
Resum

Aquest treball explica i valora una activitat sobre els conceptes de gramàtica normativa 
i de llengua estàndard que vam posar en pràctica en una sessió de tres hores, en 
el marc d’un postgrau, el curs 1999-2000. Després de reflexionar sobre la realitat 
d’un estàndard català, vam treballar, d’una banda, la diferència entre normativa 
i estàndard i, de l’altra, la diferència entre models de diferents diaris en català 
central. Es va repartir als assistents un editorial d’El Periódico, un de l’Avui i un 
d’El Punt de Girona, picats a l’ordinador perquè els assistents no tinguessin cap 
pista de tipografia que en delatés l’origen, i se’ls va demanar que endevinessin 
quin text era de cada diari basant-se en les tries lingüístiques de cada text. Va 
resultar que la llengua dels diaris —que presenten força consens— no s’allunyava 
massa de la normativa oficial —en els casos en què n’hi ha— i que els textos van 
ser identificats sobretot per la ideologia que traspuaven, cosa que va permetre re-
flexionar sobre el concepte de model de llengua, del qual proposem una definició 
al final d’aquest treball.

En el moment de dur a terme aquesta activitat (any 1999), l’IEC no havia posat 
a disposició del públic la versió electrònica de la seva nova gramàtica (d’ara enda-
vant GLCIEC), encara en curs. Amb la publicació d‘aquest treball set anys després, 
ens ha sorgit el dubte de si cal consignar la posició actual de l’IEC sobre les sis 
qüestions analitzades. Ens hem decidit a fer-ho per les raons següents:

(a) D’aquestes sis qüestions, n’hi ha tres (les de sintaxi: concordança del verb 
haver-hi, per i per a davant d’infinitiu, i la distribució entre seu i llur) de les quals 
aquesta gramàtica encara no diu res. Sobre una d’elles (l’interrogant inicial), la 
doctrina és la mateixa que l’IEC havia publicat en documents diferents. Sobre la 
cinquena (apòstrof davant de sigles), en parla per primer cop. Pel que fa al plu-
rals dels mots en -sc, en parla i hi ha petites variacions sobre la doctrina anterior.

(b) Vist això, incloure la informació d’aquesta gramàtica no afecta l’objectiu, ni 
de l’activitat ni d’aquest treball.
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(c) En canvi, però, permet introduir —tot enriquint l’exposició— mínimament 
una reflexió sobre la relació entre, d’una banda, la codificació i l’ús de particulars 
(en aquest cas tres diaris) i, de l’altra, la codificació oficial.

Per a l’exposició, seguirem el procediment que vam aplicar en la sessió  
—afegint-hi la informació, quan escaigui, de la GLCIEC. En una primera part de 
quaranta-cinc minuts, vam exposar el concepte de modalitat estàndard aplicat al 
dialecte central —tal com l’organització del postgrau ens havia encarregat—, al 
final de la qual arribàvem a la conclusió, seguint Xavier Lamuela (1992: 16), que 
el català central és una varietat amb una codificació parcial i sense anivellament 
en una societat modernitzada: és simplement una varietat codificada i amb una 
implantació irregular de la norma.

La relació entre la gramàtica normativa i la modalitat estàndard

Pel que fa a la pràctica, desenvolupada en dues hores, tenia dos objectius: en 
primer lloc, mostrar la necessària distància entre la llengua normativa i l’estàndard; 
en segon lloc, reflexionar sobre el concepte de model de llengua a partir de la 
comparació d’editorials de l’Avui, d’El Punt i d’El Periódico.

Per assolir el primer objectiu, vam seguir el procediment següent. Vam distribuir 
als assistents el material que es detalla a continuació.

