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Bones intencions 
i conseqüències fatals
Pere Grau (des d’Hamburg, Alemanya)

En un article dins el núm. 57 de 
Llengua Nacional (IV trimes-
tre del 2006, Sobre potineries 

de diversa mena) parlava, entre altres 
coses, de la reforma ortogràfica alema-
nya que s’acabava de promulgar i que ja 
llavors era extremament discutida pels 
desavantatges que la majoria hi veia. El 
leit motiv d’aquells reformadors era teò-
ricament comprensible: simplificar mol-
tes regles de manera que a les criatures 
(tan curtes, elles, pobretes) els fos més 
fàcil d’aprendre a escriure la seva llen-
gua fent menys faltes ortogràfiques. A 
jutjar per la situació actual, cinc anys 
després, els resultats han estat, com a 
mínim, contraproduents, per no dir 
catastròfics. Com ja apuntava en aquell 
article, la reforma, feta amb canvis 
successius, en molt poc temps abans 
de redactar les normes definitives va 
originar (i encara origina) un descon-
cert tant entre els mestres i els deixe-
bles com en els professionals de l’es-
criptura (periodistes, escriptors, etc.). 
Molts escriptors s’han negat a seguir 
les noves normes, que consideren noci-
ves per a la claredat i la bellesa de la 
llengua, i en els seus contractes amb 
les editorials han exigit que els seus 
llibres es continuïn presentant amb les 
regles ortogràfiques anteriors.

Pel que fa a les criatures, no hi ha 
hagut cap mena de millora en la cor-
recció de la seva manera d’escriure. Si 
algun canvi hi ha hagut ha estat per a 
empitjorar. Si una part, i no petita, del 
jovent que després d’acabar els anys 
d’escola es troba sense feina, és perquè 
és semianalfabeta. És a dir, aquests 
nois i noies llegeixen un text amb mol-
tes dificultats i sovint sense capir-ne 
el sentit, i no estan en condicions de 
redactar un text comprensible i sense 
faltes. Les empreses busquen sovint 
gent jove que necessiten urgentment, 
però no estan en condicions d’esmer-
çar temps en una feina en què els pares 
i l’escola han fracassat. No vull pas 
dir que tota la culpa sigui de la discu-

tida reforma, però sí que sembla que 
precisament els escolars, que abans 
tenien més dificultats amb la seva llen-
gua, ara encara n’han tingudes més.

Aquesta experiència en aquest país 
on ja fa mig segle que visc, em porta 
(encara que també ho facin molts amb 
més autoritat que no pas jo) a dema-
nar als nostres experts i a les nostres 
institucions una gran prudència en el 
canvi de les normes fabrianes de la 
nostra llengua. Segons el meu modest 
parer, crec que el perill més gran que 
hi ha és que el comprensible desig, a 
cada moment, de «posar la llengua al 
dia» pugui portar a sancionar els can-
vis de l’anomenat «català que ara es 
parla» sense tenir prou en compte si 
aquest català és més pobre que l’ante-
rior. El desig de fer més fàcil i com-
prensible, vulgaritzant-la, la nostra 
llengua per als immigrats de totes les 
procedències, la tendència a donar per 
bo el català light per bé que comporti 
un enorme empobriment del lèxic, ens 
pot deixar un bon dia amb una llengua 
mutilada i precària amb la qual ningú 
no pugui entendre la dels nostres grans 
poetes i pensadors.

Si fem algun canvi, que no sigui 
amb tendència a la baixa; que no sigui 
sacrificant la riquesa i la bellesa de la 
nostra parla.

Les llengües no són estàtiques, 
és clar. Sense canvis, encara parla-
ríem el català dels comtes-reis. Però 
no caiguem en l’altre extrem i aca-
bem amb una barreja de català xava 
i català sintètic d’ordinador. Si un dia 
el creixent moviment independen-
tista portés resultats i Catalunya tin-
gués un Estat propi, seria ben galdós 
que precisament llavors tinguéssim 
una llengua pobra i desnaturalitzada. 
Fem tots, cadascú en el seu àmbit, tot 
el que puguem per tal que la nostra 
llengua, l’expressió col·lectiva de la 
personalitat del nostre poble, conti-
nuï essent digna, rica i entranyable-
ment nostra. u
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