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Agraïments 

El llibre que el lector té a les mans té el seu origen en la nostra tesi doctoral, «Norma i 

variació sintàctiques: la concepció de Pompeu Fabra (1891-1948)», defensada el 

novembre de 2005 a la Universitat de Girona. Atès que una empresa com és una tesi no 

es pot dur a terme sense l’ajuda generosa d’unes quantes persones, ens cal agrair a força 

gent el seu auxili desinteressat en algunes de les qüestions que hem hagut de tractar.  

A Rosa Estopà, deixar-nos consultar la seva tesi i atendre les nostres consultes sobre la 

justificació del buidatge. A Joaquim Rafel, la paciència amb què ens va explicar l’estat 

de l'edició de les Converses filològiques de Pompeu Fabra i la indicació d’on podíem 

localitzar les que encara no s’han pogut editar. A Imma Creus, la paciència i l’interès 

amb què es va llegir les notes sobre les Converses filològiques (Costa 2004 i Costa 

2005: 9.1) i els comentaris tan encertats que hi va fer. A Jordi Mir, permetre’ns la 

consulta del manuscrit original de Pompeu Fabra de la primera «Conversa» de les 

publicades a l’exili entre 1945 i 1947 i, posteriorment, el fotocopiatge d’aquestes 21 

«Converses». A Joan Solà, deixar-nos consultar la seva ponència «El manuscrit de la 

gramàtica pòstuma de Fabra» abans que es publiqués a les actes del I Congrés 

Internacional La lingüística de Pompeu Fabra. A Jordi Ginebra, deixar-nos consultar 

bibliografia pròpia i d'altres, publicada i sense publicar. A Lluís Marquet, la conversa 

tan aclaridora sobre possibles textos desconeguts o no localitzats de Pompeu Fabra. A 

Josep Murgades, les referències de textos fabrians signats amb el pseudònim Esteve 

Arnau. A Jenny Brumme, l’accés a la bibliografia de la seva tesi i deixar-nos veure 

obres d’altres investigadors que sense aquesta investigadora no hauríem pogut 

consultar. 

També ens cal agrair a Lídia Pons, professora del programa de doctorat Variació en el 

llenguatge (2001-2003) del Departament de Filologia Catalana de la Universitat de 

Barcelona, i a Àlex Alsina, catedràtic de Lingüística de la Universitat Pompeu Fabra, la 

generosa paciència amb què van llegir una primera versió de la tesi i la lucidesa amb 

què han contribuït a fer que no estigui tan mancada. 
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En darrer lloc, però no en el menys important, és d’absoluta justícia que donem les 

gràcies al director de la tesi, Xavier Lamuela, mestre i amic, per les llargues hores de 

saviesa que ens ha dispensat. 

Pel que fa a aquesta publicació, versió reduïda de la nostra tesi, seria encara més 

imperfecta sense les observacions del tribunal que la va avaluar: els doctors Narcís 

Iglésias, Jordi Ginebra i Josep M. Nadal, i les doctores M. Teresa Cabré i Mila Segarra. 
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0. Presentació del treball 
0.1. Presentació de la recerca 

L’objectiu fonamental d’aquest treball ha estat analitzar la concepció que Pompeu 
Fabra tenia de la codificació de la sintaxi, la qual cosa ha comportat l’anàlisi de les 
seves concepcions, tant de la sintaxi com del canvi i la variació sintàctics. Per fer-ho 
hem recorregut al buidatge sistemàtic de tots els textos fabrians de què es tenia notícia 
com a mètode per analitzar aquestes concepcions fabrianes. 

Atesa la magnitud de l’empresa, hem considerat necessari partir d’un marc teòric per 
al buidatge, marc que hem trobat en el treball Extracció de terminologia: elements per a 
la construcció d’un SEACUSE (sistema d’extracció automatitzada de candidats a 
unitats de significació especialitzada), de Rosa Estopà (1999). 

Un cop orientats en la tècnica del buidatge, vam decidir de buidar els textos buscant 
les concepcions fabrianes en l’ordre següent: la sintaxi, el canvi, la variació i la 
codificació. Hem establert una classificació dels textos fabrians segons uns criteris per 
poder ponderar la rellevància de les unitats de significació i dels fragments buidats. 

Hem cregut necessari definir, en primer lloc, la concepció fabriana de la sintaxi 
perquè així sabríem què havíem de buscar en els tres capítols restants. I hem deixat la 
codificació al final perquè és una intervenció arbitrària sobre la realitat de la llengua —
representada en aquest treball per les altres qüestions en estudi. 

Així doncs, el procés d’elaboració ha consistit, en primer lloc, a formular els 
objectius i les hipòtesis del treball i a presentar les característiques del buidatge, els 
criteris de la classificació dels textos i els textos classificats; tota aquesta informació, el 
lector la trobarà a la «Introducció» (capítol 1). En segon lloc, hem buidat els textos 
d’acord amb cada un dels quatre àmbits d’interès i hem anat elaborant conclusions 
progressivament més generals —informació que el lector trobarà en els epígrafs 9.2-9.5 
de la versió electrònica de la nostra tesi, «Norma i variació sintàctiques: la concepció de 
Pompeu Fabra (1891-1948)» (citada com a Costa 2005). Un cop fet aquest procés, s’han 
redactat les conclusions de cada part (capítols 2-6) i unes conclusions generals (capítol 
7). 

 
0.2. possibilitats de lectura d’aquesta publicació 

Així doncs, el lector trobarà la informació en dues publicacions. En aquesta 
publicació, presentem les hipòtesis, els objectius i el mètode de la recerca, el marc 
teòric per al buidatge, la classificació dels textos fabrians, els resultats, les conclusions, 
la llista dels textos fabrians consultats i la bibliografia. 

A la versió electrònica de la nostra tesi (Costa 2005), el lector trobarà els epígrafs 
9.1-9.5 i algunes informacions dels capítols 1-7 omeses en aquesta publicació. Atès el 
gran volum d’informació (més de 760 pàgines), aquesta presentació facilita la consulta 
d’informacions concretes que el lector pugui necessitar. 

La presentació del treball d'aquesta manera permet al lector dues menes de lectura: 
una lectura completa i una lectura per entendre en general en què ha consistit la tesi i 
quins resultats s'hi han obtingut.  

La primera lectura, la completa, consistiria a llegir seqüencialment tot el procés del 
treball:  

1. La introducció (capítol 1; amb la possibilitat de comprovar, a Costa 2004 o a 
Costa 2005: 9.1, l'estat de la qüestió pel que fa al nombre de «Converses filològiques» 
que es poden consultar). 

2. El planteig de l'anàlisi de la concepció fabriana de la sintaxi (§ 2.1), els fragments 
fabrians sobre sintaxi buidats amb les observacions particulars corresponents (Costa 
2005: 9.2) i les observacions sobre la concepció fabriana de la sintaxi (§ 2.2-2.4), en 
aquest ordre. 
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3. El planteig de l'anàlisi de la concepció fabriana del canvi sintàctic (§ 3.1), els 
fragments fabrians sobre canvi sintàctic buidats amb les observacions particulars 
corresponents (Costa 2005: 9.3) i les observacions sobre la concepció fabriana del canvi 
sintàctic (§ 3.2-3.4), en aquest ordre. 

4. El planteig de l'anàlisi de la concepció fabriana de la variació sintàctica (§ 4.1), els 
fragments fabrians sobre variació sintàctica buidats amb les observacions particulars 
corresponents (Costa 2005: 9.4) i les observacions sobre la concepció fabriana de la 
variació sintàctica (§ 4.2-4.4), en aquest ordre. 

5. El planteig de l'anàlisi de la concepció fabriana de la codificació sintàctica (§ 5.1), 
els fragments fabrians sobre codificació sintàctica buidats amb les observacions 
particulars corresponents (Costa 2005: 9.5) i les observacions sobre la concepció 
fabriana de la codificació sintàctica (§ 5.2-5.4), en aquest ordre. 

6. El planteig fabrià del «redreçament» (§ 6). 
7. Les conclusions generals (§ 7) 
La segona lectura consistiria a llegir aquesta publicació, que presenta tota la 

informació rellevant per fer-se càrrec de les hipòtesis, els objectius i el mètode de la 
recerca; del marc teòric per al buidatge; de la classificació dels textos fabrians, i dels 
resultats i les conclusions de la investigació. Aquesta informació inclou, a fi 
d'exemplificar les observacions elaborades durant la recerca i les conclusions a què s'ha 
arribat, els fragments més significatius de Fabra i remissions constants a Costa 2004 i 
Costa 2005. No cal dir que aquesta lectura no exclou la consulta ocasional a qualsevol 
epígraf d’aquestes dues últimes publicacions —per a la qual cosa esperem que sigui útil 
la versió electrònica de Costa 2005. És a dir: aquesta lectura hauria de permetre 
entendre en general en què ha consistit la tesi i quins resultats s'hi han obtingut. 

 
Pel que fa als textos fabrians que reproduïm, els reproduïm amb la grafia amb què els 

hem llegit. Per tant, hem respectat la grafia dels textos d’abans de la publicació de les 
normes ortogràfiques de 1913 i hem respectat la grafia i la redacció de les transcripcions 
de textos fabrians fetes per altri. 
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1.1 JUSTIFICACIÓ DEL TREBALL  
A hores d'ara ja disposem de força estudis molt aclaridors sobre els objectius, els 

pressupòsits, els criteris, la metodologia i els resultats de l'obra gramatical i lingüística 
de Pompeu Fabra.7 Però encara hi ha textos fabrians poc o no gens analitzats, com ara, 
entre altres, la Gramàtica catalana. Curs mitjà, de 1918,8 una conferència a l'Escola 
d'Estiu de 1935,9 o els cursos universitaris de 1933-1934, 1934-1935 i 1936-1937.10 I, a 
més, el que no hem sabut trobar enlloc és una anàlisi detallada de la terminologia 
fabriana:11 ni de les seves definicions —al Diccionari general de la llengua catalana 
(DGLC)12 o d'ací d'allà en els seus textos— ni de la concepció implícita que en té a 
partir de l'ús que en fa.  

Si això és cert en tots els plans de la llengua, ho és sobretot en la sintaxi. La situació 
d'aquest pla de la llengua era per Fabra pitjor: era la part de la llengua més delicada i 
aquella la descripció13 i la codificació de la qual havien quedat més endarrerides.14 

 

 

1.2 OBJECTIUS DE LA TESI 

                                                 
7. Com ara els monogràfics de les revistes Serra d'Or (XII-1963) i Destino (II-1968) i els treballs de 
Ferrater (1968), Miracle (1968), Lamuela i Murgades (1984), Segarra (1985a, 1985b, 1985c i 1991), Solà 
(1987), Bonet (1989, 1991 i 1993a i b), els 2 volums de Ginebra, Martínez Gili i Pradilla (2000) i 
Argenter (2000). Però encara queda molt camí per fer, ja que malgrat que Fabra va escriure textos 
generals molt clars quant a les seves concepcions (Lamuela i Murgades 1984: 25 i Solà 1991: 271), no va 
elaborar un text llarg i programàtic com La reconstrucció del llenguatge literari, de Josep Calveras 
(Aracil 1983 i Bernal 2002: 75). 
8. Miracle (1968: 527-528) hi dedica un breu fragment; no la citen a la bibliografia Segarra (1985) ni Solà 
(1987); i Bonet (1991) no l'analitza. 
9. Donada a conèixer per Marcet i Solà (1998: 194-203). 
10. Aquests cursos son aquells de què teníem noticia fins a l’abril del 2003. Al II Congrés Internacional 
«La Lingüística de Pompeu Fabra» (II CILPF, Tarragona, abril 2003), però, tant Josep Murgades com 
Joan Solà van anunciar que havien localitzat altres transcripcions de cursos. V. la nota 15. 
11. Una obra com La terminologia lingüística en l’ensenyament secundari. Propostes pràctiques (2000), 
editada per Jaume Macià i Joan Solà, per exemple, no hi dedica un capítol específic. Un reflex del poc 
interès general pel Fabra teòric són les definicions de «fabrisme» que donen el Diccionari de la llengua 
catalana, de l’IEC («Normativització de la llengua catalana impulsada per Pompeu Fabra i adoptada per 
l’Institut d’Estudis Catalans») i el Gran diccionari de la llengua catalana («Unificació ortogràfica de la 
llengua catalana propugnada per Pompeu Fabra i adoptada per l’Institut d’Estudis Catalans»). Ho 
confirma Joan Mascaró (1984: 26): «Fabra va haver de crear [la tradició descriptiva catalana] per tal 
d’estar en condicions de fer una obra de normalització ben feta, però, un cop enllestida aquesta, la 
tradició descriptiva no va tenir seguidors.» També ho confirmen —encara que no tan clarament— Bonet 
(2001: 68) i Ginebra (1989: 3). Tancada la nostra recerca, Bonet (2005: 164-166) fa només «algunes 
observacions sobre la terminologia gramatical fabriana» i amb alguna inexactitud. 
12. El treball de Bargalló i Garriga (2000), «Notes sobre les idees lingüístiques en el Diccionari general 
de la llengua catalana de Pompeu Fabra», és l’únic que coneixem amb aquest objectiu. I, com a reflex 
d'aquesta situació, hi ha el fet que, quan Bonet (2000: 70) exposa el seu buidatge de qüestions sintàctiques 
a les Converses filològiques, admet que només ha consultat les editades per Barcino (1954-1956) i per 
Rafel (1983-1984), sense tenir en compte les que es conserven a la biblioteca del Seminari de 
Romàniques de la Universitat de Barcelona. (V. Costa 2005: 9.1.) 
13. Per exemple, en una carta del 8/5/1910, parlant de la gramàtica de 1912, afirma de la sintaxi que «se 
tracta de la part més delicada de la gramatica, aquella en què es més fàcil caure en alguna inexactitud». 
14. Com declara a Tomàs Garcés en una entrevista (V/1926: 492): «El més endarrerit, indubtablement, 
encara, és la sintaxi, com tot el que té relació íntima amb el pensament.» 
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El que ens proposem, doncs, com a contribució original és analitzar la terminologia 
relativa, d'una banda, a la sintaxi i, de l'altra, al canvi, la variació i la codificació 
sintàctics, definida i/o utilitzada per Fabra en tots els seus textos, tant en els més 
estudiats com en els poc o no gens analitzats.  

 
1.2.1 Objectiu general 

Analitzar els objectius i les hipòtesis de què Pompeu Fabra va partir en la codificació 
i el cultiu de la sintaxi del català i la metodologia que va fer servir. 

 
1.2.2 Objectius específics 

1.2.2.1 El primer objectiu ha estat descriure la concepció que Fabra tenia de la 
sintaxi, a partir de les definicions explícites i les referències implícites que fa servir 
d'aquest concepte i del de oració,15 per poder analitzar les seves concepcions del canvi, 
la variació i la codificació sintàctics.  

 
1.2.2.2 El segon objectiu ha estat descriure la concepció que Fabra tenia del canvi 

sintàctic, d’una banda, sobre la base de la teoria del canvi de William Labov (1983) i, 
especialment, pel que fa a l'origen, els conceptes canvi des de baix i canvi des de dalt 
proposats per William Labov (1994: 878). 

 
1.2.2.3 El tercer objectiu ha estat descriure la concepció que Fabra tenia de la 

variació sintàctica, sobre la base de la tipologia de la variació lingüística exposada per 
Lluís Payrató (1998). 

 
1.2.2.4 El quart objectiu ha estat descriure la concepció que Fabra tenia de la 

codificació i el cultiu sintàctics, sobre la base dels conceptes establerta per la recerca en 
sociolingüística, sociologia del llenguatge, lingüística i planificació lingüística. 

 
1.2.2.5 El cinquè objectiu ha estat descriure la relació entre, d'una banda, la 

codificació i el cultiu sintàctics de Fabra, i de l'altra, la seva concepció de la sintaxi i del 
canvi i la variació sintàctics, sobre la base dels resultats de les operacions anteriors, per 
veure de quina manera la codificació fabriana de la sintaxi recolza en una determinada 
concepció de la sintaxi i del canvi i la variació sintàctics. 

L'assoliment dels objectius 1.2.2.1-1.2.2.4 ha comportat contrastar la informació 
obtinguda en l'anàlisi d'aquests objectius amb la informació dels estudis actuals sobre la 
sintactologia fabriana. 

 

 

1.3 HIPÒTESIS DE LA TESI 

                                                 
15. Per a la justificació de l’anàlisi del concepte de oració, v. l’epígraf 2.1. Per al buidatge de les unitats 
pertinents i la seva anàlisi, v. Costa 2005: 9.2. 
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1.3.1 El buidatge en tots els textos coneguts de Fabra de les unitats de significació 
especialitzada relatives a la sintaxi i al canvi, la variació, la codificació i el cultiu 
sintàctics, i la descripció i l'anàlisi de les concepcions fabrianes que se'n deriven, havien 
de permetre establir quina visió en tenia. D'acord amb els vuit criteris que presentem a 
l’epígraf 1.4.2.2, esperàvem trobar més unitats de significació especialitzada i més ben 
definides en els textos que anomenem «pertinents» (lexicogràfics, especialitzats, 
descriptius, «representatius», d'autoritat personal, moderns, d'autoria immediata i 
d'entitat màxima) que en els textos «no pertinents» (no lexicogràfics, no especialitzats, 
normatius o pedagògics, «comunicatius», d'autoritat institucional, antics, d'autoria 
mediata i d'entitat mínima). 

Com acabem d’exposar, però, aquestes dues categories extremes estan definides per 
8 criteris, cosa que de seguida fa veure que el nombre de possibles categories (864)16 és 
molt gran, ja que només l'incompliment d'un criteri en un text fa que tinguem una 
categoria diferent. 

 
1.3.2 L'ordre proposat d'assoliment dels objectius —anàlisi del concepte de sintaxi, 

del concepte de canvi, del concepte de variació i dels conceptes de codificació i de 
cultiu— havia de permetre establir les diferències entre el Fabra lingüista i el Fabra 
gramàtic preceptiu i pedagògic, funcions que Fabra va dur a terme, en un primer 
moment, de manera successiva i, posteriorment, de manera simultània. Aquestes 
diferències havien de permetre una perspectiva més clara sobre els fonaments i els 
criteris fabrians de codificació i cultiu. 

 
1.3.3 L'assoliment dels objectius 1.2.2.1-1.2.2.4 havia de permetre «situar» Fabra en 

el seu context gramatical i lingüístic, amb atenció especial a la tradició gramatical 
espanyola —en la qual el Fabra adolescent es devia formar—, la catalana —si és que 
des del punt de vista de la teoria es pot separar de l'anterior— i a la que —no tenint cap 
altra designació més feliç a l'abast— anomenem general: és a dir, la d’Europa i 
Amèrica.  

 

 
1.4 EL PROCEDIMENT I LA PRESENTACIÓ DE LA RECERCA 

La justificació del mètode de treball d’aquesta tesi comporta unes precisions sobre el 
concepte de terminologia i sobre el procediment de buidatge utilitzat. 