1. Un editorial de l’Avui, un d’El Punt i un d’El Periódico a la meitat dels assis-
tents sobre el mateix tema, internacional, perquè el contingut no condicionés cap 
aspecte de redacció. Són els següents:

Text 1 [Avui]
Unamet: la gran estafa

Ahir, finalment, els últims membres del contingent de la missió de les Nacions Unides 
a Timor Est (Unamet) van abandonar l’illa. Només n’ha quedat un petit grup: una qua-
rantena d’inspectors, que constitueixen la presència «simbòlica» anunciada anteriorment. 
Fa només uns setmanes, la Unamet va omplir Timor Est de cartells —com el que ahir 
reproduïa aquest diari— on es comprometia, «sigui quin sigui el resultat de referèndum», 
a «organitzar la consulta popular, transportar les paperetes de vot, comptar-les i quedar-se 
a Timor Est després del referèndum». No ho han fet. Han incomplert una promesa que 
costarà moltes vides. Si no hi havia garanties per respondre de la seguretat de la població, 
no s’havia d’haver organitzat la consulta. I encara ara el secretari de les Nacions Undies, 
Kofi Annan, afirma que mantindran «les seves promeses». Mentrestant, encara ressonen les 
crítiques d’aquells que, des d’un suposat progressisme, exigien que fos la mateixa ONU 
qui solucionés la crisi de Kosovo sense cap intervenció militar afegida.
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Text 2 [El Periódico]
Tropes per a la pau a Timor

És imminent l’arribada a Timor Oriental de l’avançada de la força multinacional de paci-
ficació, aprovada unànimement per l’ONU. Davant d’un poder civil d’Indonèsia sotmès als 
militars, i d’unes forces armades tolerants —i de vegades còmplices— amb les matances, la 
presència de soldats estrangers a Timor és l’única mesura possible per frenar el vessament 
de sang i fer que es compleixi la voluntat d’independència votada per una majoria acla-
paradora el dia 30 d’agost passat. Si l’ONU va promoure i va controlar el referèndum, és 
lògic que utilitzi ara tots els mitjans al seu abast perquè es respecti el resultat de les urnes.

Quan es parla d’una «força de pacificació» sembla una referència a la confrontació entre 
dos bàndols. Aquest cas no és això. A Timor no hi ha xocs: uns paramilitars armats han 
iniciat un procés de massacre de la població civil i de destrucció de les vivendes i de les 
infraestructures. Els uns ataquen i els altres encaixen, res més. El que ha passat té força 
paral·lelisme amb Kosovo. Els indonesis ressentits volen que si Timor Oriental accedeix a la 
independència se n’hagi de penedir i la visqui amb desestructuració social i penúria material.

La missió de les tropes de l’ONU serà difícil. Els 8.000 cascos blaus seran minoria davant 
uns 20.000 soldats indonesis que de moment continuaran a Timor Oriental. La seva primera 
tasca, desarmar les milícies paramilitars, resultarà complicadíssima per la connivència de 
l’Exèrcit de Jakarta amb els milicians.

Com abans a Bòsnia o a Kosovo, la comunitat internacional ha trigat massa a adoptar la 
decisió d’enviar-hi tropes. Ara el desastre ja està fet. Moltes morts evitables i un panorama 
de destrucció generalitzada emmarquen la situació actual. D’altra banda, hi ha el problema 
de la població civil de Timor Oriental desplaçada per força a l’altra meitat de l’illa, la que 
no accedirà a la independència. ¿Facilitarà Indonèsia el seu retorn en un termini breu? 
Encara hi ha moltes incògnites per aclarir en aquest problema.

Text 3 [El Punt]
L’ONU és responsable del que passa a Timor

Mentre les milícies lleials al govern d’Indonèsia continuen matant i destruint tot el que 
troben al seu pas, l’ONU es limita a condemnar la violència a Timor Oriental però no es 
decideix ni a enviar-hi tropes de pacificació, ni a pressionar el govern indonesi perquè 
obligui les seves forces de seguretat a intervenir. Quan els pròxims dies es faci públic el 
resultat del referèndum per la independència que, gairebé amb tota seguretat, confirmarà la 
voluntat de secessió de Timor Oriental respecte d’Indonèsia, la situació acabarà d’esclatar i 
encara costarà més de resoldre. L’ONU hauria d’haver previst aquesta situació i no confiar 
exclusivament en la paraula del govern indonesi que controlaria la situació. Pot una guilla 
vigilar el galliner? El que està passant a Timor Oriental ha de servir de lliçó per d’altres 
processos d’autodeterminació que puguin sorgir en el futur. L’estat del qual un territori es 
vol separar no pot ser el garant del procés de separació. Encara que el referèndum s’ha 
celebrat, la violència que està obligant a fugir milers de persones pot acabar per convertir-
lo en no res. Que els principals mitjans d’informació occidentals hagin començat a treure 
de Timor els seus periodistes és significatiu de fins a quin punt de violència pot arribar la 
barbàrie. No hauria estat millor d’entrada enviar juntament amb els observadors una força 
internacional capaç de garantir l’ordre, sabent, com sabia tothom, que Timor Oriental no 
és precisament una zona tranquil·la i que la policia indonèsia no es posaria precisament 
en contra dels unionistes?
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2. Vam donar tres textos d’El Periódico a l’altra meitat dels assistents. Són els 
següents:

Text 4
Acostament de presos d’ETA a casa seva
Bona rectificació

L’acostament de més de 100 presos bascos a presons pròximes als seus domicilis és un 
bon gest d’Aznar per intentar trencar l’estancament dels contactes amb ETA. A més a més, 
amb això es torna al compliment de la llei. Quan a mitjans dels anys 80 el Govern, ales-
hores socialista, va convertir la ubicació dels presos en un càstig suplementari a les penes, 
va començar una vulneració de drets. Després, quan el PP, a través de Mayor Oreja, va 
insistir en això, va continuar la transgressió. Per això, a més a més de ser una rectificació 
legal és una rectificació política. El Govern s’equivocava al ferir la sensibilitat de l’opinió 
pública basca no dinamitzant un procés d’acostament que aquesta desitjava.

Quan falta una setmana pel primer aniversari de la declaració de la treva —16 de 
setembre—, el Govern pren per fi la iniciativa i li resta motius o excuses a ETA i el seu 
entorn radical. Ara, si persisteix l’estancament dels contactes, serà responsabilitat evident 
dels abertzales. I si continuen les violències del carrer, només serà atribuïble a la consciència 
etarra que ha fracassat en la seva pretensió política de cenyir exclusivament al voltant de 
l’assemblea de municipis i Lizarra el futur d’Euskadi.

Som en un moment en què a curt termini serà possible percebre si és encertada la tesi 
que ETA ara està presonera d’una síndrome de por de la pau. Amb tot, que no s’equivoqui 
Aznar: l’acostament de presos ha de prosseguir. Però, de moment, qui ha de moure fitxa 
és l’organització etarra.

Text 5
Bonança econòmica

Les últimes dades de l’economia espanyola són encoratjadores. Funcionen les exportacions 
(malgrat que Espanya encara sigui un país eminentment importador de béns i serveis), 
fet que permet reprendre el pronòstic de creixement econòmic que va fixar inicialment 
el Govern, retocat després a la baixa a causa d’algunes ombres en el context internacio- 
nal.

Les bones notícies procedeixen de dins i de fora. El producte interior brut espanyol creix 
entre un 3,7% i un 3,8%, mentre que els nostres principals veïns comunitaris (Alemanya, 
França i Itàlia) estan recuperant vitalitat i dinamisme econòmic, cosa que ens resulta favo-
rable perquè són els nostres principals clients.

Però l’arbre no ens ha d’impedir veure el bosc. Comencen a ser alarmants alguns sig-
nes de l’evolució dels preus. Espanya comença a importar inflació a través dels productes 
energètics. L’encariment del petroli tindrà una repercussió immediata en el cistell del mer-
cat i en l’IPC. Encara que aquest fenomen afecti de la mateixa manera tots els països de 
la Unió Europea, per a nosaltres és més greu per l’existència a Espanya de mercats —les 
telecomunicacions, per exemple— encara molt regulats i amb clara tendència inflacionista. 
Possiblement no complirem l’objectiu d’1,8% d’inflació el 1999. Davant d’això, el pla de xoc 
en els preus regulats que va anunciar el Govern serà un simple drap calent si no s’intro-
dueix més competència i liberalització en aquests sectors.
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Text 6
Un jutge militar no ha de qüestionar l’Audiència
Justícia civil

Tres càrrecs de la Guàrdia Civil condemnats per pagar amb droga uns confidents van 
aconseguir que un jutge militar de vigilància els concedís el tercer grau. El seu cas s’ha 
enredat fins al punt que un jutge militar va decidir sobre una sentència dictada per un 
òrgan civil i que quan el jutge castrense els va concedir la semillibertat, dos dels oficials ja 
havien perdut el seu rang de militars. Davant d’aquest disbarat, la Fiscalia Antidroga va 
apel·lar la polèmica decisió del jutge militar i els comandaments del cas Ucifa van impugnar, 
al seu torn, que l’Audiència Nacional decideixi sobre la seva semillibertat, al considerar 
que el cas és de la Provincial. La decisió depèn ara de l’Audiència Nacional, competent per 
determinar si el jutge militar pot atorgar el tercer grau i, en definitiva, si els tres guàrdies 
civils han de tornar a la presó en segon grau, després d’haver protagonitzat un lamentable 
episodi que, desgraciadament, no constitueix un fet aïllat. És més, el ressò de l’embolic legal 
no eclipsa la gravetat dels seus perversos mètodes.

En un país amb tan poca confiança en la justícia —és el que diuen les enquestes—, els 
jutges s’haurien de posar d’acord per a alguna cosa més que per demanar augment de sou, 
ja que, encara que sigui poc, també cobren per això. Però més enllà de la seva lluita de 
poder interna, encara és més exigible que l’Estat es doti d’una justícia civil que impedeixi 
aquests embolics amb els militars perquè ells també siguin iguals davant la llei. Ja en tenim 
prou amb les peculiaritats de la justícia esportiva.

Com es pot veure, els textos són tipogràficament idèntics. Tots els assistents es 
pensaven que tenien un text de cada diari.

3. Finalment, vam lliurar una graella amb:
(a) Unes formes lingüístiques ortogràfiques, convencionals, morfològiques, 

sintàctiques i lèxiques.
(b) La sanció de la normativa oficial; és a dir, de la gramàtica o del diccionari 

de l’Institut.1 

(c) Una casella per text per apuntar-hi la solució de cada diari.
(d) Una casella de resum sobre el grau d’acord entre els diaris i la normativa.

Les formes lingüístiques són les que es donen a continuació.

Apòstrof de l’article definit i la preposició de davant de sigles
PF33 (§ 27):2 «L’article el és reemplaçat per l’ davant de vocal (precedida o no de h). […] 

un mot com smoking (pron. en català esmòquing) ha d’ésser considerat com si comencés 
en vocal; doncs: l’smoking. […] Davant de vocal o h, l’article femení és escrit adés la, adés 
l’. […] Davant de les [vocals tòniques] hom escriu l’». Cap exemple amb sigles.

PF33 (§ 118): «La preposició de revesteix la forma d’ quan va al davant d’un mot co-
mençat en vocal […]». Cap exemple amb sigles.

1. Recordem que la informació de la GLCIEC no es va poder tenir en compte durant la sessió.
2. PF33: Fabra, P. (1933 [1995]), Gramàtica catalana, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans.
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DIEC (l’):3 Cap exemple amb sigles.
DIEC (d’): Cap exemple amb sigles. 

Interrogant inicial
PF33 (§ 60): En parlar dels pronoms i adjectius interrogatius, no en parla però tots els 

exemples (preguntes i exclamacions curtes) porten l’interrogant o el signe d’exclamació 
només al final.

IEC (11/6/1993):4  «la Secció Filològica aconsella, amb finalitat simplificadora, d’usar els 
signes d’interrogació i d’admiració exclusivament al final de l’oració».

DIEC (no: punt, signe): «exclamació […] signe d’exclamació Signe d’admiració».; «ad-
miració […] signe d’admiració Signe gràfic que es posa a la fi (!), i en algunes llengües 
també al començament (¡), d’una proposició admirativa, d’una interjecció».

DIEC (interrogació): «signe d’interrogació interrogant»; «interrogant Signe gràfic que 
es posa a la fi (?), i en algunes llengües també al començament (¿), d’una proposició in-
terrogativa».

 
Plural dels mots acabats en -sc
PF33 (§ 33. vi): «Certs noms masculins formen el plural afegint os al singular […] 

vi. Noms en sc […] : bosc, boscos […] El plural d’aquests noms es formava antigament afe-
gint una s al singular: boscs […] Aquests plurals arcaics es troben encara avui usats prou 
sovint en la llengua escrita».

PF33 (§ 40): «Els adjectius qualificatius formen el plural segons les mateixes regles que 
els noms substantius […] iv. Addició de os: […] fosc, foscos i foscs».

