
SOCIOLINGÜÍSTICA

LLENGUA NACIONAL - núm. 72 - III TRIMESTRE DEL 2010    15

Empreses i normalització lingüística

Jordi Madern i Mas (empresari)

PLAERS 
D’AMETLLA

L a Generalitat ha sancionat diver-
ses empreses per no complir els 
mínims que exigeix la normalit-

zació lingüística d’aquest malaurat país 
nostre. Immediatament em vénen a la 
memòria una colla de fets que tenen 
a veure amb personal que depèn de la 
Generalitat.

Hi ha ajuntaments on quasi sempre et 
responen en castellà quan hi telefones.

A Sarrià (Barcelona) em va parar 
una parella de municipals per dir-me 
que havia de treure el CAT que duia 
al cotxe. Només va parlar el més jove, 
sempre en castellà, encara que jo li par-
lava en català. És sabut que a la guàrdia 
urbana hi ha un corrent castellanista, 
que no és majoritari però que ratlla la 
catalanofòbia. 

Als Ferrocarrils de la Generalitat hi 
ha hagut casos de funcionaris que, quan 
el viatger els ha demanat que li parles-
sin en català, han arribat a vexar-lo i a 
fer-li escarni en presència d’altres fun-
cionaris.

Hi ha escoles públiques on l’ense-
nyament del català encara avui és una 
paròdia. 

A la sanitat, un metge que m’ha parlat 
en català s’adreça en castellà a la infer-

mera que també m’ha parlat en català. 
De fet, l’obligava a parlar-me en castellà. 
A un metge sud-americà que s’esforçava 
a parlar en català també l’han fet parlar 
en castellà.

Prenent un cafè a l’àrea de l’Alt 
Em pordà comentava coses intrans-
cendents amb la cambrera que em va 
atendre. Entren tres mossos d’esquadra 
parlant entre ells en castellà i s’adrecen 
a la cambrera en castellà.

M’han dit que a la comissaria dels 
Mossos d’Esquadra de Sabadell t’ate-
nen en català si els parles en català, però 
que, d’entrada, se t’adrecen en castellà 
i que entre ells no els senten a parlar 
en català.

En preguntar a un mosso d’esqua-
dra per què se’m dirigia en castellà em 
va contestar que ell podia parlar en cas-
tellà.

Al carrer de Sant Honorat de Bar-
celona, al costat de la seu de la Gene-
ralitat, cada vegada que hi passo hi ha 
una furgoneta dels mossos: no els he 
sentit mai a parlar en català.

Una noia filipina que viu a Sarrià 
vol aprendre el català. El Consorci per 
a la Normalització Lingüística de la 
plaça de Catalunya, 9, 2n 1a, la va fer 

anar a classes a la Zona Franca primer 
i, més tard, a l’avinguda del Paral·lel, i 
es troba que la policia, els municipals 
i gran part de funcionaris i fins i tot el 
personal de Normalització Lingüística 
se li adrecen en castellà, a més de sentir 
que parlen en castellà entre ells. És evi-
dent que les ganes d’aprendre d’aquesta 
noia filipina, malgrat els obstacles que 
li posa el Consorci, no concorden amb 
el comportament de les persones i de 
les institucions abans esmentades. Jo 
diria que els inquieta i que fan el possi-
ble per fer-la desistir.

Tots aquests fets no són aïllats; 
aquests capteniments són habituals i, 
si no hi ha la possibilitat d’esmenar-
los, com podem fer complir normes a 
les empreses privades quan el personal 
que depèn de la Generalitat i dels ajun-
taments les contravé i en fa ostentació?

Com es poden posar sancions a les 
empreses privades si qui els portarà la 
notificació pot ser un castellanista cata-
lanòfob?

Sembla talment que la Generali-
tat doni patent de cors a uns senyors a 
qui paga un bon sou per fer-nos sentir 
estrangers o «exiliats en la pairal con-
trada», com diu J.V. Foix. ◆

Trias Galetes - Biscuits SA
Ctra. de Sils, 36 
17430 Santa Coloma de Farners
Tel. 972 84 12 13
www.trias.cat


