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l domini de l’ortografia sem-
pre ha preocupat la societat,
especialment al segle XVIII
amb el naixement de les aca-

dèmies. Al XIX va sorgir la conscièn-
cia lingüística de recuperar una uni-
tat, que havia de començar necessà-
riament per l’ortografia, que és la ca-
ra més externa d’una llengua, l’aspec-
te més vistent, i no per això ha de ser
el més important. Però en canvi, la so-
cietat catalana es comporta com si re-
alment ho fos: recordem per exemple
del títol d’Obelix i Asterix El cel s’ens
cau al damunt, que corregit hauria de
ser “El cel ens cau al damunt”.

ÉS EVIDENT QUE L’ORTOGRAFIA, per natu-
ra, sempre serà conservadora i la
parla, per contra, sempre serà evolu-
cionista. Però també és evident que
la llengua oral té diversos registres,
del col·loquial a l’estàndard, amb to-
ta una sèrie de matisos pel camí.

JOAN SOLÀ, EN UNA ENTREVISTA que li va
fer El País el 4/11/1999, declarava
que una part de la resistència als
canvis ve de l’instint de mantenir
les coses com estan, perquè sem-
blen essències de la llengua. Les es-
tructures lèxiques, morfològiques,
sintàctiques i fraseològiques són,
segons Solà, terrenys molt difícils
d’accedir-hi intel·lectualment, i per
això no són emblemàtics. Josep M.
Espinàs, el 12/11/1999, i sense
contradir Solà, diu que “és falsa la
idea que s’escriuria millor amb me-
nys normes ortogràfiques”. Argu-
menta que si es llegeix com cal i es
dedica una mica d’atenció a la for-
ma de les paraules, l’ortografia
s’aprèn de seguida.

QUINZE ANYS MÉS TARD, al novembre
del 2014, el Departament d’Ense-
nyament presenta un document ti-
tulat Orientacions pràctiques per a
la millora de l’ortografia, que pre-
tén defugir el debat de les reformes
ortogràfiques i passar del model ac-
tual d’aprenentatge de l’ortografia
més mecànic i descontextualitzat a
un altre basat en la metodologia co-
municativa. El motiu pel qual ha
aparegut aquest document es deu al
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gran volum de faltes detectat en les
proves d’avaluació de 4t d’ESO, que
mesuren els coneixements de tots
els alumnes de Catalunya.

SEGONS AQUESTES DARRERES proves, el
30,4% dels alumnes catalans tenen
un nivell baix d’expressió escrita
(és a dir, en coherència, cohesió i
adequació del discurs, morfologia,
lèxic i ortografia). En aquest docu-
ment s’insisteix sobretot a escriure
i corregir, però també a llegir i re-
flexionar, fer exercicis de memòria
visual, fer un bon ús del diccionari,
potenciar les traduccions, revisar
els apunts, fer exàmens de redac-
ció, etc.

DE FET, HI HA UNA QÜESTIÓ MOLT més
preocupant que l’ortografia, que és
el poc domini de la llengua a l’hora de
redactar. Simplificant l’ortografia
no escriurem millor una llengua. El
que cal sobretot és dominar-la en el
terreny de la sintaxi, el lèxic o la fra-
seologia obrint la ment a llegir i a es-
criure amb passió, condició bàsica
perquè les idees circulin fluidament.

EN AQUEST SENTIT, DONCS, EL document
del Departament d’Ensenyament
no se centra només en el simple pla
ortogràfic, sinó que va molt més en-
llà, perquè cerca diversos mètodes
de treball no tan sols per millorar
l’ortografia, sinó també el conjunt
de la llengua, entesa en un sentit
més ampli en les potencialitats del
discurs, i això vol dir saber escriure
o saber parlar, és a dir, saber es-
tructurar bé el pensament perquè
arribi als destinataris i els impacti.
Tan simple com això. Tot un repte
perquè les noves generacions si-
guin grans professionals amb molt
de futur.
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Simplificant l’ortografia
no escriurem millor una
llengua. El que cal
sobretot és dominar-la

s diu que persones independents de la
societat civil podrien incorporar-se a les

llistes si hi hagués un avançament electoral.
És un fet que els partits es miren amb cau-
tela. Hi ha més de tretze mil persones que
viuen de la política a Catalunya, la majoria
de les quals militen en algun partit. No hi ha
el costum d’incloure independents, i l’expe-
riència demostra que el fet no acaba de fun-
cionar. És per recordar un exemple que fa
anys va ésser explosiu i va acabar mala-
ment quan hi va haver el traspàs a la política
del jutge Baltasar Garzón a les llistes del
PSOE. El fet va crear un fort daltabaix tant al
partit de González com a la judicatura espa-
nyola.

Van deixar un bon regust simbòlic els in-
dependents en la primera etapa de la Tran-
sició. Els partits polítics encara eren molt fe-
bles i després de la mort de Franco van tenir
un escó simbòlic entranyables personatges
com ara el poeta Rafael Alberti, Maurici Ser-
rahima, Lluís Maria Xirinacs i tants d’altres
que van ésser designats senadors reials
com a testimonis de l’inici de la democràcia.
Fins i tot i tenia escó com a independent Ca-
milo José Cela, que abans d’asseure’s va
advertir que mai s’afiliaria a cap partit. L’es-
criptor va quedar-se dormit en una sessió
de la cambra alta i va ser reprès pel presi-
dent: “Sr. Cela, vostè està dormit? No, se-
nyor. No estic dormit. Només estic dormint.”
“En tot cas no és el mateix?”, li va respondre
el president. “No. Com tampoc no és el ma-
teix estar jodido que estar jodiendo.” Fets
anecdòtics com el del poeta Rafael Alberti,
que passejava sempre per Madrid amb un
auricular escoltant la ràdio. Ho feia perquè
volia assabentar-se amb rapidesa en cas
que hi hagués un cop d’estat i hagués de
tornar a marxar a l’exili.

Seria tota una novetat que independents
de totes les tendències anessin als parla-
ments. És curiós que n’hi ha molts que hi
volen anar i fins i tot hi ha llistes d’espera.
Malgrat que, des de fa anys, s’ha consolidat
l’ofici de polític, és difícil veure una combina-
ció de venerables polítics professionals i de
partit amb llistes de notables independents
que provenen del món del treball.
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