DIEC (p. lii): «Els masculins acabats en -sc […] admeten, al costat del plural en -scs 
[…], un plural en -scos […] ) de bosc, boscs i boscos)». A l’entrada de bosc no hi ha cap in-
dicació del plural.

 

No-concordança entre haver-hi i el sintagma nominal que el segueix
PF33: no en parla.
DIEC (haver): «[…] || Impersonal (acompanyat d’hi) […] hi ha homes molt dolents […]». 

Cap referència explícita a la no-concordança.

3. DIEC: Institut d’Estudis Catalans (1995), Diccionari de la llengua catalana, Barcelona / València /
Palma de Mallorca, Enciclopèdia Catalana / Edicions 62 /Abadia de Montserrat / Moll / Tres i Quatre.

4. «Els signes d’interrogació i d’admiració», reproduït a Mestres, J. M. [et alii] (2000), Manual d’estil. 
La redacció i l’edició de textos, Barcelona, EUMO / Universitat de Barcelona / Universitat Pompeu Fabra / 
A. M. Rosa Sensat, pp. 181-182.
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Ús de per o per a davant d’infinitiu
PF33 (§128. iii): «Davant d’un verb en infinitiu hi ha un cas en què semblen igualment 

possibles per i per a: és quan el circumstancial que conté el dit verb en infinitiu expressa el 
fi o objecte de l’acció expressada per un verb anterior i aquest fi o objecte és alhora el motiu 
d’aquesta acció, allò que ha mogut el seu autor a executar-la. En aquest cas és preferible la 
preposició simple per a la composta per a. Ex.: Havíem anat a Girona PER veure el nostre pare. 
Hi enviaré un noi PER saber noves de la malalta. S’ajagué al sofà PER dormir. M’hi vaig acostar 
PER sentir-ho millor. M’esperaven PER dir-m’ho. Havia vingut PER saludar-la».

DIEC (per): «3. […] | A causa de […] El castigaren per haver-s’hi trobat […] | Amb la 
intenció de. Havíem anat a Girona per veure el nostre pare. Hi enviaré un noi per saber noves de 
la malalta. S’ha ajagut al sofà per dormir. M’hi vaig acostar per sentir-lo millor. M’esperaven per 
dir-m’ho. Havia vingut per saludar-la. La nostra anada a Girona per veure el pare. […] 4. Allò en 
lloc de què, en comptes de què, en bescanvi de què, al preu de què, en nom de què. […] 
Riure per no plorar. / Perdre per perdre, fer-ho amb dignitat. Per no llegir, no llegeix ni el diari. 
[…] 5. Precedit d’estar […] i seguit d’un altre verb en infinitiu […] Tarda tant que estic per 
anar-me’n. La casa està per vendre. Els pisos per llogar són el tercer i el quart. […] Seguida de la 
preposició a (per a), expressa […]: 1. Efecte o ús que no són imputables a voluntat o intenció. 
[…] Aquest llapis no serveix per a escriure. Aquesta fruita no és bona per a menjar. És prou boig 
per a intentar-ho. […] Això no és per a agradar-li a ella.. Recurs emprat per a fer riure. N’hi ha 
per a llogar-hi cadires. 2. Destinació que no és de règim verbal Esperit de vi per a cremar […]».

Ús de seu amb possessor plural
PF33 (§ 58): «El possessiu arcaic llur es pot usar en lloc de seu significant d’ells o d’elles 

[…]»
DIEC (llur): «Pertanyent a ells o a elles». Sense marca, tot i haver-hi les marques «ANT.» 

i «ARC.»
DIEC (seu): «D’ell, d’ella, d’ells o d’elles»

Els assistents van omplir les graelles buidant els textos i nosaltres vam completar 
la seva informació amb el buidatge que havíem fet prèviament de deu editorials 
de cada un dels tres diaris.

El resum general de l’activitat va ser el següent.
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S’endevina un consens en cinc de les sis qüestions: en dos casos (bascos i seu) 
hi ha una preferència per la solució més actual segons Fabra (1933); en un cas 
(apòstrof amb sigles) s’intenta ampliar la norma a nous casos assimilables; en un 
altre (hi ha) es veu una disciplina a favor de la solució allunyada de la llengua 
oral més estesa en català central; en un altre (per), en canvi, hi ha unanimitat per 
la solució que simplifica la norma oficial, incompleta. El consens es trenca en el 
cas de l’interrogant, en el qual El Periódico es manté indisciplinat respecte de la 
norma oficial.