 
1.4.1 El concepte de terminologia i els procediments de buidatge terminològic de textos 

Per justificar el concepte de terminologia de què partim i la solució dels problemes 
que el buidatge planteja, ens hem basat en l'excel·lent tesi de doctorat de Rosa Estopà 
(1999).17 

                                                 
16. Aquesta quantitat surt de multiplicar les opcions que representen els 8 criteris: 2x2x3x2x2x3x2x3 = 
864. 
17. L'objectiu del treball d'Estopà és proposar un sistema d'extracció automàtic de candidats a unitats de 
significació especialitzada (SEACUSE), i fonamenta la seva proposta a partir de l'anàlisi del llenguatge 
mèdic de finals dels 90 i dels problemes de buidatge que aquest planteja. Malgrat que el propòsit d'Estopà 
i el llenguatge sobre el qual treballa són allunyats del nostre propòsit i el llenguatge d'especialitat amb què 
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Per Estopà (1999: 363), 
 

És ja un lloc comú afirmar que la terminologia és la base de la comunicació entre 
especialistes i que els especialistes se serveixen de terminologia per a dues activitats 
diferents: representar el coneixement especialitzat i transferir-lo. Aquestes activitats 
recullen —segons Cabré ([La terminologia. La teoria, els mètodes, les aplicacions] 
1992)— les dues grans funcions de la terminologia: la representativa i la comunicativa. 
Ambdues funcions es donen en els textos especialitzats i es vertebren a través d'U[nitats 
de] S[ignificació] E[specialitzada].» 

 
D'aquesta citació, es dedueix que la terminologia —el lèxic especialitzat— no es 

redueix al que Estopà anomena unitats terminològiques monolèxiques, sinó que els 
especialistes reconeixen com a elements necessaris el que ella anomena «unitats de 
significació especialitzada(USE). 

Aquestes unitats, segons Estopà (1999: 25), són «unitats que vehiculen coneixement 
especialitzat i que formalment abracen diversos tipus d'unitats sígniques tant 
lingüístiques com no lingüístiques».  

Estopà (1999: 292) n'estableix els tipus següents —les denominacions dels quals 
creiem, en general, prou transparents—: 

 
USE 
1. USE lingüístiques 
1.1. USE lingüístiques monolèxiques 
1.1.1. simples 
1.1.1.1. nominals 
1.1.1.2. verbals  
1.1.2. derivades  
1.1.2.1. nominals 
1.1.2.2. verbals 
1.1.2.3. adjectives 
1.1.2.4. adverbials 
1.1.3. compostes patrimonials nominals  
1.1.4. compostes cultes nominals 
1.1.5. sigles  
1.2. USE lingüístiques polilèxiques 
1.2.1. Unitats Terminològiques polilèxiques 
1.2.2. Unitats Fraseològiques Especialitzades18 
2. USE no lingüístiques 
2.1. símbols 
2.2. noms científics en llatí 
2.3. fórmules químiques» 

                                                                                                                                               
treballem, ella planteja una sèrie de problemes als quals dóna unes solucions que creiem aplicables al 
buidatge de la terminologia gramatical de Pompeu Fabra. 
18. Estopà (1999: 127) afirma que: «La presència d'un nom deverbal en un sintagma nominal format per 
un nucli nominal i un complement preposicional és un indici fefaent de l'existència d'una unitat 
fraseològica especialitzada (UFE)»; i en dóna com a característiques (p. 397): «nucli eventiu de caràcter 
predicatiu, complement terminològic, absència de referencialitat, semifixació». En són exemples absorció 
del sèrum o injecció d'heroïna. 
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No cal dir que en el nostre treball només són rellevants les USE lingüístiques, ja que en 
els textos fabrians, o no n'apareixen de les que Estopà cataloga com a no lingüístiques, 
o, si hi apareixen —tal com ens va fer veure Cristina Gelpí en comunicació personal, el 
diccionari Fabra conté nomenclatura científica—, no són rellevants per als nostres 
interessos de recerca.  

Aquestes unitats formen el que podem anomenar una xarxa conceptual:  
 

Les USE dins del text estan totes relacionades entre si. Aquestes relacions, que poden 
ser de molts tipus, no sempre són possibles d'identificar partint d'un diccionari, per tal 
com es manifesten de maneres variades.(Estopà [1999: 156].) 

 
Creiem, doncs, útil partir del concepte d'USE establert per Estopà, ja que permet 

tractar unitats terminològiques polilèxiques (locució conjuntiva o proposició de relatiu, 
per exemple) i qualsevol segment que en els textos de Fabra pugui aportar llum sobre la 
seva concepció gramatical, ja que fa èmfasi en la interrelació conceptual d'aquestes 
unitats. 

Pel que fa al buidatge, Estopà (1999: 38) el defineix com la selecció de «totes les 
unitats d'un text amb significat especialitzat». Però aquesta definició, com la mateixa 
Estopà reconeix, topa amb el problema del que és i el que no és especialitzat. Per 
resoldre aquest problema, Estopà planteja les qüestions següents: qui ha de participar en 
el buidatge, quines decisions inicials s'han de prendre, quins problemes planteja la 
selecció de les USE i quins criteris cal adoptar. 

Pel que fa als autors del buidatge, l'autora del treball proposa, com és clàssic en 
terminografia, que hi han de participar un terminògraf i un especialista del camp 
d'especialitat. El primer hi aporta els seus coneixements de terminografia i de 
lingüística, i el segon la seva «competència cognitiva i pragmàtica» (p. 56 i 108). 

Les decisions necessàries perquè el buidatge sigui exhaustiu i sistemàtic són: quin 
corpus es vol buidar, quin és el seu camp d'especialitat i amb quina finalitat es vol fer el 
buidatge (p. 422-423). El corpus ha de ser representatiu del camp, i la definició del 
camp i de la finalitat del buidatge ajuden a decidir la pertinència de les USE 
seleccionades. 

Pel que fa als problemes que presenta un buidatge terminològic, a partir d'un 
experiment que fa amb metges, traductors, documentalistes i terminògrafs, Estopà 
(1999: 384-385) arriba a la conclusió que el buidatge presenta els següents:  

 
Les qüestions comunes a tots els col·lectius responen a dos factors: 
1. La interdisciplinarietat del lèxic de la medicina 
2. El nombre d'USE seleccionades 
Els problemes propis de cada col·lectiu professional fan referència bàsicament a cinc 
aspectes: 
3. El valor conceptual de les USE d'un text (metges) 
4. Les variants denominatives i les paraules polisèmiques (documentalistes) 
5. La subjectivitat de la selecció d'USE (traductors) 
6. El desconeixement del tema (terminògrafs) 
7. La indefinició de la finalitat del buidatge (terminògrafs) 
Paral·lelament a les dificultats […] a les quals explícitament al·ludeixen els 
professionals, hem constatat, a través de l'anàlisi dels resultats obtinguts, […] 
incoherències en els criteris de selecció d'USE […]: 
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8. La pertinència de la fraseologia especialitzada 
9. La diversitat de categories gramaticals 
10. La confusió d'USE amb unitats de coneixement especialitzat més complexes.» 

 
Els criteris usats per la doctora, «progressivament excloents entre si» (p. 222-223), per 
assegurar que el buidatge és exhaustiu i sistemàtic són: 

 
— En primer lloc, hem comparat els resultats del buidatge automàtic19 amb els del 
manual que, prèviament, havia fet un especialista. 
— Si el primer criteri no ha estat suficient […], ens hem guiat per la nostra competència 
lingüisticocognitiva. 
— Si tot i així, encara no ho podíem determinar, hem consultat obres de referència 
especialitzada […]. 
— I, finalment i en cas de dubte, hem consultat diversos especialistes […].» 

 
En aquest treball, pel que fa a les qüestions suscitades per Estopà, hem pres les 
decisions que detallem a continuació. Quant a la necessitat d'un especialista i d'un 
terminògraf en el buidatge, considerem que tenim la formació que correspon a la doble 
condició d'«especialistes» en gramàtica i sintaxi, i de «terminògrafs», oimés després de 
la lectura de la tesi de Rosa Estopà. 

Pel que fa a les decisions inicials, hem pres les següents: 
1. El nostre corpus el constitueixen 1.135 textos de Pompeu Fabra.20  
2. El camp d'especialitat se centra en 4 àmbits conceptuals: la sintaxi en general 

(incloent-hi el subàmbit de l'oració), i el canvi, la variació i la codificació sintàctics. 
3. La finalitat del buidatge és recollir totes les ocurrències de les USE relacionades 

amb aquests 4 àmbits, tant si són explícitament definides per Fabra com si són usades 
sense definir. 

La selecció de les USE pertinents per al nostre treball ens ha plantejat dos problemes 
dels enumerats per Estopà: la pertinència dels termes i la polisèmia de les unitats 
terminològiques monolèxiques. Subjacent al primer, hi ha la qüestió que Estopà (1999: 
22) es planteja: «saber quan una unitat és usada amb valor especialitzat». Ella mateixa 
ja respon que no n'hi ha prou amb criteris morfològics, lèxics o morfosintàctics —ja que 
segments no especialitzats poden complir-los—, sinó que són imprescindibles criteris 
semàntics (p. 22) i sobretot pragmàtics: 

 
Els termes tenen un vessant gramatical i un vessant pragmàtic i és justament en els 
aspectes pragmàtics on trobem la major part de les peculiaritats del lèxic especialitzat 
[Cabré, 1992]. La freqüència d'aparició de determinades estructures formals, categories 
gramaticals o esquemes semàntics en un text ajuden a conèixer l'ús que els parlants fan 
de les paraules. La lexicologia des dels seus inicis s'ha valgut de la freqüència d'ús —
encara que aquesta s'hagi calculat de manera inexacta o intuïtiva— per explicar i 
descriure les unitats lèxiques. En aquest sentit, la freqüència està propera a la 
pragmàtica, a l'actuació i, per tant, a la lingüística entesa en una concepció àmplia.(P. 
45, nota 6.)  

                                                 
19. Recordem que l'objectiu d'Estopà és proposar un sistema d'extracció automàtica de candidats a unitats 
de significació especialitzada (SEACUSE).  
20. V. 1.4.2.1. 
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[…] Entenem per informacions pragmàtiques totes les informacions tipogràfiques i de 
disposició del terme en el text.(P. 45, nota 8.)  
 
Habert i al. ([«Recyclage d'analyses syntaxiques automatiques pour le repérage de 
variantes de termes»] 1997: 114-115) [afirmen que]: “on est passé d'une conception 
logique à une conception distributionnelle selon laquelle le sens d'un mot et plus 
largement d'une unité textuelle peut se décrire par les contextes dans lesquels il figure 
[…] La plupart des travaux en sémantique de corpus reposent sur l'idée que le sens se 
construit en contexte mais aussi par le contexte”.  En aquesta línia s'inclou també el 
treball de Pearson (1998), el qual, per localitzar automàticament els termes d'un text, es 
val de la informació que el context li proporciona a través d'indicis lingüístics que 
assenyalen la presència de termes.(P. 294-295.) 

 
Per tant, només una lectura minuciosa de cada text i tothora atenta al conjunt de l'obra 
fabriana ha permès destriar els usos especialitzats dels segments discursius, ja que, 
segons Estopà (1999: 127), un dels «problemes de fons de la terminologia» és «si 
existeix un lèxic de o és més pertinent parlar d'un lèxic que s'usa en». 

El problema de la polisèmia de les unitats terminològiques monolèxiques es 
manifesta en el fet que aquestes unitats poden tenir significats diferents tant en camps 
d'especialitat diferents com dins d'un mateix camp (Estopà [1999: 390-391]). Aquest 
problema ha estat present en tota la nostra anàlisi: com a exemple, només cal consultar 
l'entrada frase del diccionari Fabra, en la qual hi ha cinc accepcions diferents. 

Pel que fa als criteris adoptats per Estopà per validar el buidatge, no cal dir que els 
hem fet nostres: el nostre buidatge ha estat manual, l'hem fet a partir de la nostra 
competència lingüisticocognitiva i hem consultat obres de referència i especialistes en 
sintaxi i gramàtica quan ha calgut. 

 
1.4.2 Observacions sobre la presentació de la terminologia buidada 

El nostre treball parteix d'un buidatge sistemàtic i exhaustiu de tots els textos 
fabrians coneguts (v. 1.4.2.1),21 publicats o no. Parlem, doncs, de textos perquè hem 
consultat textos tan diversos com targetes postals, cartes, articles, gramàtiques, el 
diccionari i transcripcions d'entrevistes, conferències i cursos.  

 
1.4.2.1 Nombre de textos consultats 

El corpus de textos buidats exclou obres que clarament deixen de banda la sintaxi 
com ara el Tractat d'ortografia catalana i La conjugació dels verbs en català. Per tant, 
només hem consultat els textos que a priori podrien incloure terminologia relativa a la 
sintaxi d'una manera àmplia.22 

                                                 
21. Gràcies, sobretot, al monumental treball de Pere Marcet i Joan Solà (1998). Posteriorment, però, s’han 
localitzat altres textos fabrians. V.  1.4.2.1. 
22. Arran de la publicació Fabra abans de Fabra (2002), de Lluís Marquet, ens vam posar en contacte 
amb aquest fabròleg. En la conversa telefònica (el dia 13/I/2003) que vam tenir, ens va comunicar que en 
la seva recerca de material inèdit de Fabra tenia bàsicament notícies d’escrits de la primera època, que ell 
mateix veia difícil de trobar. Ateses aquestes dificultats, el fet que en la primera etapa Fabra no va dedicar 
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El resum quantitatiu dels textos consultats és el següent: 
Tipus de text Nombre 
Articles23  939 
Cartes 130 
Diccionaris 1 
Discursos24 5 
Entrevistes 2 
«Esmenes» a diverses ponències d'altri en el Congrés de 1906 3 
Gramàtiques25  12 
Manifestos 1 
Miscel· lànies sobre correcció gramatical 1 
Pròlegs 1 
Ressenyes de conferències 8 
Targetes postals 26 
Transcripcions de conferències26 2 

Transcripcions de cursos27  4 
NOMBRE TOTAL DE TEXTOS CONSULTATS 1.135 

                                                                                                                                               
gaire atenció a la sintaxi i que en tot cas és versemblant que les seves primeres idees sobre sintaxi 
quedessin recollides en les primeres publicacions, vam decidir no iniciar la recerca d’aquests materials. 
 Com hem comentat a la nota 4, en el transcurs del II Congrés Internacional «La Lingüística de 
Pompeu Fabra», Murgades i Solà van comunicar que cadascun d’ells havia localitzat transcripcions de 
cursos fabrians desconegudes. Tots dos, en comunicació personal, ens van dir que era difícil consultar-les. 
Com en el cas, doncs, dels textos localitzats per Marquet, vam decidir no tenir-los en compte. 
 D’altra banda, el mateix Murgades (2000 i comunicació personal) va descobrir uns textos 
fabrians sota el pseudònim Esteve Arnau i Jordi Mir va localitzar les «Converses filològiques» que Fabra 
va escriure entre els 1945 i 1947. A tots els agraïm la seva amabilitat. L’anàlisi d’aquests últims textos, no 
l’hem poguda incorporar sinó en la redacció de les conclusions finals, atesa la fase avançada de redacció 
en què es trobava la nostra tesi en el moment de conèixer l’existència d’aquests textos. 
23. No ha estat fàcil establir quantes Converses filològiques de les publicades entre 1919 i 1928 es poden 
consultar. V. Costa 2005: 9.1. 
24. No se'ns escapa que la distinció entre conferència i discurs és difícil d'establir. De les definicions que 
Fabra en fa al DGLC, es pot deduir que una conferència és un discurs generalment de tema literari o 
científic; de la consulta a la detalladíssima bibliografia fabriana de Marcet i Solà (1998), a més, es 
dedueix que un parlament és anomenat discurs si es fa per celebrar alguna cosa —el lliurament de premis 
d'uns jocs florals, la sessió inaugural d'un curs acadèmic de l'Ateneu Barcelonès, un homenatge o la 
clausura d'un curs—, al marge de si el tema és literari, científic o d'una altra mena; un parlament és 
anomenat conferència si és més aviat un acte acadèmic regular. Al marge d'això, es dóna el fet que els 
discursos rellevants per a la nostra anàlisi ens han arribat si més no amb la supervisió de Fabra, i les 
conferències no, la qual cosa pot justificar aquesta distinció almenys en el present treball. 
25. No hi comptem l'anunciada (Coromines [1956: VI]) Catalan grammar, el manuscrit de la qual es va 
perdre (Marcet i Solà [1998: 1932]). De tota manera se'n conserva un índex, si més no provisional, en una 
carta de Fabra a Coromines del 20/4/48 (Ferrer, Ferrer i Pujadas [1998: 75]). En la correspondència entre 
Fabra i Coromines, aquests dos lingüistes en parlen sovint. El 14/10/45 (Ferrer, Ferrer i Pujadas 1998: 60) 
Fabra diu: «tinc escrites una voluminosa Gramàtica catalana per als mestres i una Catalan grammar 
[…]». El 7/1/47, Coromines (Ferrer, Ferrer i Pujadas (1998: 66) escriu: «He fet comandar la seva [de 
Fabra] gramàtica catalana en francès i l'altra en anglès que m'anunciava [Fabra] […] però fins ara no se'n 
sap res […]» Fabra escriu el 15/3/48 (Ferrer, Ferrer i Pujadas (1998: 71): «No sé si sabeu [s'adreça a 
Coromines] que tinc escrita una Catalan grammar. Però no sé on ni com la podré publicar.» 
26. La distinció que establim entre ressenyes i transcripcions de conferències respon al fet que entre els 
diferents textos que donen notícia de conferències de Fabra, n'hi ha vuit que apareixen en revistes o diaris 
i són clarament resums fets per altri: són les que aquí anomenem ressenyes. En canvi, es conserven dos 
textos mecanografiats que semblen reproduir completament i amb una fidelitat versemblant (malgrat les 
faltes del transcriptor) sengles conferències: són els que anomenem transcripcions. 
27. Com ja hem comentat, Solà i Murgades, cadascú per la seva banda, han localitzat transcripcions de 
cursos que no ens ha estat possible analitzar. 
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1.4.2.2 Tipologia dels textos consultats  

El conjunt de textos resultant és extensíssim i molt heterogeni, però la variació no 
s'atura aquí, ja que no totes les gramàtiques ni tots els articles monogràfics, per parlar 
d'uns dels textos més llargs i sistemàtics, tenen el mateix objectiu ni el mateix 
contingut. I, amb vista a una anàlisi de la terminologia explícitament definida o 
simplement utilitzada per Fabra, s'imposa una ponderació dels diferents textos buidats, 
per valorar amb el màxim rigor la concepció gramatical de Fabra. 

A priori, hi ha uns criteris pertinents per classificar els textos fabrians amb vista al 
nostre estudi (v. 1.3.1). Entre els que no és inversemblant pensar que Fabra devia tenir 
presents, podem donar els següents: el caràcter lexicogràfic o no dels textos; el 
destinatari; l'objectiu descriptiu, prescriptiu o pedagògic; la voluntat que podem 
anomenar «comunicativa» o «representativa» (Estopà [1999: 363]); i l'autoritat 
institucional o personal. Entre els que són rellevants per a la fiabilitat de la nostra 
anàlisi, hi ha l'ordenació cronològica; l'autoria immediata o mediata; i la llargada, 
sistematicitat i coherència. 

