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Avui dia, les noves tecnologies, juntament amb les seves aplicacions i
xarxes socials, han revolucionat les nostres vides. A més, a través
d’aquestes, hem adquirit noves formes de comunicació, com les
emoticones, les videotrucades o els “gifs”. Però també hem canviat la
nostra forma d’escriure. Ara, enlloc de redactar els missatges i de revisar
l’ortografia i la gramàtica, ho fem d’una manera més abreviada i ràpida, per
tal de fer arribar el missatge l’abans possible. Hi ha persones que
consideren que és important preservar les normes ortogràfiques i de
puntuació, així com la utilització d’un vocabulari ric i culte, però n’hi ha
d’altres a qui no els importa i prefereixen escriure malament. I tú, que en
penses? Escriure bé o malament? És indiferent?
D’una banda, tenim les persones que defenen la forma correcta d’escriure,
aquella que és digna d’un gran escriptor o d’un llibre de normes
ortogràfiques. Aquestes, consideren que, si no s’escriu bé, poc a poc la
llengua anirà perdent tota la seva personalitat, les característiques que la
fan única i que fa que les altres persones la vulguin aprendre. Potser, anys
enrere, ens vam preguntar què passaria si amb el pas del temps es perdés la
nostra forma d’escriure, si les normes que teníem, acabarien desapareixent
o si es suprimirien per qualsevol altre motiu. Doncs, avui dia, el que estem
aconseguint d’alguna manera és això, estem canviant de forma radical la
nostra manera de comunicar-nos, i d’això, és precisament del que es
queixen les persones que estan a favor de la correcta forma d’expressió
escrita.
D’altra banda, tenim una gran multitud que s’adapta a les novetats. I, sens
dubte, la utilització d’abreviacions i altres recursos d’aquest estil, són
algunes d’aquestes novetats. L’ús d’aquest tipus d’escriptura, és un mal
hàbit ja que, tot i que nosaltres no ens donem compte, poc a poc ens estem
acostumant a escriure així i es pot donar el cas en que, en un moment en el
qual hagis d’utilitzar un estil formal i culte, no puguis per culpa d’aquest
tipus d’escriptura. Tot i així, és cert, que no hi ha cap problema en
expressar-se així, sempre que no t’acabis habituant a fer-ho.
Altrament, també hi ha l’opció de combinar tots dos. Dit d’una altra
manera, t’esforces en mantenir els coneixements necessaris com per a no
oblidar un, però mantens aquest punt més graciós, trapella, i sobretot més
ràpid i senzill al utilitzar l’altre. D’aquest mode, no t’has de preocupar per
cap dels dos i, és més, pots enriquir-los incorporant-lis noves paraules.

En conclusió, la llengua i la seva expressió formen part de la cultura i de
l’evolució. Respecte a quin tipus és més adequat, totes dues maneres
d’escriure són bones, però s’ha de tenir en compte en quines ocasions es
fan servir i la decisió de quina es vol utilitzar ja depèn de cadascú.