Aquest resum es pot completar amb tries lèxiques unànimes com només o 
solucions sintàctiques com no posar la preposició de davant d’infinitu subjecte o 
complement directe. També sembla general una vacil·lació entre davant de i davant ø.

Pel que fa al lèxic, vam classificar els fenòmens trobats en els trenta textos en 
els tipus següents:

(a) Acrònims: Unamet, Ucifa.
(b) Canvis semàntics: simbòlic, contrari d’‘efectiu’; pas de no comptable a 

comptable (reivindicacions); pas de comptable a no comptable (pagar amb droga); 
històricament (‘fins ara’); oblidar (‘marginar’); ja es pot parlar de genocidi (‘la situació 
es pot qualificar de genocidi’); passar pel·lícules (‘projectar’).

(c) Compostos: gairebé, sobretot.
(d) Cultismes: mundial, referèndum.
(e) Derivats: desestructuració, complicadíssima, desplaçada, inicialment, semillibertat, 

gradualitat, revalorització, descoordinació, etc.
(f) Designacions coreferents: parlament espanyol.
(g) Gentilicis: timorès, indonesis, etc.
(h) Habilitacions o conversions sintàctiques: aquest «España va bien», un comu-

nicat, etc.
(i) Hipèrboles: omplir Timor de cartells.
(j) Locucions: a la baixa.

Taula 1. Resum ortografia, morfologia i sintaxi
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(k) Manlleus: vivenda, massacre, etc.
(l) Metàfores: moure fitxa, frenar el vessament de sang, impedir, l’arbre, veure el 

bosc, etc.
(m) Metonímies: resultat de les urnes, l’exèrcit de Jakarta, etc.
(n) Neutralitzacions semàntiques: no massa, sinònim de ‘no gaires’.
(o) Noms propis: Unió Europea, Creu Roja, etc.
(p) Perífrasis: estan recuperant.
(q) Sigles: ONU.
(r) Sinònims: només/sols, solament, etc.
(s) Termes: zona euro, comunitat internacional, etc.
(t) Topònims: Timor, Kosovo, etc.

El resum respecte al lèxic dels tres diaris i el recollit pel diccionari de l’Insti-
tut és el que es detalla tot seguit. El diccionari no recull cap acrònim, designació 
coreferent, sigla, topònim ni la locució a la baixa.

El diccionari recull els tipus d’unitats i fenòmens lèxics següents:

(a) Recull molt pocs canvis semàntics: els estalvis, les seus «sagrades».
(b) De les setanta-vuit metonímies trobades, en recull tretze: salvar vides, l’avançada, 

força multinacional, cascos blaus, forces de seguretat, paraula del govern, opinió pública, 
exportacions que funcionen, l’enquesta diu, veus, veu (d’Alan Greenspan), associació 
de magistrats i declaracions inconscients.

(c) Recull molt pocs noms d’institucions: Guàrdia Civil (en un exemple).
(d) Recull dos dels quatre manlleus: etarra, massacre, però no abertzale ni vivenda.
(e) De dinou habilitacions identificades en els textos, en recull tretze: president, 

pujada, inversor, mitjana, pres, passat, diari, trobada, executiu, treballadors, assistent, 
participant i convidat.

(f) De les noranta-dues metàfores identificades, en recull cinquanta-dues: res-
sonen les crítiques, incògnita, dinamitzar el procés, eclipsar, tibar la corda, pas en el 
procés, panorama econòmic, sou congelat, clima, punt mort, etc.

(g) Recull la meitat de les neutralitzacions semàntiques: accepta no massa encertat, 
però no recull no massa com a ‘no gaires’.

(h) El diccionari recull cent vuitanta-nou derivats dels dos-cents identificats en 
els textos: finalment, evitable, acostament, vulneració, sensibilitat, dinamitzar, etc. 

(i) El diccionari recull sis gentilicis dels set trobats: indonesi, asiàtic, espanyol, 
europeu, castellà i català.

(j) Dels cinquanta-set termes identificats en els textos, el diccionari en recull 
trenta-sis: papereta de vot, poder civil, unionista, producte interior brut, confident, mercat 
de valors, fons d’inversió, comunitat autònoma, normalització lingüística, etc.