Hem esmentat com a primer criteri  possible el caràcter lexicogràfic o no dels 
textos. L'únic text explícitament lexicogràfic de Fabra és el diccionari. En aquesta obra, 
doncs, havia de donar definicions; en els altres textos, no necessàriament. Atès que 
només s'aplica al diccionari, no tindrem en compte el caràcter lexicogràfic com a criteri 
general. El tindrem en compte en parlar de la terminologia del Diccionari general de la 
llengua catalana, ja que és una obra lexicogràfica. 

El segon criteri rellevant, a parer nostre, és el destinatari de l'obra. Explícitament o 
implícitament, Fabra s'adreça, segons els textos, a destinataris diferents. Entre aquests 
destinataris trobem un públic especialitzat.28 D'entrada, els seus col·legues en la tasca de 
reforma lingüística Jaume Massó i Torrents i Joaquim Casas-Carbó, com a destinataris 
de cartes de tema lingüístic, o els lectors dels articles publicats en revistes 
especialitzades. A continuació, en ordre decreixent d'especialització, hi ha el públic 
següent: 

a) l'alumnat universitari dels cursos a la Universitat Autònoma dels anys trenta;  
b) els mestres, als quals va adreçar articles en revistes especialitzades, conferències a 

les escoles de professorat, i la Gramàtica catalana. Curs mitjà i la «pòstuma» de 1956;  
c) els escriptors i la «gent que escriu per a un públic general», col·lectiu interpel·lat 

en molts dels seus articles;  
d) l'alumnat no universitari dels cursos generals de divulgació, i  
e) la «massa parlant»,29 a la qual adreça els nombrosíssims articles de diari publicats 

durant molts anys o el mateix diccionari de l'Institut.  
No cal dir que el grau de coneixement de la matèria pressuposat en el lector és un 

factor fonamental per definir amb més o menys precisió la terminologia i per buscar una 
sistematicitat i una coherència en l'ús, les distincions i les oposicions dels termes. 
Adreçant-se hom a un públic expert, si es considera oportú definir,30 es fa d'una manera 
rigorosa i sistemàtica; i l'ús, les distincions i les oposicions terminològics són 

                                                 
28. Segons Estopà (1999: 103-104), un text «produït per especialistes i adreçat tant a especialistes com a 
estudiants universitaris» fa que puguem «considerar que el grau d'especialització d'aquest text és alt». 
D'on es dedueix el fet obvi que considerem que Fabra era un especialista en gramàtica i sintaxi. 
29. Aquest sintagma és bastant usat per Fabra per referir-se als parlants. No és inversemblant pensar que 
Fabra el vagi adoptar de Ferdinand de Saussure, que el fa servir abundantment al Cours de linguistique 
générale. Louis Hjelmslev (1928: 246) ho confirma: «“masa hablante”, [...] ese excelente término forjado 
por De Saussure.» 
30. De vegades, davant d'un destinatari expert es decideix que no cal definir. 
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sistemàtics i coherents.31 Adreçant-se hom a un públic no expert, les definicions seran 
generals i l'ús pot presentar variació sinonímica. 

El tercer criteri  té a veure amb els objectius dels textos fabrians.32 Grosso modo, 
se'n poden distingir tres: l'objectiu descriptiu, teòric; el normatiu, de codificació; i el 
pedagògic, de difusió dels resultats dels dos anteriors. És una distinció clara, però cal 
tenir en compte que hi ha pocs textos fabrians que responguin només a un dels tres 
objectius.33 Des del punt de vista terminològic, caldria esperar que en els fragments 
descriptius hi hagués definicions i que fossin rigoroses, i la terminologia fos precisa i 
coherent en la tria, les distincions i les oposicions. En els fragments normatius, caldria 
esperar que les definicions no tinguessin necessàriament un paper fonamental i la 
terminologia no fos necessàriament tan precisa ni formés necessàriament un sistema tan 
coherent. I en els fragments pedagògics, caldria esperar que hi hagués definicions però 
amb exemplificacions i que la terminologia no fos tampoc necessàriament tan precisa ni 
coherent. De fet, aquesta jerarquització descendent quant a la presència de definicions i 
la sistematicitat i coherència de la terminologia té a veure amb el fet que els textos 
fabrians descriptius són de recerca o discussió, i els normatius i els pedagògics, de 
divulgació. 

El quart criteri  pertinent és el que ens atrevim a caracteritzar com una oposició 
entre la «comunicativitat», per exemple, del DGLC, en el sentit que en general pretén 
definir els mots que la «massa parlant» pot trobar en textos gramaticals,34 i la 
«representativitat» dels altres textos, on Fabra designa i classifica la realitat lingüística 
tal com ell la veu; és a dir, una cosa és informar dels significats dels mots que un lector 
mitjà pot trobar, i una altra és designar les nocions que hom creu endevinar en la 
realitat. Seguint la distinció recollida per Estopà (1999: 363), partim de la idea que la 
comunicativitat consisteix a «transferir el coneixement especialitzat» en la seva 
diversitat —sobretot polisèmica—; i la representativitat consisteix en la «representació 

                                                 
31. Recordem (v.  1.4.1) que, segons Estopà (1999: 363), «la terminologia és la base de la comunicació 
entre especialistes». 
32. Quant a la consciència de Fabra sobre aquest aspecte, només cal tenir en compte afirmacions com 
«Nosaltres comencem per l'ultim, i ja·ns posem, tot [sic] satisfets, a escriure gramatiques didactiques […] 
Els ensenyaran tant sols gramatica general?» (Qüestions de gramàtica catalana, p. 12) o «Atenent els 
suggeriments d'alguns professors, havem suprimit […] la definició de les veus activa i passiva [...]. 
L'essencial no és que el noi aprengui les definicions de les parts de l'oració, sinó que sàpiga distingir-les 
[…]» («Advertiment» a la 2a edició del Curs mitjà de 1923). 
33. Fet que especialistes com Bonet (1989: 61) i Cuenca (2001: 22-23) consideren inherent als textos 
gramaticals. 
34. Però al costat dels «mots d'ús general», el lingüista de Gràcia també hi consigna «mots tècnics […] 
d'un ben petit interès lexicogràfic, però que cal que s'incloguin en un diccionari normatiu perquè interessa 
indubtablement a molts la coneixença de llur forma catalana» («Prefaci», pàg. VII). A banda de l'interès 
ortogràfic, hi ha el fet que aquest diccionari inclou terminologia especialitzada. La terminologia 
gramatical que nosaltres analitzem, de vegades porta una marca temàtica explícita, com ara «En gram.» 
(‘En gramàtica’; cas, per exemple, de frase), «En lòg.» (‘En lògica’; cas, per exemple, de subjecte) o, 
simplement, «esp.» (‘especialment’; cas, per exemple, de construcció). De vegades, l'accepció específica 
queda separada per una pleca doble (||; cas de paraula, definida com a «mot…»). O trobem fragments en 
cursiva al final de l'entrada amb una breu explicació gramatical (cas, per exemple de adjunt: «[…] En “el 
meu germà ha treballat tot el dia”, “el meu” és un adjunt de “germà”. […]»; o de adjectival.: «[…] En 
l'expressió “anell de ferro”, els mots “de ferro” constitueixen una locució adjectival.») o classificacions 
diverses, com en el cas de les entrades adjectiu, adverbi, conjunció o pronom. 
 Amb aquesta breu incursió en el terreny de la terminologia gramatical del DGLC, pretenem 
demostrar que, malgrat ser un diccionari general, inclou terminologia especialitzada —com també 
observen Bargalló i Garriga (2000: 203-204). I, essent el nostre interès justament l'anàlisi de la 
terminologia gramatical, no creiem injustificat considerar a efectes de la nostra investigació el diccionari 
Fabra sobretot com un text especialitzat i descriptiu, atès que bàsicament analitzem la terminologia 
gramatical i no el lèxic general. 
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lingüística dels conceptes» que Fabra crea o assumeix —tot i que, com ja assenyala 
també Estopà (1999), en menor o major grau totes dues funcions hi són sempre 
presents. La comunicativitat del diccionari situa Fabra en la posició d'haver de definir 
tots els termes en ús, els cregui adequats o no;35 la comunicativitat de la gramàtica de 
l'Institut el porta a usar termes entenedors i no massa nous o particulars perquè el lector 
general de 1918 no es perdi: en tots dos casos accepta terminologies diferents per 
transferir coneixement. La representativitat de tots els altres textos li dóna llibertat per 
definir les nocions d'una manera personal i utilitzar la terminologia que creu més 
adequada. En aquest sentit, cal esperar de Fabra menys definicions però potser més 
precises i un ús terminològic més sistèmic —formant una xarxa conceptual— i 
sistemàtic —unívoc— en els textos representatius que en les obres comunicatives. 

Pel que fa al cinquè criteri, el caràcter institucional, oficial, o no, de l'obra, Fabra 
era molt conscient de l'autoritat diferent que havien de tenir la gramàtica i el diccionari 
de l'Institut d'Estudis Catalans,36 els oficials, respecte de les obres que ell signava a títol 
personal —que tenien la seva autoritat moral. La seva influència, però, en el grau 
d'explicitesa o en certes tries, distincions i oposicions terminològiques, no apareix com 
un criteri pertinent. Les dues obres fabrianes oficials no presenten una voluntat de 
definició o d'unes tries terminològiques pel fet de ser oficials, sinó pel fet de ser, totes 
dues, «comunicatives». L'autoritat dels textos seria rellevant si haguéssim observat que 
Fabra hagués fet servir solucions formals —ortogràfiques, morfològiques, sintàctiques o 
lèxiques— diferents en la terminologia de les unes i de les altres; però no és el cas. 
Això d'una banda; però, de l'altra, hi ha el fet que els textos fabrians d'autoritat personal 
són la immensa majoria i presenten una gran diversitat entre si: l'aplicació d'aquest 
criteri, doncs, comportaria una divisió massa desequilibrada quantitativament per ser 
operativa. I, encara, hi ha el fet que, per molts parlants, la distinció entre autoritat oficial 
i personal fabrianes és irrellevant, i tota l'«obra fabriana» té el mateix grau d'autoritat.37 
Per tant, per a l'anàlisi de la terminologia fabriana, la distinció entre autoritat oficial i 
personal és irrellevant. 

Com a sisè criteri, cal dir que compartim amb Joaquim Rafel (1983: XV) «el 
convenciment que la millor manera de poder seguir aquesta actuació [la de Fabra] és 
copsant la perspectiva cronològica general que la va emmarcar».38 L’ordenació 
cronològica dels textos ha de permetre seguir l’evolució de Fabra. 

El setè criteri, té a veure amb el fet que els cursos universitaris i les conferències que 
s'han conservat són transcripcions d'assistents, la qual cosa fa que només se n'hagin de 
tenir en compte els passatges clars i que no ofereixin dubtes pel que fa a la 
transcripció.39 No cal dir que aquest factor apareix com a important: la transcripció 

                                                 
35. Diu Fabra al pròleg del Diccionari (p. VII): «el present DICCIONARI no és escrit tenint en compte 
llurs [dels «lingüistes»] investigacions, sinó el millorament de la llengua escrita i la seva difusió entre la 
massa parlant catalana.» Parlem ara, no cal dir-ho, des d'un punt de vista de la concepció gramatical, no 
de la correcció o la genuïnitat. 
36. Una lectura del «Prefaci» de Fabra al diccionari ho deixa prou clar. 
37. Segurament, el fet que, per exemple, moltes «converses filològiques» justifiquen decisions 
institucionals ha contribuït també a difuminar la distinció entre l'autoritat institucional i la personal 
fabrianes. 
38. Paralel· lament, això facilitarà en treballs posteriors la situació de Fabra en el seu context 
academicocientífic. 
39. Algunes de les «Converses» conservades a la caixa de la Universitat de Barcelona (v. Costa 2005: 9.1) 
són mecanografiades, cal suposar que a partir de l'original del diari La Publicitat. No creiem que aquesta 
circumstància afecti la fiabilitat de l'estudi que ens proposem, ja que és poc probable que el mecanògraf 
vagi variar terminologia gramatical de Fabra. A més, a diferència de les transcripcions de conferències o 
cursos, aquestes reproduccions són fetes a partir de textos redactats per Fabra: això suposa, en primer 
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d'una definició o d'un ús terminològic poden no ser fidels. I és un factor especialment 
rellevant en aquest cas, perquè els textos fabrians transcrits per altri de seguida traeixen 
les limitacions de tota mena dels transcriptors.40  És, doncs, pertinent, en aquest punt, 
preguntar-se sobre el sentit de tenir en compte aquesta mena de textos. Sobretot si un 
fabròleg de la talla de Joan Solà (1977: 342-344) ha desaconsellat l'edició de dos 
d'aquests textos.41 Creiem que en una anàlisi com la nostra cal tenir-los en compte 
perquè, malgrat que com a textos en si mateixos no són publicables per les raons 
adduïdes per Solà, molts fragments (com es pot veure en les anàlisis que en fem) sí que 
són entenedors i coherents. A més, analitzats juntament amb la resta de la producció 
fabriana, certs passatges d'aquests textos adquireixen sentit i d'altres confirmen 
posicions de Fabra. I, entre els fragments entenedors, alguns presenten afirmacions o 
discussions —d'una certa importància des del punt de vista de la descripció 
gramatical— només reflectides en aquestes transcripcions.42 Una cosa, doncs, és 
desaconsellar-ne l'edició com a obres independents, i una altra és desestimar-los 
absolutament, com si en cap fragment no reflectissin posicions del lingüista de Gràcia. 

Ja hem dit que hem trobat afirmacions rellevants en textos tan diferents de llargada, 
sistematicitat i coherència com cartes o el diccionari. Per tant, un vuitè criteri  rellevant 
de classificació és el que anomenem «entitat» de les obres. Aquesta distinció és 
pertinent sobretot pel que fa a la fiabilitat del nostre estudi. Si una definició o un terme 
es troba només en un fragment breu no pot tenir la mateixa rellevància per a l'anàlisi de 
la concepció lingüística fabriana que una definició o un terme usats sistemàticament en 
una gran quantitat de textos.43 

En resum: considerem pertinents per a l'anàlisi de la terminologia fabriana els criteris 
següents. Entre els que versemblantment el mateix Fabra va tenir en compte, el caràcter 
lexicogràfic o no del text —només, però, en l’anàlisi de la terminologia del DGLC—, el 
destinatari, els objectius i l'enfocament; entre els necessaris per a la fiabilitat de la 
nostra anàlisi, la cronologia, l'autoria i l'entitat. (Com ja hem comentat, el criteri de la 
institucionalitat de les obres, l’hem desestimat.) En el moment d'extreure conclusions 
hem tingut presents tots aquests criteris en conjunt. 

Arribats en aquest punt, podem oferir una classificació dels 1.135 textos fabrians 
consultats a partir dels set44 criteris deduïts com a pertinents.45 

Abans, però, d'assajar una classificació a partir de set criteris com els esmentats, cal 
plantejar-se el grau de discretesa46 que presenten les categories que resulten de 
                                                                                                                                               
lloc, un text fabrià revisat per ell mateix i, en segon lloc, poc marge d'ingerència en el contingut pel 
transcriptor. 
40. Segons Marcet i Solà (1998: 203), per exemple, pel que fa a la transcripció de la conferència de 1935 
«diversos detalls (que el lector descobrirà sense cap dificultat) asseguren moralment que no es tracta d'un 
text sortit de les mans de Fabra». 
41. Concretament els apunts que Pere Galtés (Marcet i Solà [1998: 1907]) i Anna Pi (Marcet i Solà [1998: 
1919]) van prendre com a assistents als cursos universitaris de Fabra. Recentment, però (IICILPF, abril 
2003), el mateix Solà va anunciar el projecte d’editar les obres completes de Fabra i incloure-hi aquestes 
transcripcions. 
42. Com ara la reflexió sobre la possibilitat de classificar els mots que Fabra fa en la conferència de 1935 
(Marcet i Solà [1998: 197]) o la distinció entre funcions sintàctiques i casos (o papers semàntics) a la 
transcripció del curs universitari de 1933-1934 (p. 81; v. Costa 2005: 2.2.1.2.3.1.4). 
43. Recordem (v. 1.4.1) la importància atorgada per Estopà (1999: 45, nota 6) a la «freqüència d'ús» de les 
USE. En aquest sentit és paradigmàtic el cas del terme sintagma: Fabra només l'utilitza en un discurs de 
l'any 1924 (Vallverdú 1980: 158) i en el curs universitari de 1934-1935 (Miravitlles (1971: 28); en cap 
altre text dels 1.135 consultats no el fa servir. V. Costa 2005: 2.2.1.2.3.1.2. 
44. Cal tenir en compte, però, que no explicitarem en la classificació el criteri lexicogràfic perquè només 
oposa el Diccionari general de la llengua catalana als altres 1.134 textos. 
45. De fet, ja s'ha donat una classificació per «tipus de text» (1.4.1), la qual, però, no resulta operativa per 
a l'anàlisi de la terminologia dels textos, ja que encara hi ha massa diversitat dins de cada tipus establert. 



C:\Users\Joan\Desktop\Dades antigues\Tesi Alemanya\Costa 2009 Norma sintàctica Fabra ACCÉS 
LLIURE.doc 

 25 

l'aplicació dels criteris establerts. Entenem per discretesa la qualitat de discret, en el 
sentit de ‘discontinu’. Una qualitat o una categoria és discreta si el fet que un ésser, 
objecte o concepte, compleixi aquesta qualitat o s'inclogui en aquesta categoria exclou 
que pugui complir altres qualitats o incloure's en altres categories que s'obtinguin per 
l'aplicació del criteri que distingeix aquestes qualitats o categories. Els set criteris 
establerts distingeixen categories discretes, com justifiquem a continuació. 

En primer lloc, pel que fa al caràcter lexicogràfic, un text, o ho és o no ho és. No cal 
dir que som conscients que un diccionari pot contenir altres informacions a part de les 
definicions; en aquests casos, no són exclusivament lexicogràfics, però sí que ho són 
almenys. També és evident que obres com gramàtiques contenen definicions, però són 
textos generalment concebuts per descriure, explicar o ensenyar, i no per definir. 

Quant al receptor, Fabra s'imagina un destinatari concret per a cada text, més 
fàcilment definible en les cartes personals i molt poc definible quan és la massa parlant, 
però el receptor apareix com una entitat de discurs clara: sobretot a partir de l'oposició 
especialitzat / no especialitzat. Si més no, hi ha un destinatari principal. Per aquest 
criteri es poden establir sis categories diferents, que podem ordenar segons el grau 
descendent d'expertesa del destinatari:  

a) el públic especialitzat;  
b) alumnat universitari;  
c) mestres;  
d) escriptors i redactors per a un públic general;  
e) alumnat no universitari; i  
f) la massa parlant.  
D'aquestes sis categories, cal considerar destinataris especialitzats els especialistes i 

l'alumnat universitari (d'acord amb Estopà [1999: 103-104]),47 però també els mestres 
encarregats d'explicar llengua i gramàtica; cal considerar no especialitzats els escriptors, 
l'alumnat no universitari i la massa parlant. Aquesta destinació prevista no impedeix, 
òbviament, que els textos hagin estat llegits per persones que no en són les destinatàries 
principals. Però aquesta circumstància és irrellevant per a una anàlisi de què pretenia 
Fabra i a partir de quins pressupòsits, i no pas de com va ser rebuda la seva obra. 

