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D'un icmps enqi molla gcril sembla cntestada a unir la paraula 
wagrcssivitatn a Llengua Naciorial. És una etiqucta facil d'adherir i que. 
si més no.dcixa satisl'ct aquel1 qui I'usa, pcrque l'ús d'un topic tan super- 
ficial dcu permctre a les pci'sones bcnpcnsants de passar per *no com- 
promescs.; i en un excrcici dc narcisisme mal dissimulat s'autocntronii- 
zen scnyors ahsoluts de la prudencia intel.ligcnt. En la TRIBUNA del 
núniero anterior. Alfrcd Badia cns recordava l'obligació de I'cxercici de 
miliiancia coniia aquesta societat poruga quc inclou els desmemoriats. 
cls tiansigcnts, els oblidadissos. els caragirats, els pactistes i cls negocia- 
durs. Ja 6s hcn curiós que els qui galcgcn una sensibilitat tan exqtiisida 
-nosaltrcs en diricm hipocrita-, quari tiorn parla clar. esdcvinguin mc- 
sclls davant les agressions de la realitac. 

Nosaltrcs cls recordcm quc I'agixssivitat que tant els repugna no pro- 
vé del que pugui dcnuiiciar Lle~igua Nucional. Llengua Nacional es limita 
a dir el que l i i  ha; per iant Cs la rcaliiat que viuen i volcn ignorar cl que 
cls hauria d'cscandalitzar i no pas Ics nosircs afirrnacions. 

No scncix de rcs posar-se bcncs als ulls i cnvernissar cls mots. i, si 
no cls agrada el qiie dicm. la piojeccii, inlantivolu de  I'agrcssivitat no cls 
allcugii-i dc llur par! dc culpa corii a c6rnpliccs muls dc I'anorrcamcnt 
dc la nosira Ilcngua. 

A<]ucsies pcrsoncsian ~~hcnpcnsanis~> -nosalires en dirícm f'ariseus- 
qiic s'cscariil:ilitzcn davant lcs prirriiilcs. acccptcn de viure sota un regim 
lotalilrii-i cri cl qual cls niiliniis dc coiiiiiiiicació cn llcngua catalana es re- 
gcixen p i ~  consigiics cspaiiyoliizadnres qiic decrctcn una censura absolu- 
ia pcr a aquclls qiii no volcrn ni [(barcos* ni el'antasrncs~~ cspanyols. No 
cal sin6 llcgir la propaganda qiic la prernsa espanyola dedica als scus 
agcnts d'c~iqii que apnrcgiii. El barco futziasrna. Es evideni que TV3 hauria 
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de respectar la diversitat d'opinions, ates que no ens en demanen cap. 
d'opinió, quan I'hem de pagar. pero no és menys evident que forma par1 
dcl *clubn dcl lightisme: tan sols hi poden sortir els reportatges de -la tri- 
pulació espanyolan. L'Avui. que gaudcix entrc els seus subscriptors més 
antics de molts xbenpensantsn que cncan  s'autoenganyen convenccnt-sc 
que mitjangant llur subscripció col.laboren en la causa patriotica, fan el 
joc en rcalitat a la causa patribtica d'Espanya, peque  el diari ja no accep- 
ta els aiticles que no dcfensin el w-umbom dcl xbarco.. i a mes proclama 
sense \>crgonya que Sara hi ha censura". 

L'lnstitut d'Estudis Catalans. envejós potser de I'enrenou puhlicitari 
de  la ~ R c a l  Academia de Cultura Valcncianam i del seu tltol de  aReal~.  
ha cridat les forccs reaccionhries del .barco. pcr tal que ensinistrin la 
Secció Filologica q u e  es veu que no en sabia prou- en la tasca de 
-Ter" una normativa nova robant vuit-ccntes panules a la llengua veina, 
que 6s 13 que mana a Catalunya. Quan el pacte s'hagi consumat -cls 
diaris arirmcn quc ja f s  un fct- el torpcde del  barco,) hauri  convenit 
Catalunya cn una rcgi6 monolingüe. O potscr 110 tiavicm entes mala- 
mcnt i ~b i l ingü i sme~ volia dir sbarrcja de Ilcngües~. 

Catalunya es troba en una nova Dccadtncia perque el totalitarisrnc es- 
panyol. mal disrrcssat de  progressisme com sempre, converteix la nostra 
Ilcngua en un objcctc de compra- vcnda politica mician~ant el qual es 
passen factures o s'aconsegueix poder; i en la tndició del m b  pur blave- 
risme, la citncia i el progres no hi tenen res a veure. De bcll nou 6s el po- 
ble qui, si aconsegueix de saber el que passa. dcfcnsa la seva llengua. sen- 
se por a I'oligarquia que han instaurat cls mitjans de cornunicació. Heus 
ací que cls Iia fallat un altre tbpic, als scnyors bcnpensants: les forces 
progrcssisics sempre han estat i seran aquelles que no es vcncn pcr un 
plat dc llcntics si a canvi han de contribuir a pactes. a imperialismes i a 
suhordinacioiis, El  barco^^ porta 13 mateixa bandera reaccion3ria quc 
semprc 6s a I'uguait d'una feblesa o d'una deserció. Porta una handcn 
política quc iio Es catalana. 1 aixo ho sap molt bC la nostra joventut. 1 aixb 
Iio sabcni moli 116 aquclls qui no cns cspantem pcr I'agrcssivitat de Ics dc- 
nuiicics, sin6 que cns avcrgonyim per l'agressivitat de la realitat. 

LIe~ i~ua  Nocional no 6s -ni vol Csscr- prudcnt; no f s  -ni vol ésscr- 
xfarisaicrimciit benpensant,). D'aixo, ja se n'encarregaran els pactistes. 

Pci-ti si pcl Ict de  no acccpinr en silcnci I'anorrcamcnt profcssionalit- 
zat de la nostra llengua algu cns tillla d'agressius. haurem de creure que 
Catalunya. a més de patir la irivasió dcls "barcos~  i dcls <cfantasmcs~, 6s 
un pohlc de pcnsamcnr i de scntiment castnts. 

Quc ningú no cerqui ni uria espuriia d'agressivitat cn aqucsta afirma- 
ció. No Es sin6 la constatació d'una rcalitat pcr a aquclls qiii encara no 
heni pactrit 13 nostra pau. 