(k) El diccionari recull els dos compostos identificats en els textos: sobretot i gairebé.
(l) El diccionari recull els quatre cultismes dels textos: referèndum, mundial, 

genocidi i magnitud.
(m) El diccionari recull totes les tries lèxiques entre sinònims: només, guilla, 

acostament, últimes, anual, vegada, fins i tot, pròxim, mancar, etc.
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En el camp lèxic, doncs, les observacions sobre la relació entre el lèxic dels 
textos i el lèxic inclòs pel diccionari oficial són les següents:

1. Hi ha unitats lèxiques (acrònims, designacions coreferents, sigles i topònims) 
i fenòmens semàntics (hipèrboles) no inclosos pel diccionari. Per tant, en aquest 
cas no hi ha norma oficial.

2. Hi ha fenòmens semàntics (canvis semàntics i metonímies) poc recollits en 
el diccionari, segurament perquè són molt discrecionals.

3. Per tant, en bastants casos els diaris han de buscar orientacions en fonts i 
materials no oficials.

4. Cal destacar que els resultats de les observacions d-m contradiuen la idea 
que el model dels mitjans de comunicació s’allunya molt de la normativa oficial; 
això és especialment rellevant, d’una banda, en el cas dels derivats (el diccionari 
en recull cent vuitanta-nou dels dos-cents dels trenta textos buidats) i de les metà-
fores (el diccionari en recull cinquanta-dues de les noranta-dues dels trenta textos 
buidats), d’una banda perquè n’hem trobat moltes ocurrències, i, de l’altra, perquè 
són recursos de neologia molt freqüents i canviants. La conclusió —circumscrita 
al buidatge de 10 textos de cada diari, és a dir, 30 textos— és que, o els diaris 
usen majoritàriament derivats i metàfores fixats, o el diccionari oficial està ben 
actualitzat; o totes dues coses alhora.

Els models de llengua dels tres diaris

Per assolir el segon objectiu (reflexionar sobre el concepte de model de llengua), 
vam seguir el procediment següent:

1. Cada un dels dos grups va analitzar els seus tres textos: un grup un editorial 
de cada diari; l’altre, els tres textos d’El Periódico.

2. Van intercanviar la informació de cada bloc de textos.
3. Van avaluar les diferències entre els textos.
El resultat de la discussió va ser que els sis textos mostraven una gran uni-

formitat lingüística. L’única forma que va permetre sospitar que el text 3 era d’El 
Punt (de Girona) era el mot guilla, habitual al nord del domini lingüístic (segons 
el Diccionari català-valencià-balear). Els quatre textos d’El Periódico van ser identifi-
cats per alguns assistents que eren correctors d’El Punt, a partir de tries que ells 
qualificaven d’«ideològiques»: l’ús de la designació incompleta el Govern referida 
al Govern espanyol (als textos 4 i 5), la denominació Espanya i l’expressió per a 
nosaltres pensant en tot l’Estat (al text 5).

Relació entre, d’una banda, la codificació i l’ús de particulars i, de l’altra, 
la codificació oficial

Com ja hem dit, donem la informació de la GLCIEC (2005) sobre tres qüestions de 
les sis analitzades en l’activitat per plantejar una mínima reflexió sobre ús i norma.
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Sobre l’apòstrof davant de sigles —qüestió no tractada abans per la normativa 
oficial— aquesta gramàtica diu el següent:

Ortografia, 4.1 «exemples: […] l’ONG, l’IVA, l’IEC […]
Tanmateix, no s’apostrofa l’article femení singular i el pronom femení de 

tercera persona del singular davant i o u àtones, precedides o no per h ([…] 
la INTERPOL […], la UHF […]

Malgrat la grafia, cal tenir en compte que, d’acord amb les regles apuntades:
a) S’apostrofa l’article singular i la preposició de davant números i davant 

sigles que es lletregen, en aquells casos que, en ésser pronunciades, comencen 
per un so vocàlic: […] l’RNA, l’FM; […] una emissora d’FM.

d) No s’apostrofa davant i o u amb valor consonàntic ([j] o [w], respec-
tivament), precedides o no per h, o darrere u amb valor consonàntic, en els 
pronoms: […] la UOC».

