
CATAI·! PER A BORRATXOS

El die. 15 d<:? juliol, ales 12,28 del mati,una profesGora telefon�

ales oficines de ICONA, a Lleida: te1efon� al nUmero corresponent

a "Jefe de leona".

Volia eonsultar queleom referent ales orugues processionAries.

Una veu masculina respongu� a la. -trucada i deman , en castell�,

qu� valien.

La professora,abans de eontinuar,deman if a1 seu torn, 8i podia

continuar parlant en catal�, no fos cas que J.-'altre no l'entengues.
El seu interlocu.tor digue,textua1ment,sempre amb un to amable :

-
" Yo no habla catal�n 5i no llevo dos copas de Ohamp�n en e1

cusrpo. Pero h�bleme, _gue me gusta" tt

Ni e1 leetor ni jo no disposem de cap gravaci6 que ens permeti

de jut jar l'entonaci6 concrete de I· interlocutor qu.e parlava pel

tel�fon del "jefe". La professora assegura que e1 to era jovial,
i mofeta.

Una an�cdota mes ?

ambIa e a..fa
.

ba el mome q_ue emsa
(----.-.....----=�...

qu�lsevo1 brometa 0 carada que as faei entorn de la llengua. Esi;a

molt be que afirmem que som una naci6,est� molt be que ens abracem

a la senyera com la figura de Casanova ( no e1 caval1er galant,

sin6 11altr� ),perb tamb� considero convenient que acumulem a ma

nera de memorial de greuges,o de "hit parade",els insults que ,dins

decasa,. dissimulats amb tant d� to jovial Qom vulgueu, 0 formu

lat's amb irri<tada intemper�ncia1'es facin a La llengu,a..,-

A la postguerra -i el llibre de Jo�ep Benet ens en serveix racions

generoses - as publicaven a. 1e. premsa als noms dels multats per

tenir r�tols en ca"i';aJ.�.o, 'factures, etc. M6s tard, e s publicaren

les l1istes dels maQons • Ara, doncs, bo ser� de publicar,si po-

diem amb noms i senyals, le. co_tinuaci6 del menyspreu per 1a 11en

gua, cooficial i lentament recuperada per a tot ds.

Funcionaris intel ..J.igents, que han assumit 1a realitat de le llen

gua viva i 1a respecten, n'hi ha alguns. Perb s6n un ex�rcit, en

cara, als qui no hi volen saber res,i t'ho diuen 0 t'ho deixen

entendre.

A contar-ho,doncs. Fern llista. Des d'ara convido tothom qui

hagi viseut recentment experi�ncies de meDyspreu per 1a llengua

que ho publiqui. La llista de la vergonya pot c�enQar una
sana. reacQi6�


