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No es tracta , cvidentment, que d'ara endavant tots els lerrouxistes hagin 
de tenir un titol universitari -1m actituds ofensives contra l'única iiengua 
propia de Catalunya sempre han gaudit de gran acceptació i de gran 
vitalitat a casa nostra amb titol o sense-, sinó que ara el lerroluíisrne es 
practicat amb special virulkncia per un ampli sector de professors de 
iltngua i literatura catalanes que s'entesten a rebaixar encara m& laja 
prou malniesa dignitat i La mai no assumida necessitat del catala. 

Heus aoi que a hores d'ara ni cal mar a Valkncia si hom vol assistir a 
I'esgectacle vergonyós del pacte lingiiistic ni cal atribuir a asectors e a -  
dussers del vell espanyolisme» els atcmptats contra la Ilengua. 

Tothom aecepta que als paisos civilitzats d'Europa un aiumne no pugui 
entrar a I'universitat si no t t  un d~rnini de la Uengua del pais, pero quan 
es tracta de la compefkncia lingüística en catala són precisament els 
professors d'aquesta iiengua els qui demanen unes rebaixes indignes i del 
tot incoherents amb el mínim sentit de responsabilitat professional. 
L'aumodi i la neglighncia no troben d'altres subterfugis que frases 
demagbgiques de I'esiil de «el catala &s molt dificil i s'han de permetre 
més de deu faltes», «si no f a  rebaixes I'alumne trobarii antipiitica 
ilassignatura», «els casteilanoparlants no tenen cap necessitat de saber 
el catala correctament i, al cap i a la fi, no el parlen mai», etc. 

De fet, sbn els mateutos argaments que han esdevingut «recursos legals» 
presentats per sindicats contra el decret que obligava els professors a 
conlsixer les dues Ilengües oficials, llevat que ara els professors s6n 



pdsament  de catala i que han canvíat els recursos per amaiams i 
coacdons al coordinador genero1 & Uengua catalana de G.(XU., 

Davant aquests fas, caldria recordar a aquats professors 

1) Que qnaisevol professor ha de dignificar I'assignatwra que i m p a m  
la quaí cosa no s'adiu amb quaisevol professor que pressuposa que Ia 
dificultat cal equilibrar-la amb la ignorhcia 

2) Que ja Cs hora que el catala delxi d'&a la «qnarta maria» de 
I'e116aiyamcnt, da m r i a  de les faltes d'ortografia* per tal d'esdevenir 
la Uengua nomal d'una naci6 sense rebaixes. 

3) Que la müior manera d'aconseguir que I'alumne res@ allb que 
aprkn ts I'exunple que ha de donar aqueil qui ensenya. 

4) Que si la 8ituaci6 del cat& &S ia shaci6 d'una llengua innecessh i 
subordinada. el plany demagwcde qui ja I'msenya i n'exigeix la q u a l i t  
d'acord amb aquesta subordina& no aconsegueix sin6 convertir el 
professorat en cbmplice acth de la mrmalitat i agressor voluntari de la 
Uengua nacional de Catalunya. 

5) Que és precisament el moment d'aittar a la universitat el moment més 
adient per a exigir una competencia digna. No valen, doncs, els argu- 
ments de la mala preparaci6 antexior. Aquesta preparacib no tindra sentit 
si no és adrepda a la rigmsitat que qualsew)l Uengua reclama, que 
qualsevol examen mereix i que qu&0~01 alumne necnsita per tal de 
respectar allb que estudia. 

Cal explicar, de passada, en que wnsidx la prova de catala que escan- 
dalitza tant els pretesos uamics del poble» i quins s6n els criteris la 
rigorositat deb quals ha esta oollsidumia earbitrBria i extemporilnia~. 
Fa nou anys que els alumna S'- d e d  a la selectivitat. la qual 
cosa vol dir que els alumna que s'examinwan mguany ho saben des dels 
voit o nou anys. Si un alumne, per les humst8ncies que siguh, no ha 
estudiat catalii m6s de tns anys pot demanar-ne l'exempció i per tant no 



haurh de fer aquesta prova. L'escitndol dels nous fariseus s'ha produit 
pel fet següent: l'alumne ha de redactar dues-centes paraules i cada falta 
de competencia lingüística li rebaixarh un punt dels sis punts que val la 
redaccib. És a dir que, posat que encara li restin quatre punts d'unes 
preguntes de lingüística, un alumne pot Fer cinquanta faltes i ésser 
puntuat amb un «4». Altrament cal dir que la rigorositat pel que fa a la 
compettncia s'ha anat accentuant progressivament al Uarg de nou anys 
i encara ara l'dumne pot fer faltes en catalh -tan sols descompten un 
punt- mentre que no en pot fer en espanyol. Heus aci que la pretesa i 
escandalosa rigorositat de l'examen no arriba a tractar la llengua catala- 
na ni tan sois coma ucooficid» pel que fa a les famoses «faltes». De be11 
nou el lerrouxisme i la demagbgia han trobat una altra escletxa per 
atemptar contra la dignitat d'una Uengua, encara que sigui amb faltes 
d'ortografia. Heus aci que, malauradament, s6n eis mateixos professors 
de catalh -i no eis alumnes- eis qui, en nom de falsos interessos, han 
contribuit una mica m& a la swa degradacid. 

L'Associacib LLENGUA NACIONAL ha donat suport als criteris lin- 
giiístics del coordinador general i ha coodemnat aquestes actituds lerrou- 
xistes. La Seccib d'Ensenyament de 1'Associacib ha redactat una carta 
per tal de denunciar aquest nou atemptat contra la llengua. Aquesta carta 
serh lliurada al conseiler d'Ensenyament el dia 3 de maq d'enguany, Cal 
di que han estat recollides en una retmana més de cent signatures de 
professors, alumnes, lingüistes, sindicats, pares de familia, etc. 

En aquest niimero de la revista us oferim el text de la carta i un fuU de 
signatures. Totes les signatures que ens arribin fms al mes de juny les 
farem arribar al conseller d'Ensenyament. 


