
E n una tertúlia se m’acut demanar
a un pagès, ben situat sindical-
ment, «per quin motiu parlen en

castellà als magribins ja des del primer
contacte».

Em respon rotund, sorprès com si
fos una pregunta absurda:

—Per educació!
La resposta retrata el problema. La

llei Moyano, de l’any 1857, obligà tots
els infants a anar a col·legi a aprendre
de lletra, i aprendre-hi exclusivament
en castellà. És sabut que en aquelles
escoles se’ls deia que adreçar-se en
català a un desconegut és de mala
educació i que les bones formes es-
tableixen que cal adreçar-s’hi sempre
en castellà.

Aquesta perversa indicació dita i
repetida als nois i noies petits, en con-
dicions només receptives, encara sense
capacitat de crítica, els ha inoculat el
vici, la reacció espontània, incons-
cient, de parlar en castellà als desco-
neguts, i no sols de petits, sinó que es
manté en fer-se grans, durant tota la
resta de la vida.

Cal actuar contra aquest mal cos-
tum, explicant ara a la gent i especial-
ment a l’escola, que és on s’inculcà el
mal costum, que adreçar-se en català
a Catalunya a un desconegut és cosa
digna de bona educació. I és el que
pertoca: desemmascarar el pervers en-
gany, assabentant-ne grans i petits, però
sobretot aquests.

Ens queixem adesiara de la facilitat
amb què ens passem molt fàcilment al
castellà en parlar amb qualsevol altre
que ens sembli castellà o castellanitzat.
El cas és que mantenir-nos parlant en
català no crea problemes ni queixes
de l’interlocutor pràcticament mai.

Ara bé, hom ha proposat diferents
pedaços per corregir aquest mal vici
d’abandonar la nostra llengua en les
relacions amb tercers.

Sóc del parer que, per a trobar-hi
una solució, cal prèviament cercar i
diagnosticar la causa del destret i cer-
car-ne l’antídot i la manera més efec-
tiva d’aplicar-lo.

He intentat d’exposar això, és clar
que des del meu humil punt de vista.u
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