Pel que fa als objectius —descriptiu, normatiu i pedagògic—, la justificació de la 
seva discretesa és paral·lela a la que acabem de fer. Cada text té un objectiu i si n'hi 
apareix cap dels altres dos és sempre al servei del principal: una obra normativa no pot 
deixar de presentar fragments descriptius com a suport de la prescripció, i una obra 
pedagògica sovint exposa la norma prescriptiva i després busca la manera de fer-la més 
interioritzable per a l'aprenent. En canvi, sí que hi ha textos fabrians únicament 
descriptius. 

Pel que fa a l'enfocament «comunicatiu» o «representatiu» dels textos, la discretesa 
de les dues qualitats sembla força clara. Un text, o té més aviat un enfocament o en té 
més aviat un altre. 

Passant als criteris establerts ad hoc per controlar la fiabilitat de l'anàlisi, en primer 
lloc cal dir que la classificació cronològica pot ser entesa com a discreta si establim 
períodes definits, com ara els anys. És a dir, si tenim en compte una versió d'un text de 
tal o tal any; una altra cosa són els criteris de tria d'aquesta versió. 

                                                                                                                                               
46. Creiem necessari aquest neologisme, amb el sentit de ‘discontinuïtat’, ja que els termes discreció i 
discrecionalitat no recullen aquest significat. Abona aquesta decisió el fet que trobem aquesta unitat de 
significació usada amb aquest significat en un altre text (Josep Olesti Vila (2001), «Els drets del sensible. 
Estudi leibnizià», Enrahonar, 32/33, p. 169-190): «[…] això no elimina el fet que […] la nostra percepció 
[…] engendri continuïtat on hi ha discretesa» (p. 177). 
47. V. nota 28. 
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I no cal dir que la discretesa de les categories sorgides del criteri de l'autoria és 
indiscutible: un text és redactat per Fabra o ho és per una altra persona. Això no exclou 
que textos redactats inicialment per Fabra ens hagin arribat reproduïts per altri, com la 
gramàtica de 1956. 

Pel que fa, però, a les categories que es poden distingir aplicant el criteri de l'entitat 
de l'obra, la situació es presenta diferent. Les categories sorgides per l'aplicació dels 
criteris anteriors són unes categories que ens atrevim a anomenar «objectives», en el 
sentit  que són categories explicitades per Fabra o fàcilment deduïbles dels seus textos. 
La categorització, en canvi, de l'entitat dels seus textos en tres categories com fem 
nosaltres no apareix explícita en l'obra de Fabra ni és —almenys no sempre— fàcilment 
deduïble. La nostra proposta, doncs, és subjectiva, arbitrària i adreçada als nostres 
interessos de recerca; les categories que en resulten, doncs, són relatives. Però és 
innegable que entre el Diccionari general de la llengua catalana i una targeta postal hi 
ha unes diferències de llargada, sistematicitat i coherència en la definició i l'ús de la 
terminologia prou clares perquè puguem postular si més no tres categories diferents 
d'entitat per als 1.135 textos estudiats. Segons la llargada, l'edició —com a publicacions 
independents o parts dependents de publicacions independents—, la unitat sistemàtica i 
coherent, el caràcter monogràfic o no, i el grau de profunditat en el tractament del tema, 
hem classificat aquests textos en tres categories, que són les següents: 

a) Complexitat màxima: la dels textos més llargs, editats com a publicacions 
independents, elaborats com a textos unitaris que presenten sistematicitat i coherència 
entre les seves parts. Aquesta última característica exclou els llibres miscel·lanis 
d'aquesta categoria. 

b) Complexitat mitjana: la dels textos de fins a 30 pàgines —el que generalment 
entenem per articles, conferències o discursos—, editats —en el cas que ho siguin— 
generalment com a parts de publicacions independents, elaborats —no cal dir-ho— com 
a textos unitaris que presenten sistematicitat i coherència entre les seves parts 
sistematicitat i coherència, això no obstant, sense l'entitat de les dels textos de la 
categoria anterior—, però sense tanta diversitat temàtica ni profunditat de tractament. 

c) Complexitat mínima: la dels textos de fins a tres pàgines —cartes o articles 
curts—, editats —en el cas que ho siguin— sempre com a parts de publicacions 
independents, elaborats —no cal dir-ho— com a textos unitaris que presenten 
sistematicitat i coherència entre les seves parts —sistematicitat i coherència, això no 
obstant, sense l'entitat de les dels textos de la categoria anterior—, però generalment 
monogràfics i sense gaire profunditat de tractament del tema. 

 
Arribats en aquest punt, és necessari recapitular el que hem exposat en aquest epígraf 

1.4.2.2. Hem justificat el nombre de textos consultats (1.135), hem desestimat el criteri 
lexicogràfic —parcialment— i el de la institucionalitat —totalment— i hem justificat 
els criteris rellevants per a la ponderació de la terminologia buidada i la presentació del 
buidatge de les obres: el destinatari, l'objectiu, l'enfocament, la cronologia (manifest en 
l’ordenació dels textos dins de cada grup), l'autoria i l'entitat. 

Així, el nombre teòric de grups de textos és de 36, d'acord amb la multiplicació dels 
diferents criteris:  

— Especialitzat / No especialitzat 
— Descriptiu / Normatiu / Pedagògic 
— Immediat / Mediat 
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— Complexitat Màxima / Mitjana / Mínima.48 
I en un extrem tindríem els textos fabrians adreçats a especialistes, descriptius, 

representatius, més moderns, rebuts directament de Fabra i de complexitat màxima. 
Aquests textos serien els més rellevants per a l'anàlisi de la terminologia fabriana. En 
l'altre extrem, hi hauria els textos adreçats a la massa parlant, normatius o pedagògics, 
comunicatius, més antics, resumits per altri i de complexitat mínima. 

Però un cop consultats els 1.135 textos, hem descartat 140 textos per a la nostra 
anàlisi, perquè no contenen ni unitats de significació ni fragments pertinents per al 
nostre estudi. En conseqüència, el nombre de grups amb unitats de significació 
especialitzada pertinents en un sentit ampli es redueix a 16 i el nombre de textos a 995. 

L'objectiu d'aquesta classificació panoràmica és fonamentar la fiabilitat quantitativa i 
qualitativa del corpus terminològic que resulta del buidatge d'aquests textos. Pel que fa 
a la quantitat d'unitats de significació, cal dir que hem hagut d'analitzar més de 1.00049 
unitats lèxiques i moltíssims fragments de text relacionats amb la sintaxi —alguns 
polisèmics— des de les vessants diacrònica i sincrònica —aquesta, a més, tant des d'una 
perspectiva descriptiva com d'una de prescriptiva—, nombre que permet pensar que la 
mostra és fiable per al tipus d'anàlisi dut a terme. Des del punt de vista qualitatiu, la 
xarxa conceptual que s'endevina sobretot en els textos més complexos permet, si més 
no, entreveure la visió general que Fabra tenia de cada un dels àmbits buidats i 
analitzats. 

El detall és el següent. (Per a la referència completa dels textos, v. 7.) 

 
1.4.2.2.1 Textos pertinents en un sentit ampli 

 
1. Especialitzats Descriptius Immediats de Complexitat Màxima [9] 
1891 
Ensayo de gramática del catalán moderno 
1898 
Contribució a la gramàtica de la llengua catalana 
1912 
Gramática de la lengua catalana 
1919 
Gramàtica francesa 
1924 
Gramàtica anglesa 
1926 
«La coordinació i la subordinació en els documents de la Cancilleria catalana durant 

el segle XVIè» 
1932 
Diccionari general de la llengua catalana50 
1935 
Gramàtica catalana. Curs mitjà [1918] 

                                                 
48. És a dir: 2 x 3 x 2 x 3: 36. Recordem que no tenim en compte el caràcter lexicogràfic o no de l'obra, 
perquè només oposa el DGLC als altres 1.134 textos, ni el caràcter institucional o no, ja que no afecta 
l'especialització de la terminologia. El criteri cronològic l'apliquem en l'ordenació dels textos buidats. 
49 . V. 1.4.3. 
50. Per a la justificació de la consideració d'especialitzat i descriptiu del DGLC, vegeu el 1.4.2.1. 
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1946 
Gramàtica catalana 
 
2. Especialitzats Descriptius Immediats de Complexitat Mitjana [34] 
1892 
«La reforma lingüística» 
1905 
Carta 16/9/1905 
1907 
«Sobre diferents problemes pendents en l'actual català literari» 
1911 
Qüestions de gramàtica catalana51 
1913 
«Els mots àtons en el parlar de Barcelona (I)» 
1914 
«Els mots àtons en el parlar de Barcelona (II)» 
1919 
«Els dialectes catalans i la llengua literària» 
1924 
«L'obra de depuració de la llengua catalana» 
1932 
El català literari52 
 
3. Especialitzats Descriptius Immediats de Complexitat Mínima [38] 
1892 
«Sobre la reforma lingüística y ortográfica» 
«La reforma lingüística»53 
1893 
«L’ensenyança de la llengua francesa a l’Institut de Barcelona»54 
1900 
«L’ensenyança oficial a Catalunya»55 
1904 
Carta 14/3/1904  
1905 
Carta 26/12 
1906 
Carta 26/1 
Esmenes al I Congrés Internacional de la Llengua Catalana56 

                                                 
51. Recordem que considerem cada article recollit en publicacions miscel· lànies com aquesta com un text 
independent: en aquest llibre hi ha 19 articles. 
52. Recordem que considerem cada article recollit en publicacions miscel· lànies com aquesta com un text 
independent: en aquest llibre hi ha 8 articles. 
53. Essent anònim, no podem afirmar que aquest text fos escrit per Fabra, i fins i tot una referència a ell 
que hi ha al text fa pensar que és d’algú altre. Però aquesta «La reforma lingüística», de fet, és una secció 
de la revista L’Avenç, sempre anònima, per la qual cosa es pot pensar que reflecteix l’opinió col· lectiva 
de la redacció, de la qual Fabra formava part. Això autoritza a considerar-lo d'autoria immediata. 
54. Murgades (2000: 32), gràcies a la identificació de Capdevila i Illa (1990: 68 i 93), dóna a conèixer el 
fet que Fabra va publicar alguns articles amb el pseudònim Esteve Arnau. Amb el títol que reportem aquí, 
Fabra va publicar 5 textos, o més ben dit, 5 parts d'un text molt llarg, cada una de les quals té prou entitat.  
55. És un altre text publicat com a Esteve Arnau. V. la nota 51. 
56. Són 4 esmenes.  
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1910 
Carta 14/4/1910 
Carta 8/5/1910 
Carta 6/6/1910 
Carta 12/6/1910 
Carta 13/9/1910 
Carta 19/10/1910 
Carta 27/11/1910 
Carta 23/12/1910 
1911 
Carta 13/1/1911 
Carta 31/3/1911 
Carta 1/4/1911 
Carta 1-29/4/191157 
Carta 29/4/1911 
Carta 30/5/1911 
Carta 3/12/1911 
Carta 21/12/1911 
1912 
Carta 20/4 
1913 
«Observacions a la redacció de les Normes Ortogràfiques» 
«Per, pera, per a i perquè»58 
1939 
Carta 8/4  
1946 (?) 
«Fragments de Pompeu Fabra» 
1948 
Carta del 20/4 
 
4. Especialitzats Normatius Immediats de Complexitat Mitjana [2] 
1891 
«Afixos pronominals y teoria de l'apòstrof» 
«Conjugació del verb català. Present de subjuntiu y infinitiu» 
 
5. Especialitzats Normatius Immediats de Complexitat Mínima [2] 
1929 
«L'obra de redreçament del català literari» (7/4) 
1942 
Carta del 15/6 
 
6. Especialitzats Descriptius Mediats de Complexitat Màxima [5] 
1933 
Un cursillo de fonética catalana 
1933-1934 
Recull de les lliçons del curs de català superior 
1934-1935 

                                                 
57. Marquet (2002: 120) indica que la «carta té un tros retallat[;] falta el fragment inicial del text» i la data 
el 14/4/1911. 
58. V. la nota 48.  
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Apunts taquigràfics del Curs superior de català 
1936-1937 
Curs superior de català 
1956 
Gramàtica catalana59 
 
7. Especialitzats Descriptius Mediats de Complexitat Mitjana [2] 
1933 
«El català a l'escola primària» 
1935 
Conferència a l'Escola Normal de Mestres (2/9) 
 
8. Especialitzats Descriptius Mediats de Complexitat Mínima [3] 
1906  
Conferències del 27 i 31/1060 
1932 
«Un parlament del filòleg Pompeu Fabra» 
 
9. No Especialitzats Descriptius Immediats de Complexitat Mitjana [1] 
1934 
«Desviacions en els conceptes de llengua i Pàtria»61 
 
10. No Especialitzats Descriptius Immediats de Complexitat Mínima [3] 
1901 
«M. Foulché Delbosc» 
1916 
«La lengua» 
1937 
«La llengua catalana en la cultura» 
 
11. No Especialitzats Descriptius Mediats de Complexitat Mínima [1] 
1919 
«L'unitat llinguistica de Balears, Catalunya, Rosselló i València» 
 

                                                 
59. Cal considerar mediat aquest text per tot el que explica Joan Coromines al seu «Prefaci» (pàg. VIII-
IX): calia completar i treure incoherències. Per fer-ho intervenia marcant la intervenció amb claudàtors i 
havent «dut les poques qüestions d'alguna importància a la consulta i aprovació de la Secció Filològica de 
l'Institut d'Estudis Catalans» i admetent que «en dos detalls d'importància mínima l'Institut ha acordat 
unànimement de fer-hi una lleu esmena». I encara més si tenim en compte que Ferrer, Ferrer i Pujadas 
(1998: 234, n. 40) confirmen intervencions en fragments prou importants de terceres persones. (V. Costa 
2005: 9.5.1.1.15.) 
60. Són 2 conferències.  
61. Aquest text presenta la particularitat que és un text signat per Fabra i 15 persones més; convé 
plantejar-se, doncs, si podem parlar d'autoria immediata, ja que el fet que Fabra el signés no comporta 
necessàriament que en fos el redactor material. Però si partim de la concepció de autor com la de 
‘responsable intel· lectual del contingut d'un text’, no hi ha dubte que Fabra n'és un dels autors. I en devia 
ser considerat el principal, ja que —en la reproducció del text que fan Lamuela i Murgades (1984: 289)— 
el seu nom és el primer, trencant l'ordre alfabètic dels cognoms, i els altres 15 noms estan ordenats 
alfabèticament pels cognoms —des de «R. D'ALÒS-MONER» a «PAU VILA». Es podria intentar una 
anàlisi estilística per veure si el text pertany a l'estil fabrià, però fins i tot en aquest cas el resultat podria 
ser degut a una revisió a posteriori. En resum: el fet que Fabra signi el text, d'una manera destacada, ens 
autoritza a classificar aquest text com un text per a la difusió del qual Fabra va donar el vistiplau. 
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12. No Especialitzats Normatius Immediats de Complexitat Màxima [5] 
1928 
Abrégé de grammaire catalane 
1929 
Compendio de gramática catalana 
1933 
Gramàtica catalana 
1941 
Grammaire catalane 
1948 
Catalan grammar62  
 
13. No Especialitzats Normatius Immediats de Complexitat Mitjana [1] 
1934 
Discurs com a president dels Jocs Florals de Barcelona 
 
14. No Especialitzats Normatius Immediats de Complexitat Mínima [886]63 
1907 
«El pronom-adjectiu “qual”» (28/3/1907) 
«“Quin” i “qual”» (21/11/1907) 
1908 
«Les preposicions “de”, “a”, “en” davant de la conjunció “que”» (28/2/1908) 
1915 
«Cal gramàtica als escriptors» 
1917 
«Castellanismes de la llengua escrita» 
1919 
«Converses filològiques»64 
1920 
«Converses filològiques»  
1922 
«Converses filològiques»  
1923 
«Converses filològiques»  
1924 
«Converses filològiques»  
1925 
«Converses filològiques»  
Les principals faltes de gramàtica 
1926 
«Converses filològiques»  
1927 

                                                 
62. Tal com expliquem a la nota 9, d'aquesta gramàtica només se'n conserva l'índex. Per tant, la tenim en 
compte circumstancialment, ja que els índexs de les gramàtiques ens han servit per analitzar el concepte 
de sintaxi, com expliquem a la nota 6600. Malgrat no poder-se consultar, cal pensar que és un text de 
complexitat màxima. 
63. Les 842 Converses filològiques de 1919-1928, les 25 de 1945-1947, més els altres 19 textos d'aquest 
grup constitueixen el total de 886 textos. 
64. Com que no és inversemblant pensar que entre les 842 Converses publicades entre 1919-1928 (v. 
Costa 2005: 9.1), hi pugui haver una certa heterogeneïtat, hem decidit d'analitzar-les any per any. Això 
permet alhora contrastar les Converses de cada any amb altres textos fabrians. 
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«Converses filològiques»  
Parlament 
1928 
«Converses filològiques»  
1929 
«Qüestions lingüístiques» (7/7) 
«Qüestions lingüístiques»  (14/7) 
«Qüestions lingüístiques» (21/7) 
«Qüestions lingüístiques» (12/12) 
«Qüestions lingüístiques» (19/12) 
«La normalització de la gramàtica» (VII-XII) 
1930 
«Qüestions lingüístiques» (5/1) 
«Qüestions lingüístiques» (12/1) 
«Qüestions lingüístiques» (19/1) 
«Qüestions lingüístiques» (26/1) 
«El mot “qui”» (30/1) 
«Qüestions lingüístiques» (13/2) 
1945-1947 
«Converses filològiques»65 
 
15. No Especialitzats Normatius Mediats de Complexitat Mitjana [1] 
1926 
«Conversa amb Pompeu Fabra» (V/1926) 
 
16. No Especialitzats Normatius Mediats de Complexitat Mínima [2] 
1897 
«La definició de la llengua catalana» 
1900 
«Una lliçó de gramàtica i una contestació» 
 
El resum quantitatiu és el següent: 

 
Nombre de textos especialitzats: 
Tipus de text Nombre 
Especialitzats Descriptius Immediats de Complexitat Màxima  
Especialitzats Descriptius Immediats de Complexitat Mitjana  
Especialitzats Descriptius Immediats de Complexitat Mínima  
Especialitzats Normatius Immediats de Complexitat Mitjana  
Especialitzats Normatius Immediats de Complexitat Mínima  
Especialitzats Descriptius Mediats de Complexitat Màxima  
Especialitzats Descriptius Mediats de Complexitat Mitjana  
Especialitzats Descriptius Mediats de Complexitat Mínima  

9 
34 
38 
2 
2 
5 
2 
3 

Total 95 
 
Nombre de textos no especialitzats: 

                                                 
65. Aquesta segona sèrie de Converses filològiques que hem pogut consultar gràcies a la perspicàcia, la 
tenacitat i la generositat de Jordi Mir són 25 textos, publicats al setmanari La Humanitat. La primera 
d’aquestes Converses, és la versió impresa del manuscrit que amb el títol «Projecte d’unes Converses 
filològiques» conserva Mir i Marcet i Solà (1998: 211) reprodueixen fragmentàriament. El vam poder 
acarar amb la versió impresa i són el mateix text: per tant, es conserven 2 versions de la primera 
Conversa, però en són 25. 
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Tipus de text Nombre 
No Especialitzats Descriptius Immediats de Complexitat Mitjana  
No Especialitzats Descriptius Immediats de Complexitat Mínima  
No Especialitzats Descriptius Mediats de Complexitat Mínima  
No Especialitzats Normatius Immediats de Complexitat Màxima  
No Especialitzats Normatius Immediats de Complexitat Mitjana  
No Especialitzats Normatius Immediats de Complexitat Mínima  
No Especialitzats Normatius Mediats de Complexitat Mitjana  
No Especialitzats Normatius Mediats de Complexitat Mínima  

1 
3 
1 
5 
1 

886 
1 
2 

Total 900 
 
Nombre total de textos pertinents en un sentit ampli: 

 
95 + 900: 995. 

