? 
m'liaiiria de parlar en caLiili. perqu? 6s la 1lcngu;i cn 
que ;o. I'adniinistrat. li parlo. 

'1x0 riiiar: Pcrb encara. sorprenent-la inés. l i  d ~ ' .  
-10 l i  rcclanio quc m'atcngui en catala pci- 1111 iiio- 

tiii importaiit: perqui. jo sóc str t?ioj~ii<.srrrr (4 i . l i~~ir .  
La dcpendenta gira la vista cap a una dona mé? gr;iii 

que s'hn p»s;it ;i prop nosirc. Endeviiio que aquc5la al- 
tra deu &ser la propirthria o 1'enc;irregada. i ;inih gesl 
d'anar-mc'n si no m'aten bé. li pregunto: 

E s  que nci hi ha ningú q ~ i c  pugui ;ilcndrc'rn cn ca- 
talh? 

-.lo inateixa - r i n  respon la doii;i gran. 
Dcviii ctrnsidcrar qiic no l i  convenia iliic sc l i  esca- 

pis un client.+ 
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