Sobre l’interrogant inicial —confirmant la doctrina anterior—, diu el següent:

Ortografia. 6.3.1. Els signes d’interrogació i d’admiració: «El signe d’inter-
rogació (?) i el signe d’admiració (!) s’escriuen al final del període d’entonació 
interrogativa, l’un, i exclamativa, l’altre: Què et passa? Per què ho dius, això? 
Però com és possible?».

Sobre el plural dels mots acabats en -sc, diu el següent:

Morfologia flexiva. 11.2.2. El marcatge de nombre dels mots acabats en 
sibilant seguida d’oclusiva ( -sc, -st, -xt i -sp): «Els noms i els adjectius aca-
bats en un grup consonàntic amb s seguida d’una consonant oclusiva feien 
tradicionalment el plural afegint l’afix -s a la forma del singular. Actualment, 
però, s’han generalitzat els plurals que afegeixen la terminació -os, i les formes 
sense la vocal únicament es mantenen en la llengua escrita i, d’una manera 
recessiva, en alguns parlars valencians i baleàrics».

Aquesta informació reprèn la preferència fabriana pels plurals -scos i abandona 
la preferència del DIEC pels plurals en -scs.

La reflexió sobre la relació entre ús i norma queda patent en aquesta última 
formulació de l’IEC i quedaria confirmada per l’únic exemple (bascos) trobat en 
els nostres textos: entre, d’una banda, la forma arcaica per a la majoria del domini 
i en recessió en les zones on es conserva i, d’altra banda, la forma més general, 
també pròpia del sistema del català, la norma ha de preferir aquesta última.

A tall de conclusions

Els objectius de les activitats són analitzar el concepte de modalitat estàndard 
sobretot en contraposició al de gramàtica normativa i el concepte de model de llen-
gua. Aquesta activitat es planteja després d’una primera part sobre el concepte 
de modalitat estàndard.
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El fet de donar els sis textos sense que la tipografia els delatés i fent creure a 
la meitat dels assistents que tothom tenia textos dels tres diaris va assegurar que 
l’anàlisi se centraria en les diferents opcions lingüístiques.

Per a l’anàlisi de la relació entre normativa i estàndard, vam triar sis aspectes 
especialment conflictius (apòstrof davant de sigles, interrogant inicial, plural dels 
mots en -sc, la concordança amb el verb haver-hi, l’us de per o per a davant d’in-
finitiu i la tria entre llur i seu amb possessor plural) i en situacions diferents en 
aquesta relació, per fer sortir la reflexió —completada amb el buidatge previ de 
trenta textos— que normativa i estàndard no són idèntics i que moltes decisions 
dels usuaris no són competència de la norma oficial.

Un resultat destacable és que —si més no pel que fa al lèxic— l’ús lingüístic 
d’aquests tres diaris no sembla allunyar-se molt ni sistemàticament de la norma 
oficial. Una altra cosa és quan l’autoritat oficial no s’ha pronunciat sobre una qüestió.

L’activitat de comparació dels sis textos per endevinar quins eren de cada diari 
va posar de manifest que la idea de model es basa en últim terme, pel cap alt, 
en unes quantes tries concretes (interrogant inicial, per exemple), al marge de la 
connotació simbòlica que puguin tenir. A priori, cada un dels tres diaris podria 
ser catalogat de (més) light o (més) heavy; la pràctica va demostrar que no era tan 
sistemàtica la diferència entre ells.

A partir d’aquí, podem proposar els factors que semblen pertinents quan es 
parla de models de llengua: un «model de llengua» és un conjunt, més o menys 
ampli, més o menys definit, més o menys estable, més o menys deliberat, de tries 
convencionals, ortogràfiques, morfològiques, sintàctiques o lèxiques, fetes a partir 
d’una varietat geogràfica de la llengua per a un registre determinat.

Pel que fa a la didàctica de l’activitat, ens sembla una manera participativa i 
viscuda de discutir sobre conceptes sovint plantejats en abstracte com són els de 
gramàtica normativa, estàndard i model de llengua.

Quant a la relació entre ús i norma, amb la presentació dels criteris de la 
GLCIEC hem pogut suscitat mínimament la reflexió entre, d’una banda, l’ús i la 
codificació particulars i, de l’altra, la codificació oficial.

Joan Costa Carreras
Universitat Pompeu Fabra
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