 
1.4.2.2.2 Textos realment pertinents 

D'acord amb tot el que hem anat exposant, els textos on a priori hi ha d'haver més 
definicions66 o usos especialitzats de les USE67 gramaticals i sintàctiques són els que 
compleixen les quatre condicions del grup 1 i després aquells que deixen de complir-ne 
una o dues —sense deixar de complir les fonamentals: l'especialització i la 
descriptivitat. Per tant, hem considerat que els textos pertinents per a la nostra anàlisi 
són els que reproduïm a continuació. 

 
1. Especialitzats Descriptius Immediats de Complexitat Màxima [9] 
1891 
Ensayo de gramática del catalán moderno 
1898 
Contribució a la gramàtica de la llengua catalana 
1912 
Gramática de la lengua catalana 
1919 
Gramàtica francesa 
1924 
Gramàtica anglesa 
1926 
«La coordinació i la subordinació en els documents de la Cancilleria catalana durant 

el segle XVIè» 
1932 
Diccionari general de la llengua catalana 
1935 

                                                 
66. Entre els fragments adduïts que qualifiquem de definicions, n'hi ha que semblen més una enumeració 
de «qüestions». Per a aquests casos ens acollim al concepte de definició per extensió (segons el Gran 
diccionari de la llengua catalana, l'extensió, en lògica, és la «classe dels objectes respecte als quals un 
terme és veritable»). Per a les definicions clares i explícites, al de definició per comprensió (segons el 
Gran diccionari de la llengua catalana, la comprensió, en lògica, és el «conjunt de notes que inclou un 
concepte, simbolitzat per un terme general»). Entre les definicions per extensió inclourem els índexs de 
les gramàtiques. Un índex és tant una tria de qüestions com una classificació d'aquestes qüestions, i per 
tant permet de jutjar quines qüestions es consideren sintàctiques. No els reproduïm —excepte el de la 
Catalan grammar, perduda—, però, ja que considerem que el lector els pot consultar sense problemes.  
67. És a dir, els fragments al· lusius als conceptes que no poden entendre's ni com a definició per extensió 
ni com a definició per comprensió, sinó com a designacions de nocions que no necessàriament Fabra 
defineix explícitament, però que permeten deduir quin concepte en tenia. 
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Gramàtica catalana. Curs mitjà (1918) 
1946 
Gramàtica catalana 
 
2. Especialitzats Descriptius Immediats de Complexitat Mitjana [34] 
1892 
«La reforma lingüística» 
1905 
Carta 16/9/1905 
1907 
«Sobre diferents problemes pendents en l'actual català literari» 
1911 
Qüestions de gramàtica catalana 
1913 
«Els mots àtons en el parlar de Barcelona (I)» 
1914 
«Els mots àtons en el parlar de Barcelona (II)» 
1919 
«Els dialectes catalans i la llengua literària» 
1924 
«L'obra de depuració de la llengua catalana» 
1932 
El català literari  
 
6. Especialitzats Descriptius Mediats de Complexitat Màxima [5] 
1933 
Un cursillo de fonética catalana 
1933-1934 
Recull de les lliçons del curs de català superior 
1934-1935 
Apunts taquigràfics dels Curs superior de català 
1936-1937 
Curs superior de català 
1956 
Gramàtica catalana  
 
7. Especialitzats Descriptius Mediats de Complexitat Mitjana [2] 
1933 
«El català a l'escola primària» 
1935 
Conferència a l'Escola Normal de Mestres (2/9) 
 
Són en total 50 textos, els quals compleixen tots les condicions d'especialitzats i 

descriptius —les més rellevants. Però cal tenir en compte que: 
a) N'hi ha 9, a més, que compleixen les altres condicions màximament pertinents (els 

del grup 1). 
b) N'hi ha 41 que deixen de complir una de les condicions màximament pertinents: 

34 (els del grup 2) són de complexitat mitjana i 7 són de transmissió mediata (els dels 
grups 6 i 7). 

c) N'hi ha 2 (els del grup 7) que deixen de complir dues de les condicions 
màximament pertinents: són de transmissió mediata i de complexitat mitjana. 
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Secundàriament, hem tingut en compte els textos dels grups 9, 12 i 13. D'aquests 
textos, el text  del grup 9 incompleix una de les condicions fonamentals —és no 
especialitzat—; i els textos dels grups 12 i 13 n'incompleixen dues —són no 
especialitzats i normatius. 

 
Els reproduïm: 
 
9. No Especialitzats Descriptius Immediats de Complexitat Mitjana [1] 
1934 
«Desviacions en els conceptes de llengua i Pàtria» 
 
12. No Especialitzats Normatius Immediats de Complexitat Màxima [5] 
1928 
Abrégé de grammaire catalane 
1929 
Compendio de gramática catalana 
1933 
Gramàtica catalana 
1941 
Grammaire catalane 
1948 
Catalan grammar  
 
13. No Especialitzats Normatius Immediats de Complexitat Mitjana [1] 
1934 
Discurs com a president dels Jocs Florals de Barcelona 
 
L'anàlisi, tal com ja hem justificat, segueix un ordre cronològic: 

 
Textos especialitzats pertinents per a l'anàlisi de les USE fabrianes 
 
Any Text Tipus de text 
1891  Ensayo de gramática del catalán moderno Especialitzats Descriptius Immediats de 

Complexitat Màxima  
1892  La reforma lingüística Especialitzat Descriptiu Immediat de 

Complexitat Mitjana 
1898  Contribució a la gramàtica de la llengua 

catalana  
Especialitzats Descriptius Immediats de 
Complexitat Màxima  

1905  Carta 16/9/1905 Especialitzats Descriptius Immediats de 
Complexitat Mitjana  

1907 Sobre els diferents problemes pendents en 
l'actual català literari 

Especialitzats Descriptius Immediats de 
Complexitat Mitjana  

1911  Qüestions de gramàtica catalana Especialitzats Descriptius Immediats de 
Complexitat Mitjana  

1912   Gramática de la lengua catalana  Especialitzats Descriptius Immediats de 
Complexitat Màxima 

1913  Els mots àtons en el parlar de Barcelona (I)   Especialitzats Descriptius Immediats de 
Complexitat Mitjana  

1914 Els mots àtons en el parlar de Barcelona (II)  Especialitzats Descriptius Immediats de 
Complexitat Mitjana  

1919  Gramàtica francesa Especialitzats Descriptius Immediats de 
Complexitat Màxima  
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1919  Els dialectes catalans i la llengua literària Especialitzats Descriptius Immediats de 
Complexitat Mitjana  

1924   Gramàtica anglesa  Especialitzats Descriptius Immediats de 
Complexitat Màxima 

1924 L'obra de depuració de la llengua catalana Especialitzats Descriptius Immediats de 
Complexitat Mitjana  

1926 La coordinació i la subordinació en els 
documents de la Cancilleria catalana del segle 
XVIè 

Especialitzats Descriptius Immediats de 
Complexitat Màxima 

1932 Diccionari general de la llengua catalana Especialitzats Descriptius Immediats de 
Complexitat Màxima 

1932 El català literari Especialitzats Descriptius Immediats de 
Complexitat Mitjana 

1933  Un cursillo de fonética catalana Especialitzats Descriptius Mediats de 
Complexitat Màxima 

1933  El català a l'escola primària  Especialitzats Descriptius Mediats de 
Complexitat Mitjana  

1933-
34  

Recull de les lliçons del curs de català superior  Especialitzats Descriptius Mediats de 
Complexitat Màxima 

1934-
35  

Apunts taquigràfics dels Curs superior de 
català 

Especialitzats Descriptius Mediats de 
Complexitat Màxima 

1935  Gramàtica catalana. Curs mitjà (1918) Especialitzats Descriptius Immediats de 
Complexitat Màxima  

1935  Conferència a l'Escola Normal de Mestres 
(2/9)  

Especialitzats Descriptius Mediats de 
Complexitat Mitjana 

1936-
37  

Curs superior de català  Especialitzats Descriptius Mediats de 
Complexitat Màxima 

1946  Gramàtica catalana  Especialitzats Descriptius Immediats de 
Complexitat Màxima  

1956  Gramàtica catalana  Especialitzats Descriptius Mediats de 
Complexitat Màxima 

 
 
Textos no especialitzats pertinents per a l'anàlisi de les USE fabrianes 
 
Any Text Tipus de text 
1928 Abrégé de grammaire catalane No Especialitzats Normatius Immediats de 

Complexitat Màxima 
1929  Compendio de gramática catalana No Especialitzats Normatius Immediats de 

Complexitat Màxima 
1933  Gramàtica catalana  No Especialitzats Normatius Immediats de 

Complexitat Màxima 
1934  Desviacions en els conceptes de llengua i 

Pàtria (I-IV)  
No Especialitzats Descriptius Immediats de 
Complexitat Mitjana 

1934  Discurs com a president dels Jocs Florals de 
Barcelona  

No Especialitzats Normatius Immediats de 
Complexitat Mitjana 

1941  Grammaire catalane  No Especialitzats Normatius Immediats de 
Complexitat Màxima 

1948  Catalan grammar  No Especialitzats Normatius Immediats de 
Complexitat Màxima 

 
 
Textos especialitzats i no especialitzats pertinents per a l'anàlisi de les USE fabrianes 
 
Any Text Tipus de text 
1891  Ensayo de gramática del catalán moderno  Especialitzats Descriptius Immediats de 

Complexitat Màxima  
1892 La reforma lingüística Especialitzats Descriptius Immediats de 

Complexitat Mitjana 
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1898  Contribució a la gramàtica de la llengua 
catalana   

Especialitzats Descriptius Immediats de 
Complexitat Màxima  

1905  Carta 16/9/1905 Especialitzats Descriptius Immediats de 
Complexitat Mitjana  

1907 Sobre diferents problemes pendents en l'actual 
català literari 

Especialitzats Descriptius Immediats de 
Complexitat Mitjana 

1911  Qüestions de gramàtica catalana  Especialitzats Descriptius Immediats de 
Complexitat Mitjana  

1912  Gramática de la lengua catalana  Especialitzats Descriptius Immediats de 
Complexitat Màxima  

1913  Els mots àtons en el parlar de Barcelona (I)  Especialitzats Descriptius Immediats de 
Complexitat Mitjana  

1914 Els mots àtons en el parlar de Barcelona (II)  Especialitzats Descriptius Immediats de 
Complexitat Mitjana  

1919  Gramàtica francesa  Especialitzats Descriptius Immediats de 
Complexitat Màxima  

1919  Els dialectes catalanas i la llengua literària Especialitzats Descriptius Immediats de 
Complexitat Mitjana 

1924  Gramàtica anglesa  Especialitzats Descriptius Immediats de 
Complexitat Màxima  

1924  L'obra de depuració del català Especialitzats Descriptius Immediats de 
Complexitat Mitjana 

1926 La coordinació i la subordinació en els 
documents de la Cancilleria catalana durant el 
segle XVIè 

Especialitzats Descriptius Immediats de 
Complexitat Màxima  

1928  Abrégé de grammaire catalane  No Especialitzats Normatius Immediats de 
Complexitat Màxima 

1929  Compendio de gramática catalana  No Especialitzats Normatius Immediats de 
Complexitat Màxima 

1932 El català literari Especialitzats Descriptius Immediats de 
Complexitat Mitjana 

1932  Diccionari general de la llengua catalana  No Especialitzats Normatius Immediats de 
Complexitat Màxima 

1933  Gramàtica catalana  No Especialitzats Normatius Immediats de 
Complexitat Màxima 

1933  Un cursillo de fonética catalana  Especialitzats Descriptius Mediats de 
Complexitat Màxima 

1933  El català a l'escola primària  Especialitzats Descriptius Mediats de 
Complexitat Mitjana  

1933-
34  

Recull de les lliçons del curs de català superior  Especialitzats Descriptius Mediats de 
Complexitat Màxima 

1934  Desviacions en els conceptes de llengua i 
Pàtria (I-IV)  

No Especialitzats Descriptius Immediats de 
Complexitat Mitjana 

1934  Discurs com a president dels Jocs Florals de 
Barcelona  

No Especialitzats Normatius Immediats de 
Complexitat Mitjana 

1934-
35  

Apunts taquigràfics dels Curs superior de 
català  

Especialitzats Descriptius Mediats de 
Complexitat Màxima 

1935  Gramàtica catalana. Curs mitjà (1918)  Especialitzats Descriptius Immediats de 
Complexitat Màxima  

1935  Conferència a l'Escola Normal de Mestres 
(2/9)  

Especialitzats Descriptius Mediats de 
Complexitat Mitjana 

1936-
37  

Curs superior de català  Especialitzats Descriptius Mediats de 
Complexitat Màxima 

1941  Grammaire catalane  No Especialitzats Normatius Immediats de 
Complexitat Màxima 

1946  Gramàtica catalana.  Especialitzats Descriptius Immediats de 
Complexitat Màxima  

1948  Catalan grammar  No Especialitzats Normatius Immediats de 
Complexitat Màxima 
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1956  Gramàtica catalana  Especialitzats Descriptius Mediats de 
Complexitat Màxima 

 
Per tant, el corpus de treball de textos pertinents queda constituït per 57 textos, 50 dels 
quals són especialitzats, 51 són descriptius, 50 són de transmissió immediata i 20 són de 
complexitat màxima (i els altres 37, de complexitat mitjana). 

 
1.4.2.2.3 Textos discrecionalment pertinents 

Com que el nostre objectiu no és fer un vocabulari gramatical fabrià, sinó descobrir 
la concepció gramatical i sintàctica de Fabra, és convenient no abandonar del tot els 
textos menys pertinents d'acord amb els sis criteris. Per tant, hem completat l'anàlisi 
sistemàtica dels textos pertinents amb referències discrecionals a la resta de textos, les 
quals permeten completar la visió de la concepció fabriana. 

Presentats cronològicament, queden com segueix: 
 
Any Text Tipus de text 
1891 Afixos pronominals y teoria de l'apòstrof Especialitzats Normatius Immediats de 

Complexitat Mitjana 
1891 Conjugació del verb català. Present de 

subjuntiu y infinitiu 
Especialitzats Normatius Immediats de 
Complexitat Mitjana 

1892 Sobre la reforma lingüística y ortográfica  Especialitzats Descriptius Immediats de 
Complexitat Mínima 

1892 La reforma lingüística  Especialitzats Descriptius Immediats de 
Complexitat Mínima 

1893 L’ensenyança de la llengua francesa a 
l’Institut de Barcelona  

Especialitzats Descriptius Immediats de 
Complexitat Mínima 

1897 La definició de la llengua catalana No Especialitzats Normatius Mediats de 
Complexitat Mínima 

1900 Una lliçó de gramàtica i una contestació No Especialitzats Normatius Mediats de 
Complexitat Mínima 

1901 M. Foulché Delbosc No Especialitzats Descriptius Immediats de 
Complexitat Mínima  

1904  Carta 14/3/1904 Especialitzats Descriptius Immediats de 
Complexitat Mínima 

1905  Carta 26/12  Especialitzats Descriptius Immediats de 
Complexitat Mínima 

1906  Carta 26/1  Especialitzats Descriptius Immediats de 
Complexitat Mínima  

1906 Esmenes al I Congrés Internacional de la 
Llengua Catalana 

Especialitzats Descriptius Immediats de 
Complexitat Mínima  

1906 Conferències de 1906 (27-31/10) Especialitzats Descriptius Mediats de 
Complexitat Mínima  

1907 El pronom-adjectiu «qual» (28/3/1907) No Especialitzats Normatius Immediats de 
Complexitat Mínima  

1907 «Quin» i «qual» (21/11/1907) No Especialitzats Normatius Immediats de 
Complexitat Mínima  

1908 Les preposicions «de», «a», «en» davant de la 
conjunció «que» (28/2/1908) 

No Especialitzats Normatius Immediats de 
Complexitat Mínima  

1910  Carta 14/4/1910  Especialitzats Descriptius Immediats de 
Complexitat Mínima  

1910 Carta 8/5/1910 Especialitzats Descriptius Immediats de 
Complexitat Mínima  

1910  Carta 6/6/1910  Especialitzats Descriptius Immediats de 
Complexitat Mínima  
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1910 Carta 12/6/1910  Especialitzats Descriptius Immediats de 
Complexitat Mínima  

1910  Carta 13/9/1910  Especialitzats Descriptius Immediats de 
Complexitat Mínima  

1910 Carta 19/10/1910  Especialitzats Descriptius Immediats de 
Complexitat Mínima  

1910  Carta 27/11/1910  Especialitzats Descriptius Immediats de 
Complexitat Mínima  

1910  Carta 23/12/1910  Especialitzats Descriptius Immediats de 
Complexitat Mínima  

1911  Carta 13/1/1911  Especialitzats Descriptius Immediats de 
Complexitat Mínima  

1911  Carta 31/3/1911 Especialitzats Descriptius Immediats de 
Complexitat Mínima  

1911  Carta 1/4/1911 Especialitzats Descriptius Immediats de 
Complexitat Mínima  

1911  Carta 1-29/4/1911 Especialitzats Descriptius Immediats de 
Complexitat Mínima 

1911  Carta 29/4/1911 Especialitzats Descriptius Immediats de 
Complexitat Mínima 

1911  Carta 30/5/1911 Especialitzats Descriptius Immediats de 
Complexitat Mínima 

1911  Carta 3/12/1911 Especialitzats Descriptius Immediats de 
Complexitat Mínima 

1911  Carta 21/12/1911 Especialitzats Descriptius Immediats de 
Complexitat Mínima  

1912 Carta 20/4 Especialitzats Descriptius Immediats de 
Complexitat Mínima  

1913 Observacions a la redacció de les Normes 
Ortogràfiques 

Especialitzats Descriptius Immediats de 
Complexitat Mínima  

1913 Per, pera, per a i perquè  Especialitzats Descriptius Immediats de 
Complexitat Mínima 

1915 Cal gramàtica als escriptors No Especialitzats Normatius Immediats de 
Complexitat Mínima  

1916 La lengua No Especialitzats Descriptius Immediats de 
Complexitat Mínima  

1917 Castellanismes de la llengua escrita No Especialitzats Normatius Immediats de 
Complexitat Mínimia 

1919 Converses filològiques No Especialitzats Normatius Immediats de 
Complexitat Mínima  

1919 L'unitat llinguistica de Balears, Catalunya, 
Rosselló i València 

No Especialitzats Descriptius Mediats de 
Complexitat Mínima  

1920 Converses filològiques No Especialitzats Normatius Immediats de 
Complexitat Mínima  

1922 Converses filològiques No Especialitzats Normatius Immediats de 
Complexitat Mínima  

1923 Converses filològiques No Especialitzats Normatius Immediats de 
Complexitat Mínima  

1924 Converses filològiques No Especialitzats Normatius Immediats de 
Complexitat Mínima  

1925 Converses filològiques No Especialitzats Normatius Immediats de 
Complexitat Mínima  

1925 Les principals faltes de gramàtica No Especialitzats Normatius Immediats de 
Complexitat Mínima  

1926 Converses filològiques No Especialitzats Normatius Immediats de 
Complexitat Mínima  

1926 Conversa amb Pompeu Fabra (V/1926) No Especialitzats Normatius Mediats de 
Complexitat Mitjana 

1927 Converses filològiques No Especialitzats Normatius Immediats de 
Complexitat Mínima  



C:\Users\Joan\Desktop\Dades antigues\Tesi Alemanya\Costa 2009 Norma sintàctica Fabra ACCÉS 
LLIURE.doc 

