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Ara que ja tenim el curs engegat nova-
ment, crec que ens hem de plantejar
que una de les batalles que, ara com
ara, l’escola perd dia rere dia és la que

lliura en el camp de l’ortografia. I s’ha dit i re-
petit fins a l’extenuació que la culpa de tot, la
té el llenguatge dels xats, caracteritzat, com
sap tothom, per l’economia de vocals i per l’ús
de signes i icones que s’intercalen en el text;
però a mi, em fa l’efecte que la cosa té un fons
més complex. Crec, fins i tot, que l’impacte del
llenguatge del xat en l’ortografia tradicional és
mínim, si no nul.

EN UNA ÈPOCA TAN HEDONISTA I MECANITZADA que ja
no ens cal ni retenir, posem per cas, els núme-
ros de telèfon o la mecànica de la divisió per-
què ja ens ho fan les màquines, més aviat
penso que hi té molt més a veure, precisament,
l’escassa valoració que es fa de la memòria,
cosa que, òbviament, repercuteix en les acti-
vitats que es proposen (i deixen de proposar-
se) a l’escola. I és que l’ortografia no s’aprèn a
base de normes. Aquestes poden servir per a
reflexionar en els moments de dubte, però les
persones aprenem ortografia fonamentalment
gràcies a la memòria visual. I la memòria no es
treballa prou.

PERÒ NO ÉS TAN SOLS AIXÒ. També hi té molt a
veure un cert culte a la informalitat que es
dóna darrerament a la nostra societat occi-
dental, on dur els texans acuradament estri-
pats, anar pel món amb els pantalons pretesa-
ment caiguts i ensenyant un calculat tros de
roba interior, dur els cabells mesuradament
despentinats i altres coses semblants marquen
l’estil de l’arquetip de l’adolescent actual. La
progressiva desaparició del tractament de cor-
tesia, que va cedint cada cop més espai al tu-
teig, també forma part d’aquest procés. I l’or-
tografia, que és un dels màxims exponents de
la formalitat, no podia de cap manera que-
dar-ne al marge.

TAMBÉ HI INCIDEIX, SENS DUBTE, la falta d’exigència
que es té, en general, amb els nens, en l’actua-
litat. Sembla com si fos dolent demanar a una
criatura que faci el favor de fixar-s’hi; i que
sigui una monstruositat exigir-li que ho torni
a fer, i obligar-la, si cal, a repetir-ho tres, qua-
tre, cinc o sis vegades. O totes les que calgui...
Fins que ho faci bé!

I, EN AQUEST SENTIT, POTSER HAURÍEM de repensar el
sistema que fem servir amb els infants que co-
mencen a escriure. Durant aquesta etapa, el
nen és convidat a escriure com més millor, en-
cara que faci faltes; i la pedagogia moderna no
és amiga de fer-li gaires correccions per tal que
no se senti sancionat negativament i vulgui con-
tinuar escrivint. Naturalment, el nen, que ha
gaudit d’aquesta llibertat fins a un determinat
moment de la seva vida, no comprèn per què se
li nega més endavant. Ha interioritzat l’hàbit
d’escriure a raig i sense fixar-s’hi i, com més
gran és, més li costa abandonar-lo.

I, FINALMENT –I AIXÒ NO AFECTA SOLAMENT els més
joves, sinó també la població adulta–, una certa
permissivitat que es dóna envers el català, i que
no es dóna envers el castellà. Cert és que les per-
sones de més de trenta o trenta-cinc anys no
van poder accedir a l’ensenyament en català a
l’escola i que això els fa molt difícil excel·lir en
ortografia. Ara bé, amb la quantitat de mitjans
que hi ha avui per a escriure bé el català, no
queda justificada de cap manera la desídia que
es pot observar entre alguns adults. Des dels cor-
rectors informàtics, fins als centres del Consorci
per a la Normalització Lingüística, que resolen
en molt poc temps tots els dubtes que els plan-
tegem, passant per una simple consulta al dic-
cionari o a l’amic o conegut que en sap més, la
quantitat de mitjans a l’abast és suficient per a
no haver de suportar rètols públics, tanques pu-
blicitàries, avisos municipals, cartes que arri-
ben des de tota mena d’entitats públiques o pri-
vades i altres escrits, amb faltes d’ortografia. Si
això passés en castellà, més d’un responsable
saltaria, però com que, en català, existeix aques-
ta permissivitat que diu tan poc a favor del res-
pecte que aquesta societat sent per la pròpia
llengua, doncs no passa res i continuen prolife-
rant els escrits amb una ortografia deficient.

