
NO EN TENEN GANES

[osep Vallverdu

Vaig ser a Tossa, a dinar, el 26 d'octubre. Al restaurant tenien una

preciosa carta amb tot de banderetes indicatives dels idiomes del

redactat : neerlandes, alemany, angles, italia, frances, espanyol. No

catala

Qui ens servia no va presentar cap excusa,davant la nostra

pertinent observacio ; va demanar-nos, en canvi : que no.ho entenen ? La

pacient explicacio nostra subsegiient no va semblar afectar-lo. Tot allo de �
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que tinguin la carta en catala, mes servilment dit, "tambe" en catala,
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Pero ellsvan nomes de cara als estrangers i Ells del pais que ni re8amen'"

ni protesten. Aixo, si no et topes amb gent del servei que-no t'enten. A

"primer els de casa" li lliscava per sobre .

M'hi he trobat en molts llocs : saben que, a mes ames, es obligatori
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Blanes vam haver de traduir, finalment, el mot "forquilla" a un caml5rer ; i

a l'Estartit, un altre xicot va interpretar "cafe amb llet'; com "cafe amb

gel", i aixo fou el que ens presenta
Si no entenen el catala es essencialment culpa dels patrons. Si no et
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poden oferir el menu en catala.tambe.i.pefo tambe dels serveis

d'inspeccio. Es cligui el que es vulgui, aqui mo, .hi ha rigor, i lao

naturalitzacio progressiva i femia del, castella es un fet. Parlo dels serveis

d'inspeccio, perque m'afiquro que aquest camp dels impresses i retols en

catala hi entra. Perque no sembli que faig referencia exclusiva a la costa

dire que a Alio (.Alt Camp) en demanar, "tambe'{l) el menu en catala i

dir-nos que no el tenien van afegir, en el comble de la mofa :"si volen,

els el traduirem". 0 siqui.que, a sobre, encara poden fer-hi barrila .
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