 40 

1927 Parlament No Especialitzats Normatius Immediats de 
Complexitat Mínima  

1928 Converses filològiques No Especialitzats Normatius Immediats de 
Complexitat Mínima  

1929 L'obra de redreçament del català literari (7/4) Especialitzats Normatius Immediats de 
Complexitat Mínima 

1929 Qüestions lingüístiques (7/7) No Especialitzats Normatius Immediats de 
Complexitat Mínima  

1929 Qüestions lingüístiques (14/7) No Especialitzats Normatius Immediats de 
Complexitat Mínima  

1929 Qüestions lingüístiques (21/7) No Especialitzats Normatius Immediats de 
Complexitat Mínima  

1929 Qüestions lingüístiques (12/12) No Especialitzats Normatius Immediats de 
Complexitat Mínima  

1929 Qüestions lingüístiques (19/12) No Especialitzats Normatius Immediats de 
Complexitat Mínima  

1929 La normalització de la gramàtica (VII-XII) No Especialitzats Normatius Immediats de 
Complexitat Mínima  

1930 Qüestions lingüístiques (5/1) No Especialitzats Normatius Immediats de 
Complexitat Mínima  

1930 Qüestions lingüístiques (12/1) No Especialitzats Normatius Immediats de 
Complexitat Mínima  

1930 Qüestions lingüístiques (19/1) No Especialitzats Normatius Immediats de 
Complexitat Mínima  

1930 Qüestions lingüístiques (26/1) No Especialitzats Normatius Immediats de 
Complexitat Mínima  

1930 El mot «qui» (30/1) No Especialitzats Normatius Immediats de 
Complexitat Mínima  

1930 Qüestions lingüístiques (13/2) No Especialitzats Normatius Immediats de 
Complexitat Mínima  

1932 Un parlament del filòleg Pompeu Fabra Especialitzats Descriptius Mediats de 
Complexitat Mínima  

1937 La llengua catalana en la cultura No Especialitzats Descriptius Immediats de 
Complexitat Mínima 

1939 Carta 8/4 (?) Especialitzats Descriptius Immediats de 
Complexitat Mínima  

1942 Carta del 15/6 Especialitzats Descriptius Immediats de 
Complexitat Mínima  

1945-
1947 

Converses filològiques No Especialitzats Normatius Immediats de 
Complexitat Mínima  

1946 
(?) 

«Fragments de Pompeu Fabra» Especialitzats Descriptius Immediats de 
Complexitat Mínima  

1948 Carta del 20/4 Especialitzats Descriptius Immediats de 
Complexitat Mínima  

 
Per tant el corpus de textos discrecionalment pertinents queda constituït per 938 textos, 
dels quals cal tenir en compte els aspectes següents: 

a) Només 45 són especialitzats i 893 són no especialitzats. 
b) Només 44 són descriptius i 894 són normatius. 
c) Només 41 són alhora especialitzats i descriptius —condicions que hem considerat 

fonamentals per a la pertinència dels textos—, però són de complexitat mínima, i 2, a 
més, d'autoria mediata. 

Per tant la distribució quantitativa entre els dos corpus queda com segueix: 
 

Textos pertinents: 57 
Textos discrecionalment pertinents: 938 
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Total 995 

 
Si ens quedem amb aquestes dades, la representativitat del corpus de textos pertinents 
és molt baixa (és el 5,7 % dels textos). Però si tenim en compte la condició 
quantitativament fonamental —la que hem anomenat complexitat—, la situació canvia 
radicalment: 

a) Dels 57 textos pertinents, 38 són de complexitat mitjana (entre 3 i 30 pàgines) i 19 
són de complexitat màxima (més de 30 pàgines), que són publicacions independents de 
més de 100 pàgines (la primera edició del diccionari, per exemple, en té 1.782). 

b) Dels 995 discrecionalment pertinents, només 3 són de complexitat mitjana i 992 
són de complexitat mínima. D'aquests, per exemple, cal tenir en compte que la majoria 
de les 842 Converses publicades entre 1919 i 1928 no ocupen el que s'acostuma a 
entendre per pàgina. 

Per tant, la representativitat quantitativa del corpus de treball queda assegurada. I 
més si tenim en compte que consultem textos escrits entre 1891 —data de publicació de 
l’ Ensayo de gramática del catalán moderno (text especialitzat pertinent) i de les 
conferències «Afixos pronominals y teoria de l'apòstrof» i «Conjugació del verb català. 
Present de subjuntiu y infinitiu» (textos discrecionalment pertinents)— i 1948 —any de 
la mort de Fabra, fins al qual va treballar en la gramàtica pòstuma (text especialitzat 
pertinent) i en què escriu la carta del 20 d’abril (text discrecionalment pertinent). Per 
tant, la nostra anàlisi s’emmarca en aquest període de 57 anys. 

 
1.4.3 Camps d'especialitat dels quals s'ha buidat terminologia 

Com ja hem dit, ens hem interessat pel concepte de sintaxi i pels conceptes de canvi, 
variació i codificació sintàctics. Per tant, hem consultat totes les unitats de significació i 
fragments candidats a ser pertinents en aquests camps. En el cas del camp de la sintaxi, 
també hem analitzat els mots i fragments del subcamp del concepte de oració.68 

Pel que fa a les les unitats de significació, en donem a continuació la quantitat 
aproximada, perquè donar-ne l'exacta seria molt difícil. La raó és que hem consultat 
determinades unitats de significació més d'una vegada, ja que tenen interès des de punts 
de vista diferents. 

El detall per camps, sense eliminar les repeticions, és el següent:69 
 

Camps Unitats de 
significació 
consultades 

Sintaxi 271  
Canvi sintàctic 58  
Variació sintàctica 493  
Codificació sintàctica 489  
Total 1.311  

 

                                                 
68. Per a la justificació d’aquesta decisió, v.  1.2.2.1 i 2.1. 
69. Les quantitats ara són més grans que en la nostra tesi (Costa 2005: 1.4.3). Això es deu al fet que, 
preparant les llistes que presentem més endavant, hem tingut un criteri molt poc restrictiu per facilitar al 
lector la consulta de les unitats de significació fabrianes rellevants. 
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La quantitat real d’unitats consultades, cal tenir-ho en compte, és lleument inferior a 
aquestes 1.311, ja que —com acabem de dir— en aquesta quantitat hi ha unitats de 
significació consignades més d’una vegada perquè han estat analitzades des de diferents 
punts de vista. 

A continuació oferim la llista de les unitats de significació analitzades, classificades 
en el quatre camps.70 

 
1.4.3.1 Unitats de significació buidades en relació amb la sintaxi 

                                                 
70. El lector pot anar a buscar cada unitat als capítols (Costa 2005: § 2-5) i als annexos (Costa 2005: § 
9.2-9.5) de la nostra tesi. Cal tenir en compte que les unitats estan consignades en les llistes seguint els 
criteris següents: els noms i els adjectius en masculí singular, i els verbs en infinitiu. Com que en les 
citacions poden presentar variacions morfològiques, la cerca més segura és buscar el lexema dels mots. 
Així, la cerca amb “fix”, p. ex., permet trobar: fix, fixa, fixació, fixada, fixar, fixat, fixos, etc. 

A 

acte  

acte de paraula  

acusatiu  

adjectiu  

adjectiu determinatiu 
demostratiu  

adjectiu determinatiu 
indefinit 

adjectiu determinatiu 
interrogatiu 

adjectiu determinatiu 
numeral 

adjectiu determinatiu 
possessiu 

adjectiu determinatiu 
quantitatiu 

adjectiu determinatiu 
relatiu  

adjectiu qualificatiu  

adjectiu verbal  

adjectival  

adjunt  

adjuntar  

adverbi  

adverbi amb ofici de 
preposició  

adverbi conjuncional 

adverbi d'afirmació 

adverbi d'ordre 

adverbi de dubte 

adverbi de lloc 

adverbi de manera 

adverbi de negació 

adverbi de quantitat 

adverbi de temps 

adverbi que denota 
l’actitud del 
parlant  

adverbial  

anàlisi lògica  

analogia  

arranjament 

arranjar  

article  

article definit  

atribut  

auxiliar 

 

C 

cardinal 

categoria 

ciència 

circumlocució  

classe  

classe de mots  

clàusula 

coherència 

cohesió  

combinació de mots 

complement  

comunicació  

concepte bàsic de 
l'oració  

concordança 

concordança del 
participi passat  

conjunció  

conjunció adversativa 

conjunció causal 

conjunció copulativa 

conjunció de 
coordinació 

conjunció de 
coordinació 
adversativa 

conjunció de 
coordinació causal 

conjunció de 
coordinació 
consecutiva 

conjunció de 
coordinació 
continuativa  

conjunció de 
coordinació 
copulativa 

conjunció de 
coordinació 
disjuntiva 

conjunció de 
subordinació 

conjunció de 
subordinació 
causal 

conjunció de 
subordinació 
comparativa 
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conjunció de 
subordinació 
condicional 

conjunció de 
subordinació 
copulativa 

conjunció de 
subordinació final 

conjunció de 
subordinació 
temporal 

conjunció final 

conjunt  

conjunt de mots  

conjunt de paraules  

conjuntiu  

connexió gramatical  

construcció 

context  

còpula  

correcció 

correcte  

 

D 

datiu  

definit 

demostratiu 

determinació 
circumstancial 

determinant 

determinat 

determinatiu  

discurs  

 

E 

element  

el·lipsi  

enfarfegar la llengua 

enunciació 

enunciar  

escrit  

estil 

expressió  

expressió 
estereotipada  

 

F 

feble 

filologia  

forma  

forsa [sic] d'un temps 
verbal 

frase 

frase adjectival  

frase adverbial  

frase composta d'una 
proposició 
principal i d'una 
proposició 
subordinada  

frase d’infinitiu  

frase de gerundi 

frase estereotipada 

frase feta  

frase nominal 

frase normal  

frase pronominal 

frase verbal 

funció 

 

G 

gir  

gramàtica  

gramática [sic] 
elemental  

gramàtica general  

gramàtica didàctica 

grup  

grup de mots 

grup nominal  

grup verbal 

 

I 

idea  

imperatiu sobreentès, 
expressat per un 
moviment o una 
acció  

indefinit 

indeterminat 

interjecció  

 

J 

judici  

 

L 

lèxic 

lexicologia  

lingüístic 

locució  

locució adverbial 
d'ordre 

locució adverbial de 
dubte 

locució adverbial de 
lloc  

locució adverbial de 
manera 

locució adverbial de 
negació 

locució adverbial de 
quantitat 

locució conjuntiva de 
coordinació 
adversativa 

locució conjuntiva de 
coordinació 
continuativa  

locució conjuntiva de 
subordinació 
condicional 

locució estereotipada 

locució prepositiva 

lògic 

 

M 

massa parlant  

membre  

membre de la 
proposició  

membre de proposició  

mode verbal no definit  

modisme  

morfema  

morfologia  
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mot  

mot conjuntiu  

mot sentència  

 

N 

no determinatiu  

nom  

nom substantiu  

nominal  

numeral 

 

O 

objecte 

oració 

oració completiva  

oració de relatiu  

oració veritable  

ordinal 

ordre  

ordre antigramatical  

ordre gramatical 
obligatori  

 

P 

paràgraf  

paraula  

part de l’oració 

part de la gramàtica  

part del discurs 

participi 

participi passat  

participi present 

partícula 

passatge  

pensament  

pensament complet  

pensar  

perífrasi 

període  

pleonasme  

pospositiu  

possessiu 

predicat  

predicatiu 

preposició  

preposició feble 

preposició forta 

prepositiu  

pronom  

pronom demostratiu 

pronom demostratiu 
neutre  

pronom indefinit 

pronom interrogatiu 

pronom personal 

pronom personal feble  

pronom personal fort 

pronom relatiu 

proposició 

proposició assertiva 
afirmativa 

proposició (assertiva) 
negativa 

proposició completiva 

proposició coordinada 

proposició de relatiu  

proposició (de relatiu) 
determinativa 

proposició (de relatiu) 
explicativa 

proposició (de relatiu) 
justificativa  

proposició (de relatiu) 
no determinativa 

proposició (de relatiu) 
no restrictiva 

proposició (de relatiu) 
restrictiva 

proposició expositiva 

proposició expositiva 
afirmativa 

proposició expositiva 
negativa 

proposició imperativa  

proposició incidental 

proposició 
interrogativa 

proposició 
juxtaposada 

proposició predicativa 

proposició principal 

proposició subjectiva 

proposició 
subordinada 

proposició 
(subordinada) 
condicional  

proposició 
(subordinada) 
concessiva 

proposició 
(subordinada) final 

proposició 
subordinada 
interrogativa 

psicologia  

psicològic  

 

R 

règim 

regla  

relació  

relatiu 

reunió de mots 

 

S 

semàntic 

semasiologia 

sentit  

sentit complet  

significació  

significat 

sintagma  

sintaxi 

sistema gramatical del 
català de 
Barcelona  

subjecte 

subjecte gramatical 

subjecte lògic 

subjecte psicològic 
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subjecte veritable 

subordinar  

subordinar 
gramaticalment  

substantiu 

substantiu femení  

substantival 

 

T 

terme 

terme conjuntiu  

terme predicatiu 

terme regit per una 
preposició  

terme relatiu  

text 

tipo de proposición 

tradicional 

 

U 

ús 

 

V 

variable 

verb 

verb substantiu  

veu activa  

veu passiva  
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1.4.3.2 Unitats de significació buidades en relació amb el canvi 

A 

analogia  

anglicisme  

arcaic 

arcaisme 

 

B 

barbarisme 

 

C 

calc 

calcar 

canvi  

canvi de categoria 
gramatical  

canvi de significació  

canviar  

castellanisme  

castellanitzar  

corrupció d'una 
llengua  

creuament entre 
construccions 

 

D 

decadència literària 

defecte  

degradació  

 

E 

empitjorar el català 
escrit 

envair, una forma, 
l'esfera d'una altra  

espanyol  

espanyolisme 

espanyolitzar 

evolució del llenguatge 

evolució natural 

extensió d'un canvi  

 

F 

falta 

foraster 

forma híbrida 

forma impossible 

forma intermitja [sic] 

forma inútil 

forma morta 

 

G 

gal·licisme  

gramaticalitzar  

 

H 

hispanisme  

hispanitzar 

 

I 

influència del castellà 
sobre la sintaxi de 
la llengua escrita  

influència d'una forma 
sobre una altra 

interferència 

 

L 

llei 

llei general  

llengua mare  

llengua moderna que 
fóra sortida de la 
nostra llengua 
antiga  

 

M 

mitjà d'expressió  

 

N 

normal  

 

P 

perill de produir-se 
espontàniament 
una construcció 
forastera 

pertorbació greu 

 

R 

repugnar, una forma, 
al sentiment 
lingüístic actual  

 

S 

simplificació  

supeditació a una 
llengua forastera  

 

T 

tendència  

tendència 
d'uniformació ben 
dins del geni de la 
llengua  

tendència forta 

transformació 

triomf d'una forma 
nova  

 

U 

unificació  

 

V 

verificar l'extensió d'un 
canvi  

vici 
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1.4.3.3 Unitats de significació buidades en relació amb la variació 

A 

accidente histórico 

actual  

acurat  

administratiu 

afecció 

afecte 

afectiu 

afrikaans 

aimara 

alacantí 

albanès 

alemany  

algonquí 

alguerès  

allunyar 

al·lòtrop  

al·lotropia  

alt  

alta burgesia 

alvernès 

andalús 

anglès  

antic  

antiquat  

apatxe 

àrab  

aràbic 

aragonès 

aramaic 

arameu  

aranès  

araucà 

arcaic  

arcaisme  

arcaista  

arcaïtzant  

arcaïtzar  

armeni  

article  

asiàtic 

asturià 

àtic  

aticisme  

autor  

autor bilingüe 

autor modern 

avui  

 

B 

bable 

baix  

baix alemany  

baix llatí  

baix poble 

balear 

baleàric 

barcelonès 

barceloní 

basc  

bengalí   

berber 

bereber 

bielorús 

bilingüe  

birmà 

bo  

boca  

bon català  

bona família 

bretó  

búlgar  

burgès 

burgesia  

burocràtic 

 

C 

caixista  

caixmiri 

cantonès 

capital  

castellà  

castellanitzant 

castellonenc  

català 

català literari  

català més culte d'una 
encontrada  

català modern  

catalanada  

catalanesc  

catalanòfon 

catalanoparlant 

català occidental  

català oriental 

català que ara es parla  

caucasià 

caucàsic 

cèltic  

central 

cheyenne 

cherokee 

ciutadà 

ciutat  

classe  

classe alta 

clàssic  

col·laborador  

col·loquial  

comanche 

comanxe 

comarca  
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comarcal  

comú  

comú de la gent  

comunitat  

conjunt de parlars  

conrear  

conreu  

construcción antigua 

construcción 
importada 

contemporani  

contrada  

coreà 

corinti  

còrnic 

corrent  

corromperse 

croata [sic] 

culte  

cultiu 

cultivar 

cultura  

cura 

 

D 

danès  

decadència  

defectuositat 

degenerar 

descastellanització  

descastellanitzant  

descastellanitzant a 
ultrança  

descastellanitzar  

despatx  

desuet 

dialectal  

dialectalisme 

dialectant  

dialecte  

dialecte de la capital;  

dialecte en sentit 
modern i científic 

dialecte jònic 

dialecto español  

dir  

discurs  

distància 

divergent 

divulgar 

doblet 

domini 

dominio lingüístico 
catalán  

dòric  

doublet 

 

