“GUAL PERMANENT”
La Delegació Comarcal d'Òmnium Cultural, continuant la seva tasca
de promoció de la nostra llengua i cultura arreu del Vallès Oriental porta a
terme una campanya de normalització de l'ús del català a nivell popular.
Com a prova demostrativa tenim la carta que adjuntem a continuació,
dirigida al batlle de Granollers, senyor Llobet.
Segons notícies o rumors que suposem que són reals, aquest
Ajuntament que us digneu a presidir té la intenció d'exigir a tots els usuaris
de guals per a l'entrada de vehicles als edificis particulars, l'obligació de
col·locar per indicació, les corresponents plaques indicadores de “GUAL
PERMANENT” de tipus oficial que subministrarà el mateix ajuntament.
Suposo que, ara que s'està normalitzant l'ús oficial de la nostra
llengua i es prenen mesures per a rectificar passades errades de repressió
contra la nostra cultura, no es pensarà a fer la redacció de les esmentades
plaques, en altra llengua que no sigui la nostra. El poble que ha vist amb
molta satisfacció el canvi de les plaques dels noms dels carrers i altres
detalls de descastellanització, veuria amb molt mal als ulls que en això de
les plaques dels guals no es seguís el mateix criteri.
Encara que, com he dit abans, dona el bon criteri d'aquesta
Corporació, no caldria la nostra recomanació, nom d'aquesta delegació
d'Òmnium Cultural, entitat que des de la seva fundació té com a finalitat la
promoció i salvaguarda de la cultura catalana, em permeto de fer-los
aquesta recomanació quan encara s'estigui a temps de fer-ho com cal i no

1

caure en la rutina que només es pot justificar pels anys que hem passat
d'alienació constant.
Confiant en la bona acollida del nostre suggeriment, amb el qual
pensem expressar el sentit general, us donem les gràcies per les vostres
atencions.
Atentament,

Jaume Camp
President d'Òmnium Cultural del Vallès Oriental

Nota: Aquest text és una transcripció de l'article aparegut a 'La comarca al
dia' el 10 de setembre de 1977, coincidint amb una entrada d'Òmnium
Cultural al registre de l'Ajuntament de Granollers, que s'emparava a la llei
per demanar la col·locació de les plaques dels guals en català. L'operació de
normalització lingüística era també una petita revenja pels atacs que en
Jaume Camp havia rebut de la premsa afí al règim pel fet de tenir la
primera placa de 'Gual permanent', en català, al seu taller de la Plaça
Maluquer i Salvador des de finals dels anys 40, motiu pel qual era conegut
a la ciutat pel sobrenom amigable de 'Gual permanent'. La proposta va
prosperar, i aviat Granollers va catalanitzar totes les seves plaques
d'aparcament.
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