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Algú que conec, un dia, es va comprar un cotxe 
de la marca Peugeot a Eutrasa, a Corró d’Avall. El 
tracte, segons m’explica, va ser exquisit i el servei 
postvenda, excel·lent. No ha tingut mai motius 
per a fer un sol retret a aquesta concessionària. Ni 
per motius de llengua ni tampoc a causa del servei 
prestat. Al contrari. Màxima satisfacció. Que quedi 
clar això, perquè, altrament, es podria produir una 
lamentable confusió que em sabria molt de greu 
haver contribuït a propiciar.

En la primera revisió, però, va sorgir el primer 
entrebanc. L’empresa Peugeot, des de Madrid, va 
enviar-li, per correu electrònic, una enquesta de 
qualitat pel servei rebut a la concessionària ínte-
grament en castellà. I, tot i que el primer impuls 
que va tenir aquesta persona que conec va ser con-
testar-lo amb respostes positives en grau màxim, 
no ho va fer perquè es va estimar més esperar que 
li enviessin el qüestionari en català, cosa que va 

sol·licitar immediatament de manera natural i amb 
tota la correcció possible.

Al cap d’uns dies, la concessionària es va posar 
en contacte amb aquesta persona per interessar-
se per les raons de no haver donat compliment a 
l’enquesta de satisfacció. La seva resposta va ser, 
és clar, que el seu prec havia estat desatès i no tan 
sols això, sinó que no hi havia rebut ni tan sols una 
contestació: ni qüestionari en català, ni disculpa, ni 
tan sols una vaga promesa d’esmenar la mancança 
en un futur. Res. Naturalment, va deixar el qüestio-
nari sense respondre.

Ara ja fa quatre anys que es va produir aquesta 
situació, que s’ha anat repetint sistemàticament, 
de la mateixa manera, fil per randa, cada cop que 

aquesta persona ha necessitat els serveis del taller 
de la concessionària. I, cada cop, la resposta que 
ha rebut d’Eutrasa, que no de Peugeot –que que-
di clar–, és la mateixa: disculpes per una situació 
davant la qual la concessionària està tipa de pro-
testar, sense resultat, perquè Peugeot no varia la 
seva política lingüística per més que, tal com li van 
explicar, no es tracta d’un cas aïllat, sinó que és una 
queixa recurrent, davant la qual Peugeot no ofereix 
cap solució i ni tan sols una resposta.

Lamentablement, l’actitud de Peugeot no és úni-
ca. Són moltes les empreses que ignoren la nostra 
llengua, talment com si no existís. I, també lamen-
tablement, són molts els usuaris catalans que, 
mesells, no es queixen davant d’una situació de 
clar menysteniment de la llengua del país. Sembla 
que prescindir de la nostra llengua sigui l’actitud 
natural, una mancança davant la qual estem acostu-
mats a no revoltar-nos perquè creiem que no servi-
rà de res, per no crear problemes, per estalviar-nos 
retards que considerem innecessaris, per no posar-
nos en evidència... En fi... Greu error!

Aquesta actitud de molts catalans és, precisa-
ment, la que propicia que no ens tinguin en comp-
te. Si protestéssim més en casos com aquest, si ens 
percebessin disposats a no renunciar mai inneces-
sàriament a la nostra llengua, si observessin que 
menystenir-la els provoca un descens en les ven-
des, l’actitud de les empreses seria diametralment 
oposada. Penseu que la majoria d’aquestes empre-
ses operen amb una diversíssima quantitat de llen-
gües, moltes de les quals, ben exòtiques o demogrà-
ficament menys importants que el català i no els 
representaria cap dificultat incorporar-ne una més.

Perquè, al cap i a la fi, probablement, no es trac-
ta ni tan sols d’ideologia. Són vendes. Màrque-
ting. Si no fer servir el català resulta innocu per al 
negoci, per què hauria d’embarcar-se una empresa 
a introduir canvis en els seus protocols, si aquells 
no li han de reportar cap benefici i sí, potser, algu-
na despesa? En definitiva, topem amb un vell pro-
blema que arrosseguem des de temps immemorial 
i que no és més que el nostre atàvic complex d’in-
ferioritat lingüística, aquella prevenció a reivin-
dicar l’ús de la nostra llengua, que és oficial i la 
pròpia del nostre país, la irresponsable inhibició 
que tenim a l’hora de reclamar els nostres drets 
lingüístics, la mandra que ens agafa quan es tracta 
d’exigir allò que, a l’altra banda del Cinca, no tin-
drien cap mania d’exigir sense complexos i, segu-
rament, de manera molt més estrident. I així ens 
va...

Amic lector, si teniu la intenció de comprar un 
cotxe i havíeu pensat en un Peugeot, ja sabeu quina 
actitud lingüística us hi trobareu.

Peugeot i la llengua
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Nova convocatòria d’elec-
cions generals, les quartes 
des del 2015. Després del 
fracàs de la investidura del 
socialista Pedro Sánchez com 
a president del govern cen-
tral, cal tornar a consultar la 
ciutadania. Ara té més sentit 
que mai apel·lar a la respon-
sabilitat de tots els actors 
polítics perquè l’Estat aban-
doni d’una vegada la situació 
d’inestabilitat i incertesa que 
paralitza l’administració cen-
tral de fa anys, una situació 
que és bastant semblant a la 
de l’administració catalana, 
amb pressupostos prorrogats 
des del 2017.

La campanya per a les elec-
cions del 10 de novembre 
només durarà una setmana 
en lloc dels 15 dies habitu-
als. Menys dies han de servir 
als partits per ajustar, per 
precisar, les seves propostes 
sobre els reptes de tota mena 
que no paren de podrir-se 
després de tantes minilegis-
latures de foc d’encenalls. 
Aquestes primeres hores 

de campanya, però, no han 
apuntat res de bo. Els líders 
polítics han engegat el venti-
lador dels retrets de per què 
no hi ha govern en lloc de 
ficar-se en la llista de reptes, 
alguns de ben urgents com 
la situació a Catalunya, el 
Brexit o el previsible refre-
dament d’una economia que, 
per a molta gent, continua 
en crisi.

És clar que Catalunya 
tornarà a ser al centre del 
debat amb l’ombra de la sen-
tència del Tribunal Suprem 
als líders independentistes 
de l’1-O, però hi ha dubtes 
seriosos que els partits avan-
cin solucions o expliquin 
per què les inversions de 
l’Estat a Catalunya superen 
de poc el 10% del total si el 
país representa el 15% de 

la població, el 20% del PIB, 
el 23% dels impostos i per 
sobre del 27% de les expor-
tacions. En clau vallesana, es 
trobaran a faltar compromi-
sos ferms i no pas promeses 
al desdoblament de la línia 
de rodalies R3, el final de la 
concessió privada de l’auto-
pista AP-7 o el pla de xoc per 
lluitar contra la contamina-
ció i complir els paràmetres 
de la UE. Són  exemples con-
crets de les responsabilitats 
de l’Estat a la comarca. Com 
a ciutadans, hem d’exigir als 
representants al Congrés i el 
Senat –i ens mereixem– res-
postes concretes a aquestes 
qüestions i menys màrque-
ting sentimental electoral.

Per una campanya 
electoral més concreta
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Són moltes les empreses  
que ignoren la nostra llengua, 
talment com si no existís. I són 

molts els usuaris catalans  
que, mesells, no se’n queixen