E 

edat  

edat antiga 
Edat Mitjana  

edat moderna  

eivissenc 

emoció   

emotiu 

emprar  

en boca d’un català 

encongit 

encontrada  

engadinès 

entonació 

enunciar 

epistolar  

època  

era  

escocès 

escriptor  

escriptura   

escriure  

escrivà  

eslau  

eslovac  

eslovè  

espanyol 

espontaneïtat  

espontaneïtat a 
ultrança  

èsquim 

esquimal 

estament  

estat 

estat de llenguatge 
pre-gramatical  

estil   

estil familiar  

estilo verdadero 

estonià 

etíop 

etiòpic 

expressió  

 

F 

falta de gramàtica  

família 

familiar  

feroès 

finès  

flamenc  

forma  

formenterenc 

francès 

frase  

frisó 

friülès  

funcional 

furlà 

futur 

futura capital de 
Catalònia  

 

G 

gaèlic 

gallec  
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gal·lès  

gascó  

generació  

general 

gent  

geogràfic 

georgià 

germà 

germànic  

gironí 

gramàtica comparada  

gramàtica del català 
medieval 

gramàtica històrica 

grec  

grec clàssic 

grup 

guaraní 

 

H 

habitual  

habla románica 

hawaià 

hebraic  

hebreu  

hereditari 

herència 

història 

històric 

hodiern  

holandès  

hongarès  

 

I 

idiolecte 

idioma  

idioma que procede de 
otro  

illenc 

il·literari  

indoeuropeu  

indoirani 

influència espanyola  

intenció  

irlandès  

islandès  

italià 

iucateca 

 

J 

japonès  

javanès  

jiddisch 

jònic  

jurídic 

 

K 

khmer 

kurd 

 

L 

ladí 

lector  

legal 

lenguaje  

lengua neolatina 

lengua oficial  

lengua reconocida 

lengua que procede de 
otra neolatina, y 
por tanto inferior  

letó 

literari  

literatura  

lituà  

llatí  

llatí clàssic 

llatí vulgar  

llatinitat  

llegidor  

llei 

lleidatà 

llemosí  

llengua  

llengua antiga 

llengua comuna  

llengua d’oc  

llengua escrita  

llengua familiar i 
vulgar  

llengua literària 

llengua morta 

llengua nacional  

llengua parlada  

llengua parlada 
multiforme 

llengua provençal 

llengua provençal 
antiga 

llengua romànica 

llengua sàvia 

llengua viva  

llengua vulgar  

llenguadocià  

llenguatge  

llenguatge corrent  

llenguatge culte 

llenguatge de 
Barcelona  

llenguatge de la 
capital 

llenguatge de la 
química 

llenguatge del poble  

llenguatge groller 

llenguatge poètic 

llenguatge tècnic  

llengües de la mateixa 
família 

lletraferit  

local 

localisme  

localitat 
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M 

macedoni 

malai 

mallorquí  

mandarí 

maori 

massa  

medieval  

menorquí  

meridional 

misquito  

mitjà anglès 

mitjana llatinitat 

modern  

mongol 

mongòlic  

mort  

mosquito 

mot primitiu 

mot savi 

 

N 

nació  

nacional  

nacionalidad 

nàhuatl 

navaho 

nepalès 

neerlandès  

neollatí  

nord-occidental 

nord-oriental 

noruec  

novillatí 

novollatí  

 

O 

obra  

obrer  

oc  

occidental  

occità 

oficinesc 

or 

oriental  

 

P 

paraula  

parent 

parentiu 

parla  

parlant  

parlar  

parlar comarcal  

parlar dialectal  

parlar regional  

passat  

patuès  

periodista  

periodístic 

perpinyanès 

persa  

pesadesa  

pitiús 

ploma  

població  

poble  

poema  

poesia  

poeta  

poètic  

polonès  

popular 

portuguès  

pretèrit 

primitiu  

professar  

professió  

professional  

pronunciar 

proper 

prosa  

prosista  

provençal  

provençalisme  

provincià  

província  

provincial  

provincialisme  

pròxim 

 

Q 

quètxua 

quítxua 

 

R 

redacció  

redactar  

redactor  

regió  

regional 

registre  

renaixement  

renaixença  

resultat 

retoromànic 

romanç  

romanès 

romànic  

romanització 

romanitzar 

romanx 

rossellonès 

rural  

ruralisme  

rus  

 

S 

sard 

savi  
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segle 

semita 

semític  

sentiment de la llengua 
catalana  

septentrional 

serbi  

serbo-  

serbo-croata [sic] 

siamès  

sistema gramatical  

sistema gramatical 
fixat i acatat per 
tothom  

situació  

social  

societat  

solució 

somali 

style épistolaire  

suahili 

suec  

suomi 

swahili 

 

T 

tagal  

tagàlog 

tahitià 

tamazigt 

tàmil 

tarragoní 

tècnic  

tecnicisme  

tecnologia  

telefonema  

telegràfic 

telegrama  

terme  

terminologia  

tibetà 

tortosí 

tradició  

tradicional 

traductor  

traduir  

treballador  

tronc 

tuareg 

turc  

txec  

txerokee 

txeyenne 

 

U 

ucraïnès 

ucraïnià 

un dia  

ús 

ús corrent  

usar  

 

V 

valencià  

variable 

variant  

varietat regional d’una 
llengua  

venir a la ploma 
(‘acudir-se’). 

vernacle  

vernacular 

vietnamita 

viu  

vivent 

vulgar 

vulgarisme  

vulgaritat  

vulgaritzar 

 

X 

xinès 

 

Z 

zulú 

 

 
1.4.3.4 Unitats de significació buidades en relació amb la codificació 
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A 

absurd 

acatat  

acceptable  

acceptació d’arcaismes lèxics 

acceptació de dialectalismes lèxics 

acceptar 

acurat  

admetre  

admissible 

admissible en l’estil col·loquial  

admissible i àdhuc recomanable  

admissió 

adopció 

adoptar 

agramatical 

alliberar  

ambigu  

anarquia 

anglicisme  

ànima 

[els] antics  

antigramatical  

antinormista 

aplicar 

aprendre 

apte 

arbitrari 
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arcaisme sintàctic  

arrelar en la massa parlant  

augmentar els mitjans d’expressió de la llengua  

autor   

avaluació 

avaluar 

 

B 

bandejar 

barbarisme  

barceloní enriquit 

barceloní refinat  

bé  

bo  

bon escriptor  

 

C 

caigut en desuetud  

calc 

calcar 

campanya  

caos 

caràcter peculiar d'un llenguatge 

característic  

característic del català  

característica sintàctica  

castellanisme  
castellanisme inadmissible 

castellanisme vergonyós  

castellanitzar  
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català  

català de la gent més culta d'una encontrada  

català depurat i normalitzat  

claredat  

codificació 

codificar 

col·laboració dels escriptors  

combat 

combatre  

cometre 

compleció 

complet 

completar 

comú  

concurrent  

condemnable 

condemnar 

confusió illiteraria [sic] de la llengua parlada  

conrear  

conreu  

consagració 

consagrar  

conservació 

conservar 

consideració 

contrada 

convenció 

convencional  

convergència 
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convergir 

correcció  

correctament  

correcte  

costum 

costum de parlar  

criteri 

culte 

cultiu 

cultivar 

cultura  

cultura literària  

 

D 

defecte  

defectuós  

deformació 

deformar 

deforme 

degudament 

degut 

depuració  

depuració del lèxic 

depurar  

depurar y enriquecer la sintaxis  

descastellanització  

desenvolupament 

desenvolupament futur de la llengua  

desuetud  
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desenvolupar 

desfigurar 

deslliurar 

desviació 

desviar 

difondre  

difusió  

distanciat  

distribució 

distribuir 

divergència 

divergir 

dolent 

dringar 

 

E 

efecte 

efecte estilístic  

elaboració 

elaborar 

elaborat per un llarg ús  

eliminació 

eliminar 

eliminar de la llengua literària 

empitjorar 

empobrir 

empugonar 

encarrilar 

encongir  
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[depurar y] enriquecer la sintaxis  

enriquiment de la llengua empobrida i empugonada 

enriquir  

enriquir una llengua 

ensenyament  

ensenyança 

ensenyar  

equívoc  

errada 

erradament  

errar 

erroni  

erròniament  

error 

escaient 

escaure 

escriptor  

escriptura   

escriure  

esma 

esmena  

esmenar  

espanyol  

espanyolisme 

espanyolitzar 

estabilitat 

estable 

establiment  

establir  
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[llenguatge parlat] estandarditzat 

estat pre-gramatical [sic] 

estil  

estil acurat  

estil col·loquial  

estil epistolar  

estil familiar  

estilitzar la llengua  

[verdadero] estilo catalán  

estrany 

estrany a la llengua  

extensió arbitrària  

extirpació 

extirpar  

 

F 

facultatiu  

falta  

falta contra la gramàtica general  

falta comesa contra la puritat del llenguatge  

falta contra les regles de la sintaxi d’una llengua  

falta de construcció  

falta de gramàtica  

falta de sintaxi  

falta que cal evitar curosament  

faltar 

fer reviure un mot caigut en desús  

fix 

fixació 
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fixació de la sintaxi  

fixar  

fixar la sintaxi  

fixar una llengua 

fixat i elaborat per un llarg ús  

flexible 

foraster 

forma secundària  

formació 

formar  

formar de nou una llengua catalana  

fragmentació 

fragmentar 

frase  

 

G 

gal·licisme  

generalitzar-se 

geni  

genuí  

gramàtic  

gramatica [sic] de la llengua actual  

gramatica [sic] de la llengua antiga 

gramàtica de les llengües literàries 

gramática del catalán literario más generalmente usado  

gramàtica general  

gramatical  

gramatitzar  

greu 
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groller 

guanyar 

 

H 

habitual   

hipercorrecció 

hispanisme  

hispanitzar 

 

I 

illiterari [sic]  

il·literari  

il·lògic 

imitació 

imitar   

immotivat 

implantació 

implantar  

imposar  

imposició 

impur  

impuresa 

inacceptable 

inadmissible  

incorrecció 

incorrecció gramatical 

incorrecció lingüística  

incorrecte  

indegut 
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indegudament 

indispensable 

inepte 

ineptitud 

inferior 

inferioritat 

inflexible 

influència 

influencia [sic] castellana  

influir 

infracció 

infringir 

inintel·ligible  

innovació 

innovació perfectament arbitrària  

integració 

integrar 

interferència 

interposar 

interposició 

intolerable 

introducció 

introduir  

intrusió 

intuïció 

irremeiable 

 

L 

lengua neolatina 
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literari  

literatura  

llacuna 

llei  

llengua  

llengua antiga  

llengua castellana 

llengua empobrida i empugonada 

llengua escrita única  

llengua literària  

llengua literaria ben moderna i desestrangerisada a l’hora [sic] 

llengua medieval  

llengua més o menys diferent de la vernacular, que usa en escriure un poble culte 

llengua naixent  

llengua pobra  

llengua que té una literatura  

llengua rica  

llenguatge  

llenguatge del carrer  

llenguatge del poble  

llenguatge escrit 

llenguatge excessivament distanciat del llenguatge parlat  

llenguatge literari  

llenguatge parlat  

llenguatge parlat estandarditzat 

llenguatge parlat o escrit propi d’una nació  

llenguatge tècnic  

lògic 
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M 

mal  

malament 

manlleu 

manllevar  

massa parlant  

matern  

menys bo 

millor  

millora 

millorar 

mitjans d’expressió de la llengua  

model 

modèlic 

modern català literari  

motivar 

multiforme 

multiformitat 

 

N 

natural 

negligible 

negligir 

no admissible  

no recomanable  

no ser d’aconsellar  

norma  

norma rígida 

norma de conducta  
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normal 

normalització 

normalitzar  

normalitzar la sintaxi  

normatiu 

nou  

novetat 

 

O 

obligatori  

obra 

oficial 

 

P 

parla  

parlar uniforme 

paraula  

passador  

patern 

patuès  

penetrar 

perdre 

perdut  

perfecció 

perfeccionament  

perfeccionar  

perfecte 

pertorbació 

pertorbador 
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pertorbar 

pitjor  

pleonasme  

població 

poble 

poble culte  

pobre  

pobre català de la decadència [sic]  

polir  

popular  

popularisació [sic] de la llengua escrita  

popularitzar 

preceptiu 

preferible  

prescripció 

prescriure  

propagació 

propagar  

propi  

pur  

puresa  

puresa de la llengua  

purificació 

purificació i enriquiment de la llengua empobrida i empugonada 

purificar 

purificar una llengua 

purisme 

purista   

puritat 
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puritat del llenguatge  

 

R 

rar  

recaiguda 

recomanable 

recomanable (si no obligatori) 

recomanació 

recomanar 

reconquerir 

reconquesta 

reconstrucció 

reconstruir 

recte  

recte ús  

recuperable 

recuperar 

redacció  

redactar  

redactor  

redreçament  

redreçar  

redreçar una llengua  

reelaboració dels vocabularis tècnics  

reemplaçar 

refacció 

refer una llengua literària  

refinar  

refinar el llenguatge 
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refinar l’estil  

regla  

regla gramatical fixa 

regularidad 

regularidad del sistema gramatical  

reincorporació 

reincorporar 

reintroducció 

reintroduir 

remei 

remeiable 

remeiar 

reprendre 

repugnar 

ressuscitar 

restabliment 

restablir 

restauració  

restauració de la llengua medieval  

restaurador 

restaurar  

restitució 

restituir 

resucitar [sic: grafia poc llegible] 

reviure  

rígid 

ric  

riquesa  

 



C:\Users\Joan\Desktop\Dades antigues\Tesi Alemanya\Costa 2009 Norma sintàctica Fabra ACCÉS 

LLIURE.doc 

68 
 

S 

selecció 

selecció de paraules i formes 

seleccionar 

sentiment  

sentir 

sentit  

sentit propi d’un mot 

sentit figurat d’un mot 

servil 

sistema  

sistema gramatical 

solecisme  

solució 

solució gramatical 

sonar 

subordinació 

subordinar 

substitució d’una construcció habitual per una construcció arcaica  

substituir 

substitut 

supeditar 

superior 

superioritat 

 

T 

tara  

tendència pròpia d'un llenguatge  

tolerable  
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tolerable en estil familiar  

tolerar 

tort 

tradició 

tradicional 

traducció 

traductor 

traduir 

 

U 

ultracorrecció 

ultrança 

únic 

unificació 

unificar 

uniformació 

uniformar 

uniforme 

unitat 

ús 

 

V 

vell 

verdadero estilo catalán  

vergonyós  

vernacle  

vernacular  

viable  

viabilitat 
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vici 

violent 

violentar 

vulgarisme vergonyós  

 

X 

xocar 
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2. Una sintaxi per a la «massa parlant» i una per als especialistes 
 

ÍNDEX 
 
2.1 Planteig de l'anàlisi de la concepció fabriana de sintaxi: de la definició explícita a 

l'enfocament de les unitats de la descripció sintàctica 
2.2 La sintaxi als textos pertinents per a l'anàlisi de les unitats de significació 

especialitzada fabrianes 
2.2.1 La sintaxi als textos especialitzats pertinents per a l'anàlisi de les unitats de 

significació especialitzada fabrianes 
2.2.1.1 Conclusions sobre l'objectiu fixat 
2.2.1.2 Observacions sobre la concepció fabriana de sintaxi 
2.2.1.2.1 Actitud de Fabra en els textos especialitzats davant de la sintaxi 
2.2.1.2.2 Enfocaments sobre sintaxi presents en els textos especialitzats 
2.2.1.2.3 Observacions sobre la concepció de l’expressió d'un pensament complet en 

els textos fabrians especialitzats 
2.2.1.2.4 Conclusions sobre la concepció de la sintaxi en els textos fabrians 

especialitzats  
2.2.2 La sintaxi als textos no especialitzats pertinents per a l'anàlisi de les unitats de 

significació especialitzada fabrianes 
2.2.3 Observacions sobre la concepció sintàctica de Fabra als textos pertinents 
2.3 La sintaxi als textos discrecionalment pertinents per a l'anàlisi de les unitats de 

significació especialitzada fabrianes 
2.3.1 La concepció fabriana de sintaxi als textos discrecionalment pertinents 
2.3.2 Observacions sobre la concepció de les categories sintàctiques oracionals als 

textos discrecionalment pertinents 
2.4 La concepció sintàctica de Fabra 
2.4.1 Conclusions sobre l'objectiu fixat 
2.4.2 La sintaxi segons Pompeu Fabra 
2.4.3 L’expressió d'un pensament complet segons Pompeu Fabra 



C:\Users\Joan\Desktop\Dades antigues\Tesi Alemanya\Costa 2009 Norma sintàctica Fabra ACCÉS 

LLIURE.doc 

72 
 

2.1 Planteig de l'anàlisi de la concepció fabriana de sintaxi: de la definició explícita a 
l'enfocament de les unitats de la descripció sintàctica71 

En aquest capítol ens hem proposat d'assolir l'objectiu específic 1: descriure la 
concepció fabriana de sintaxi. Pel que fa al mètode, esperem validar la hipòtesi 1.3.2 
sobre una de les dobles condicions de Fabra: la d'investigador i la d'estandarditzador. És 
a dir, que Fabra partia d’una concepció de la sintaxi a partir de la qual es plantejava 
elaborar la codificació sintàctica. 

En un nivell més concret, el procediment que hem seguit ha estat de buidar en tota la 
producció fabriana tant les definicions explícites que hi ha de sintaxi i de les unitats 
fonamentals de la descripció sintàctica com les mencions que hi trobem.  

En aquest punt, s'imposa una justificació. Fa referència a la tria de l'anàlisi de les 
unitats fonamentals de la descripció sintàctica com a procediment per descriure la 
sintactologia fabriana. Per a l'objectiu d'un treball com el nostre, general per definició, 
cenyir-se a l'anàlisi de les unitats fonamentals de la descripció sintàctica és una manera, 
alhora fiable i practicable, d'exposar la concepció de sintaxi. Podem afirmar que la 
unitat descriptiva de referència reconeguda per la sintaxi és el que —sigui'ns permesa en 
aquestes alçades del treball la vaguetat— s'ha anomenat generalment oració o frase.72 
Diem «unitat descriptiva de referència», perquè una bona part de l'anàlisi sintàctica se 
centra en la definició de les «parts» i «els membres» —en termes «tradicionals»— de 
l'oració (Costa 2005: 2.2.1.2.3.1). Aquesta, doncs, no pot ser-ne la unitat mínima, 
perquè és descomponible en unitats menors. Però alhora cal definir què és: no es pot 
parlar de les parts d'un tot si no sabem què és aquest tot.  

És també la unitat descriptiva de referència en el sentit que determinades categories, 
funcions o relacions —tractades esporàdicament per la sintaxi oracional— tenen un 
abast supraoracional. És a dir, l'oració és la unitat de la descripció sintàctica, malgrat 
que contingui elements prou complexos de descriure i que calgui descriure elements que 
actuen extraoracionalment per descriure les relacions entre les oracions. 

