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No obstant que les normes legals tebricament vigents al temtori de la 
Generalitat de Catalunya(p1ans d'estudisd'EGB i Secunditria, Drets dels 
alumnes, Ordre d'ordenació dels ensenyaments de la secundhria obliga- 
tbria) preveuen que els alumnes tenen dret a rebre un ensenyament tant 
de llengua catalana com de continguts culturals catalans, l'incompliment 
manifest d'aquesta normativa 6s la noma. Podem testificar-ho els pro- 
fessors de BUP que trobem alumnes de tercer curs queni parlen en catali, 
que l'escriuen (quina contradicció) encara que molt pobrarnent i farcit 
de castellanismes Ibxics i sintactics i que no han sentit parlar mai d'his- 
tbria de Catalunya o de rnoviments culturals com la Renaixenca. Només 
alguns que han anat a segons quines escoles o que han tingut un professor 
determinat trenquen aquesta ignorbcia, de manera que 6s a tercer curs, 
mitjanqant I'assignatura de Literatura Catalana, que poden tenir l'única 
informaci6 sobre la histbria i la cultura del seu pais. 

Per aixb ens preocupa molt'la Reforma que ja tenim a sobre, perqub 
instaura una estranya barreja dins una « h a  de llengua catalana i 
castellana i literatura» a la qual se li atribueixen nom6s 8 crwts, de 
manera que el que ara s6n dues matkries ben diferenciades de llengua i 
literatura (arnb I'anomalia que la literatura castellana I'estudien a 2011, 
abans que la catalana que la fan a 3er, i ja vénen influits per la periodit- 
zació, la nomenclatura i les maneres de fer especifiques d'aquesta litera- 
tura) passarA a ser un ((poti-potin que no se sap qui impartir&, amb una 
titeratura ambigua i sense cap senyal d'arrelament nacional, encara que 



paradoxaiment el t ea  de I'OrdR que desenvolupa aquests em-ments 
de SccundMa obiigatbria pmeu inghiuament en l'article 2.7 el que 
seguek 

«Identificar i assumir com a prbpia, la societat catalana amb les m e s  
característiqua histbriques, cdturais, geografiques i socials, tenint m. 
neixement del drct deIs pobles i deis individus a nur identitat i desenvo- 
lupant una actitud d'interks i respecte envers I'exercici d'aquest dretn. 

No sabem com s'ho faran, peque el temps dedicat al catala sed menor, 
la literatura, segons qui la faci, sera mes castellaaa que catalana, o es far& 
una generalissima i superficial literatura universal, i ates el baix nivel1 de 
catalanitmcib de les alt~es assignatures, el contacte amb el c a t a P  lira ja 
del to! Insuficient, sera encara &a petit. 

El Departament d'Ensenyament, pm mitjP deis reciclatges. va dotmt de 
certificats de catala a una munió de professors que després no l'utiitzen 
per a res en les seves classes, ja que no hi ha cap norma que eis hi obiigui, 
ni cap pressi6 efectiva per part de la hispeccib o dels equips diiectius deis 
centres. L'únic que es fa -í encara aiguns ho troben una prwi6 inac- 
ceptable- b fer consignar en uns impresos cada principi de curs les 
ciasses que es fan en catala, i en donar aquestes dades acostumen a 
faísejar-les per tal de donar una Unpressib de proprés de la cataianitzadó 
de secunditria. NingU no ho co~ilprova mai i fíns i tot es podra donar el 
cas de professors que, amb les fa lda ts  que declaren, puguin obtcnir 
d'aqui a un temps uns punts que els nportaran augment de la retribuci6 
per haver «declarat» que feien les dasses en catala. 

A la vista d'aqnest estat de coses, gmvfssim a h o m  d'ara, s'imposa una 
actuació Fama p s  part del p ~ f e a m a t  mb conscient i dels pares de& 
alumnes. Per aixo, dins LLENUU NACIONAL, ens hauríem d'orga- 
nitzar els profesors de catalb o de qwalsevol assignatura amb int- por 
la liengua i flxar-nos un pla d'Odtd6, ja que han desaparegut o han 
deixat d'actuar associacims, gnqw o coordinadors wm APLEC, Ia 
CELL, la DEC, la Coordinadora perla Normalització ... 
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