D’EXCUSES, EN PODEM BUSCAR DE TOTS ELS COLORS: des
de dir que és més difícil escriure en català que
en castellà, que sí que és veritat, fins a al·legar
que la societat catalana encara no ha tingut
temps d’aprendre’n i que som hereus d’una
època i bla, bla, bla..., que també és veritat; però
el que també és cert és que l’actual estat de la
qüestió va generant una manca de rigor i una
falta de respecte cap a la llengua que quan cris-
tal·litzin i hagin esdevingut norma, haurem de
lamentar amargament.

FALTA DE RESPECTE
CAP A LA LLENGUA Jordi Sedó Sociolingüista i docent
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Quèfemambl’ortografia?

“L’ortografia no s’aprèn a base
de normes. Aquestes poden
servir per a reflexionar en els
moments de dubte, però les
persones aprenem ortografia
fonamentalment gràcies a la
memòria visual”

VOLTA D’HORITZÓ

Política
i forces
de pau

J.J. Navarro
Arisa

Un govern que pren la decisió
d’enviar un contingent militar
com a força de pau a una zona
de conflicte estrangera ha de
tenir cura que la missió esti-
gui d’acord amb la llei inter-
nacional i compti amb la
sanció d’organismes com ara
les Nacions Unides. A més,
ha de tenir cura que la ma-
teixa ciutadania accepti la
necessitat de la tasca i que
tots els grups del ventall polí-
tic estiguin disposats a ac-
ceptar els riscos que amb
tota certesa correran les tro-
pes de la força de pau. És im-
portant que la missió del
contingent de pau no es faci
servir com a arma política o
partidista, per exemple en
una campanya electoral.

Pel que es veu, després de
l’atac terrorista que dilluns
va costar la vida a dos sol-
dats espanyols a l’Afganistan
(i que en va ferir sis més,
tres d’ells greus), la classe
política espanyola no ha
après encara a assumir el
risc que comporta enviar
forces de pau arreu del món i
no s’està de barrejar aquest
tema amb la pugna política
sense interrupció que impli-
ca l’actual situació de pre-
campanya electoral, que es
perllongarà fins als comicis
de març del 2008.

No té gaire sentit que el
PP demani la retirada ur-
gent del contingent espanyol
a l’Afganistan, en un clar se-
nyal de despit per la retirada
de l’Iraq ordenada pel govern
de Rodríguez Zapatero des-
prés de guanyar les darreres
eleccions, ni tampoc té sen-
tit que Izquierda Unida
qüestioni la missió de l’Afga-
nistan com si només fos se-
guidisme dels designis de
Bush quan es tracta d’una
missió de l’OTAN, que a més
va ser avalada per la majoria
del Parlament espanyol. La
missió d’una força de pau a
l’estranger no és un argu-
ment partidista, sinó un
tema polític d’Estat que de-
mana el consens de tot el
ventall de partits, fins i tot
quan això suposa acceptar i
assumir les baixes que pro-
dueix. El que passi als sol-
dats espanyols a l’Afganistan
(o al Líban) complica la situ-
ació política, però no hauria
de determinar-la.

‘Escrits’deVilaCasas
Feina exemplar la de la fun-
dació sabadellenca La Mira-
da, que ja ens havia ofert Sis
contes i Temps i records en
una ‘Mirada’ del pintor i
narrador que ens acaba de
deixar. El llibre que ara ens
arriba a les mans és un fac-
símil de la seva primera
edició del 1954. (No, no és
un error: en el cor de la
Negra Nit, i en condicions

presenten un home greu-
ment interessat en la vida
i en els homes. I enamorat
sense ceguesa de l’estil de
viure que lliurement ha es-
collit”. Recordem que Vila
Casas, que havia nascut el
1920, va voler anar a
París, encara amb el re-
cord a dins dels concursos
que tenien lloc a la Salut
de Sabadell per triar els

ocells que cantaven millor,
amb un Citroën 5 C el
1949, amb ulls ingènua-
ment irònics i sense pre-
tensions de pontificar. Si
no comento la qualitat lite-
rària del text, perquè no
he tingut temps de dema-
nar autorització a la Poli-
cia Catalana en Defensa
del Cànon, subratllo que
l’edició, il·lustrada per Vila

Casas, és bellíssima. I va
ser possible per la feina ar-
tesana de qui portava la
impremta Pal·las A.G., al
carrer Gran de Gràcia, Ig-
nasi Riera i Sallarès, el
nostre pare. Fora de les
despeses desmesurades
del Frankfurt 2007, La Mi-
rada ens afina els ulls i diu
que hi veu clar quan no
dorm ni badalla.

GRÀCIES A LA MIRADA Ignasi Riera Escriptor

tan dures, era possible que
personatges com Ferran
Canyameres, mitjançant
el segell d’editorial Albor,
portessin a terme edicions
d’una qualitat formal nota-
ble). Aquests Escrits de
Vila Casas compten amb
un pròleg de l’amic i una
mena de germà gran Joan
Oliver, que diu, entre al-
tres coses: “Els Escrits ens
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