
LLENGUATGE ESCRIT. Ilunv, el primer de poderdonarexplicacions, i el 

LLENGUATGE ORAL. segun, de demanar-les. I'er tant. fa falta al Ilen- 
guatgeescrit una gran precisió. Com mi.5 millor. 
L'ambiguitat en els escrits pot produir confus- . . 

(AA. Sol4 / sitins i malentesos, i aixii no 6s bo pcr a la coiivi- 

D'uns anys eiiqa, s'h.3 pcisat de rncida per al- 
gunspretesos lingüistes, queel Ilenguatgcescrit 
Iia d'acostar-sc cada cop més al llenguatge oral. 
Aqucsts scnyors (o scnyorcs) pcnscii que el Ilcn- 
guaigcoral é s d  matcix rliiccl Iletigiiatgeescrit i 
aixh els porta a un error tic base. 

Els iiadons aixi que passa el temps i es fan 
grais  aprenen a enraonar. Primer mitjanqant la 
Ilengua materna i m6s tarda I'escola. El primer 
aprenentatge 6s oral, senzill, les primeres parau- 
les. Uesprts, a poc a poc, es van acostant al 
Ilenguatgeescrit. El punt de refcr6ncia és,doncs, 
el Ilciigiiatsr cscrit. 1.a Ilcngiia coniiina a tots. 

Si les persones quan neixen no tenen coneixe- 
ment de cap I lenpa  i l'aprenentatge d'una (0 de 
diverses) es produeix en acostar-se a un codi 
fixat, vol dir que la tendtncia t s  sempre acostar 
llur llengua oral a I'escrita perque els primers 
c<ineixenients que adquireixen s»n sempre en 
llengua oral. A la inversa precisament de  
I'afirmació que alguns errbniament fan. 

A par t  d 'aquesta evolució natural en 
l'adquisició delci~neixement d'una Ilengua, exis- 
teix un punt important de diferenciació entre el 
Ilenh?atge oral i el Ilenptatge escrit: la precisió. 

En el llenguatge oral (i nits encara en el 
c«l.loquial) no fa falta uiia gran precisió, perque 
els interlecutorses troben, generalniciit, en posi- 
ció, el receptor, de  demaiiar aclarinicnts, i, 
I'cmissor, dcdonar-los, si algúndelspiintsexpo- 
sats no Iia estat proii entenedor. 

En el llenguatgc cscrit aixlr iio és possihle. 
L'ernissor del misiatge i cl receptor sóii ben 

vtncia social 

Pcr iin altre canto cns trobeni que el Ilenguat- 
ge, a part de senvir pera  comiiiiicar-nos els iins 
anib els altres, senzeix també per a fer-tia amh 
nosaltres mateixos. Els nostres pensaments són 
estructurats i vehiculats mitjancant el Ilenguat- 
ge. Més ben dit, rnitjaiiqant el coiirixenicnt que 
iiosaltrcs tciiim dclIlcngii.itjic. Con1 més exteiis, 
i precís sigiii aqiiest coiieixenieiit, inés ben es- 
truchirats podran esser els niistres pensaments. 

Poden1 afirmar, doncs, que a uti coneixement 
pobre de  la llengua correspon un pensament 
pobre, i a un coneixement ric i precis correspond 
un pensament ric. 

Jo no piic arribar a pensar quc Eiiistciii o b6 
Newtoii relacionessiii Ilurs teories (cadascú les 
seves) amh iin Ilengiiatge pobre, amhigii i poc 
precís. 

Fa pncs dies heacabat de  llegir un llibre editat 
el novembre de 1997 per Oikos-Tau, c»l.lecció 
"La Riisca" titulat LIi-ri,yirn rstiiiidnrd rri 
1 i n i 1  i del qual és autor Bernat Joan i 
Mari. Eii aquest llibre Bernat Joaii ens assabenta 
de la importancia que alguns paisos donen a la 
Ileiigua. Transcric literalment un parhgraf. 

Es tt;, ~loricr, iiiiii coiiscii.nciii clnrii d e  In n~,cessitot 
de diiriiiiinr lié I'iiistriiirioit brisic fhiiit pcr n Iii 

r ~ ~ i i l i t ~ n c i d d c I ' r i ~ s c n ~ ~ i i ~ i i r i i f  rrimprrn I'npireilrritnf,ye): 
In Ilcii,yiin." 
- - - -  

(1) tk n dir, coiieix~~iiiei~f dca lii {~r¿yin l l c ~ i i ~ ~ ~ n  i 
litcrnfi~rn,dni~iiiiidrI'iiistriiiii~~irtlir~~iií~fi~ ii~crssnri 
Iwrn c~1iii111rirnr-seniri1i ln resln iitzI iiiiiii, irnpicitnf de 
riinir~~~nrr15 ~oii~r~~f~sl~ic0-1iitifniiiili~~.A1111~nqii~~f 
h n ~ i i l ~ p ~ ,  {ioiícii nfroiilnr nirih Xnrorilirs ii'i.xit 
1'0prrtit.iitflfp~ d? IIO¡,C,¡ iiit7tfirirs. 
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