Pel que fa al nombre de textos en els quals hem trobat realment definicions o usos 
d'unitats de significació especialitzades relatives a la sintaxi, és el següent: 
 
Textos pertinents especialitzats 36 
Textos no especialitzats pertinents 7 
Textos discrecionalment pertinents 225 
Total 268 

 
Són els següents: 

Textos especialitzats pertinents per a l'anàlisi de les unitats de significació 
especialitzada fabrianes 

Ensayo de gramática del catalán moderno (1891) 
Carta del 16/9/1905  
«Sobre diferents problemes pendents en l'actual català literari» (1907) 
Qüestions de gramàtica catalana (1911) 
Gramática de la lengua catalana (1912) 

                                                 
71. Per als detalls del buidatge de cada text i les observacions particulars, v. Costa (2005: 9.2). 
72. Per exemple Guillermo Rojo (1978: 11) afirma: «Desde este momento [l'època dels gramàtics de Port 
Royal] la sintaxis se centra en la oración»; i així es dedueix, per exemple, de l'estudi de la sintaxi 
«tradicional» que fa María Luisa Calero (1986: 213-262). 
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«Els mots àtons en el parlar de Barcelona (I)» (1913) 
«Els mots àtons en el parlar de Barcelona (II)» (1914) 
Gramàtica francesa (1919) 
«L'obra de depuració del català» (1924) 
Gramàtica anglesa (1924) 
Diccionari general de la llengua catalana (1932) 
«El català a l'escola primària» (1933) 
Recull de les lliçons del curs de català superior (1933-1934) 
Apunts taquigràfics del Curs superior de català (1934-1935) 
Gramàtica catalana. Curs mitjà (1935 [1918])  
Conferència a l'Escola Normal de Mestres (2/9/1935)  
Curs superior de català (1936-1937) 
Gramàtica catalana (1946) 
Gramàtica catalana (1956) 
Textos pertinents no especialitzats per a l'anàlisi de les unitats de significació 

especialitzada fabrianes 
Abrégé de grammaire catalane (1928) 
Compendio de gramática catalana (1929) 
Gramàtica catalana  (1933 [1918]) 
Grammaire catalane (1941) 
Catalan grammar (1948) 
Textos discrecionalment pertinents per a l'anàlisi de les unitats de significació 

especialitzada fabrianes 
«Afixos pronominals y teoria de l'apòstrof» (1891) 
«Una lliçó de gramàtica i una contestació» (1900) 
Conferències (27-31/10/1906) 
«El pronom-adjectiu “qual”» (28/3/1907) 
«Les preposicions “de”, “a”, “en” davant de la conjunció “que”» (28/2/1908) 
Carta del 14/4/1910 
Carta del 8/5/1910 
Carta del 6/6/1910 
Carta del 12/6/1910 
Carta del 13/9/1910 
Carta del 23/12/1910 
Carta del 13/1/1911 
Carta del 31/3/1911 
Carta del 30/5/1911 
Carta del 3/12/1911 
«Cal gramàtica als escriptors » (1915) 
«La lengua» (1916)  
«L'unitat llinguistica de Balears, Catalunya, Rosselló i València» (1919) 
«Converses filològiques» de l'any 1919 
«Converses filològiques» de l'any 1920 
«Converses filològiques» de l'any 1922 
«Converses filològiques» de l'any 1923 
«Converses filològiques» de l'any 1924 
«Converses filològiques» de l'any 1925 
«Conversa amb Pompeu Fabra» (V/1926) 
«Converses filològiques» de l'any 1926 
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«Converses filològiques» de l'any 1927 
«Converses filològiques» de l'any 1928 
«Qüestions lingüístiques» (7/7/1929) 
«Qüestions lingüístiques» (21/7/1929) 
«Qüestions lingüístiques» (12/1/1930) 
«El mot “qui”» (30/1/1930) 
«Qüestions lingüístiques» (13/2/1930) 
«Un parlament del filòleg Pompeu Fabra» (1932) 
Les principals faltes de gramàtica (1937 [1978]) 
Carta 8/4/1939 
Projecte d'unes noves «Converses filològiques» (1945) 
«Converses filològiques» publicades 1945-194773 

 

 

2.2 La sintaxi als textos pertinents per a l'anàlisi de les unitats de significació 
especialitzada fabrianes 
2.2.1 La sintaxi als textos especialitzats pertinents per a l'anàlisi de les unitats de 
significació especialitzada fabrianes 
2.2.1.1 Conclusions sobre l'objectiu fixat74 

A l’epígraf 2.1 d'aquest capítol, hem formulat com a objectiu d'aquesta part l'anàlisi 
de la terminologia sintàctica definida o utilitzada per Pompeu Fabra. Abans d'exposar 
les nostres conclusions sobre l'anàlisi de la concepció sintàctica fabriana en els textos 
pertinents especialitzats, cal plantejar-se si l'objectiu s'ha revelat pertinent i analitzar les 
dificultats que hi ha hagut per assolir-lo provisionalment.75 

Pel que fa a la pertinència de l'objectiu, creiem que l'anàlisi duta a terme ha servit per 
descobrir la concepció general de la sintaxi que tenia Fabra en els textos acabats 
d'esmentar, d'entrada perquè la informació és abundant. A més, el fet que ningú hagués 
abordat una anàlisi d'aquesta mena i que hàgim tingut en compte textos fabrians poc 
estudiats, afegeix valor a aquest treball, perquè la informació dels textos transcrits per 
altri, en ser analitzats conjuntament amb els altres, pot ser interpretada amb més 
garanties pel que fa a la seva veracitat.  

Per exemple, quan Fabra discuteix quina mena de categoria és el conjunt un tren en 
la frase Ha arribat un tren, hem trobat que la transcripció de Galtés (Costa 2005: 

9.2.1.1.13) del curs de 1933-1934 (pàg. 76) nega que sigui «un veritable subjecte» —
malgrat ser «el subjecte lògic»— perquè és substituïble per en, i una frase com Aquí en 
menjaran quatre —amb l'agent «persones» sobreentès— no és bona. La transcripció de 
la conferència de 1935 (Marcet i Solà 1998: 201; Costa 2005: 9.2.1.1.16), diu:  

                                                 
73. Recordem que no són a Costa (2005: 9.2), perquè en vam tenir notícia ben avançada la nostra 
investigació. V. 1.4.2.2.1, n. 59. 
74. El lector pot consultar els fragments buidats de cada text i les observacions particulars que hi 
corresponen a l’epígraf 9.2, on trobarà els textos ordenats d’acord amb la nostra classificació (v. 1.4.2.2), 
i dins de cada grup, els trobarà ordenats cronològicament. 
75. Diem provisionalment perquè en aquestes alçades del treball només hem analitzat els textos 
especialitzats de Fabra. 
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[…] El que passa en aquesta oració […] és que el subjecte psicològic és el fet de 
l'arribada. Si la frasse “Ha arribat un vaixell” no correspon al tipus de les esmentades 
[amb subjecte i predicat] és perquè el subjecte gramatical i el subjecte lògic [sic] no 
corresponen al subjecte psicològic. […] “Il est arrivé deux vaisseaux”; “deux 
vaisseaux” és el subjecte llògic [sic], i aquest “il” és el subjecte gramatical.  

 
Després es refereix al cas de «hi ha un llibre» i «hi ha tots els llibres». I diu: «Llibre 

no és ben bé un CD». La transcripció de Pi (Costa 2005: 9.2.1.1.17) del curs de 1936-
1937 (pàg. 172), en canvi, diu que són subjectes gramaticals, pronominalitzables per en. 
Finalment, la cosa queda clara a la gramàtica de 1946 (pàg. 54; Costa 2005: 9.2.1.1.18):  

 
La substitució d'un nom o grup nominal […] pel pronom feble en […] pot esdevenir-se 
[…] en el subjecte gramatical d'una proposició com Ha arribat un vaixell, i en el 
complement del verb haver-hi (en una proposició com Hi ha un home que us 
demana).[…].  

 
Els dubtes que generaven les transcripcions d'altri queden esvaïts en trobar un text del 
mateix Fabra —sense excloure, d'altra banda, la possibilitat d'una evolució de Fabra 
respecte a aquest punt des de l'any 1937 fins al 1946.76 

Quant a les dificultats d'obtenció de la informació, han estat moltes, no tan sols per la 
quantitat d’unitats i fragments analitzats i la polisèmia i la sinonímia que hi hem 
constatat, sinó perquè ha calgut analitzar tant les definicions explícites com els usos que 
Fabra en feia. I això en una gran quantitat de textos (19), complexos i que abracen un 
període de 57 anys (de 1891 a 1948). 

Pel que fa a la representativitat de la informació buidada de la concepció general de 
Pompeu Fabra de la sintaxi, d'entrada cal fer una reflexió i una precisió. La reflexió ha 
de girar al voltant de la definició del que és una «concepció general de la sintaxi», i més 
en un període de les ciències del llenguatge (1891-1948) en què la descripció i 
l'explicació de la sintaxi no estaven tan desenvolupades com ho estan actualment. Per 
tant, allò a què podem aspirar en aquesta tesi és constatar quines idees explícites o 
implícites sobre la definició general de la sintaxi i de l'«enunciació del pensament» —
són els límits imposats a priori en aquest treball— trobem en els textos fabrians 
analitzats. 

La precisió anunciada no pot ser una altra que dir que hem trobat dades en els textos 
concrets —fruit d'un moment i d'un context—, per la qual cosa, si Fabra no reprèn en 
més d'un text una qüestió, caldrà limitar-se a constatar-la. L'anàlisi esdevé fèrtil, però, 
quan endevinem en textos diferents una mateixa concepció. Creiem que és el cas de 
l'organització de la descripció sintàctica —deduïble en els índexs— en el Curs mitjà, de 
1918/1935 (Costa 2005: 9.2.1.1.15), la gramàtica de 1946 (Costa 2005: 9.2.1.1.18) i la de 
1956 (Costa 2005: 9.2.1.1.19), en els quals hi ha una estructura jeràrquica de les classes 

                                                 
76. En la present versió del treball hem eliminat la informació sobre les categories infra i supraoracionals. 
El lector interessat en aquestes qüestions, però, pot trobar aquesta informació a Costa (2005: 2.2.1.2.3.1, 
2.2.1.2.3.3, 2.3.2.1, 2.3.2.3, 2.4.4 i 2.4.5). 
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de mots al voltant del nom i del verb, al seu torn nuclis habituals del subjecte i el 
predicat. 

 
2.2.1.2 Observacions sobre la concepció fabriana de sintaxi 

Les obres en què hem trobat més informació han estat el Diccionari general de la 
llengua catalana (Costa 2005: 9.2.1.1.11) i la transcripció del curs universitari de 1936-
1937 (Costa 2005: 9.2.1.1.17), que difereixen —d'acord amb la nostra classificació dels 
textos— pel fet que el curs és transcrit per altri.77 Un fet satisfactori per als nostres 
interessos és que bona part d'aquesta informació consisteix en definicions explícites: per 
tant, declaracions clares de les idees fabrianes, sobretot en el curs, ja que la definició 
d'una unitat al DGLC no comporta que Fabra l'adopti en les seves descripcions. 

El diccionari Fabra ofereix una doble definició de la sintaxi: com a «component de la 
llengua», és el conjunt de relacions i funcions de les classes de mots; com a part de la 
gramàtica, és l'estudi d'aquest conjunt. En tots dos sentits, la concepció queda ben 
delimitada respecte a altres conceptes com morfologia, lèxic, semàntica o estil: 
 
lèxic. Diccionari, vocabulari, esp. del grec, hebreu o llatí || El conjunt de mots d'una 
llengua. […] 
morfologia. […] Part de la lingüística, de la gramàtica, que tracta de la forma dels 
mots. 
semàntic -a adj. Relatiu a la significació dels mots. ||  f. Semasiologia. 
sintaxi f. Arranjament dels mots en el discurs; la part de la gramàtica que en tracta. 

 
Tal com hem exposat a l’epígraf 1.4.2.2, el diccionari és, en principi, una obra 
comunicativa, en el sentit que pretén donar la o les definicions més habituals dels mots 
o grups de mots que un lector mitjanament culte pot necessitar conèixer. D'aquesta 
voluntat es deriva que un diccionari general com aquest fa més un «estat de la qüestió» 
que no pas una proposta d'autor. D'aquí sorgeixen la polisèmia i la sinonímia detectades 
entre els 68 termes analitzats. Malgrat aquest objectiu de notari de la significació 
habitual dels mots, Fabra no deixa de prendre partit en alguns casos —i aleshores, el 
diccionari té fragments representatius—: l'ús de l'estructura impersonal en la definició 
de mot («es pren com a unitat última del discurs»), del modalitzador «segons d'altres» en 
la definició de clàusula o, fins i tot, de les marques temàtiques «En gram.» o «En lòg.», 
en poden ser uns exemples. 

La concepció de sintaxi exposada en aquest diccionari (Costa 2005: 9.2.1.1.11) ja 
hem dit que és clara i ben delimitada: component de la llengua en què es desenvolupen 
les relacions i funcions de les classes de mots i part de la gramàtica que les estudia. De 
l'anàlisi (com hem avançat a l’epígraf 1.2.2.1; v. Costa 2005: 2.2.1.2.3.1) de les 
definicions de les categories sintàctiques infraoracionals, però, es desprèn que la funció 
bàsica del llenguatge és la comunicació. Aquestes categories són: adjunt, adjectiu, 
adverbi, article, atribut, conjunció, nom, participi, preposició, pronom, substantiu, 

                                                 
77. Recordem que considerem especialitzat el diccionari, perquè, de fet, analitzem les unitats de 
significació especialitzada sintàctiques. 
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verb; circumlocució, clàusula [1],78 construcció, expressió, frase [5], gir, locució, 
oració [2], perífrasi, proposició subordinada; membre, predicat, predicatiu, subjecte, 
terme), oracionals (clàusula [2], construcció, frase [1], frase [3], frase [4], oració [1], 
proposició) i supraoracionals (clàusula [3], context, discurs [0], discurs [1], discurs 
[2], escrit, frase [2], paràgraf, passatge, període, text.79 

Pel que fa al Curs superior de català (1936-1937), la transcripció dóna la definició 
següent de sintaxi: 
 
P. 87: Si alguna vegada en morfologia, hem parlat de significació, ha estat per significar 
els noms, però es podria explicar sense noms, només dient això és mot, es pot explicar 
sense tenir en compte la significació. Però hi ha una part de la gramàtica en què ja es té 
en compte la funció que fa la paraula dintre de la frase […]. 
Hi ha una altra part en què també s'estudia molt [la significació [?]], que és la derivació 
de les paraules, posant mots en contacte amb l'addició de sufixos i prefixos. 
En la sintaxi hem d'estudiar les paraules en tant que són elements d'una frase, en tant 
que la funció que facin tingui l'expressió d'un pensament. Qualsevol comunicació d'un 
pensament, és el que se'n diu una frase. 

 
En aquest fragment contraposa la morfologia, descripció dels mots en què no cal la 
significació, a la sintaxi, en què se'n descriuen les funcions.  

La transcripció dóna els següents passatges sobre sintaxi, en els quals es poden 
observar uns quants «partits presos»80 de Fabra: 
 
P. 206-207: Una expressió és acceptable quan té una força estilística, que vol dir que 
s'ha d'usar segons els casos, però, per fer-ho més literari, anar posant el bo i és una cosa 
esgarrifosa. 
P. 221: En casos determinats podem veure si és millor posar el [relatiu] simple o el 
compost; això és qüestió d'estil i l'escriptor trobarà el mot adient, perquè davant de dues 
construccions correctes n'hi ha una de preferible a l'altra. La gramàtica hi pot fer poca 
cosa. 
P. 232: Es poden anar fent complicacions [en les oracions de relatiu]. Aquestes 
complicacions es poden portar, gramaticalment, on es vulgui, i és tan forta la sobirania 
que estableix el terme relatiu amb l'antecedent, que fins resisteix aquestes 
complicacions extraordinàries, però arriba un moment que és de mal gust i enfarfeguen 
la llengua. 
P. 272-273: S'anomena proposició l'enunciació d'un pensament […] podem fer 
comunicacions completes del nostre pensament usant grups de paraules en què no hi 
hagi cap verb. Així, es pot dir dintre d'un context […] “Inexplicable aquesta 
resolució”. […] Aquestes coses són estilístiques. 

 

                                                 
78. La numeració entre claudàtors, que és nostra, indica quina accepció de la unitat de significació és la 
pertinent a cada moment. 
79. V. la nota 6. 
80. Aquesta unitat de significació, usada per exemple per Bonet (1991: 399), es refereix a les concepcions 
no explícites que algú pot tenir sobre alguna realitat. 



C:\Users\Joan\Desktop\Dades antigues\Tesi Alemanya\Costa 2009 Norma sintàctica Fabra ACCÉS 

LLIURE.doc 

78 
 

En tots quatre fragments, insisteix en la contraposició entre gramàtica i estil; en el 
tercer no podem deixar de veure-hi la distinció chomskiana entre gramaticalitat i 
acceptabilitat, i en el quart s'endevina una relació del fet estilístic al context de la 
situació comunicativa. 

 
2.2.1.2.1 Actitud de Fabra en els textos especialitzats davant de la sintaxi 

Ens sembla oportú començar aquestes observacions comentant els fragments que 
revelen el que podem anomenar actitud de Fabra davant de la sintaxi.  

La transcripció del curs de 1936-1937 (Costa 2005: 9.2.1.1.17) —el text més ric 
sobre aquesta qüestió— arriba a afirmar que la sintaxi és «la part més important de la 
gramàtica» (pàg. 87). I en aquesta mateixa transcripció, en el text «L'obra de depuració 
del català» (1924; Costa 2005: 9.2.1.1.9) i en la transcripció de la conferència de 1933 
(Costa 2005: 9.2.1.1.12), diversos passatges posen de manifest que, alhora, és la part 
més «difícil» de la gramàtica: és «absurd» donar-hi «normes, definicions o regles» (1924 
[1980]: 164; 1936-1937: 88 i 89), perquè les regles «s'obliden d'una manera 
extraordinària» (1936-1937: 277) i perquè «una de les coses més funestes de les 
gramàtiques d'una llengua naixent han estat les regles. És una paraula que s'hauria de 
suprimir en els tractats de gramàtica» (1936-1937: 325-326). En el fragment de la 
pàgina 88 del curs de 1936-1937, la transcripció recull l'afirmació: «[la sintaxi] és la 
part de la gramàtica on s'ha de fugir més […] de voler sotmetre totes les frases que 
apareixen en el llenguatge a un patró», la qual permet deduir que la dificultat de la 
sintaxi està en el fet que no és una part consistent en unitats discretes, sinó en funcions, 
relacions i estructures molt variades i poc definides.  

Vegem els fragments de la transcripció: 
 
P. 87: Però hi ha una part de la gramàtica en què ja es té en compte la funció que fa la 
paraula dintre de la frase, que és la part més important de la gramàtica, o sigui la sintaxi. 
P. 88: [la sintaxi] és la part de la gramàtica on s'ha de fugir més de definicions massa 
rígides i de voler sotmetre totes les frases que apareixen en el llenguatge a un patró 
P. 89: L'infant, en un estat de llenguatge pre-gramatical, amb quatre soles paraules […] 
expressa un pensament amb una d'aquestes paraules. […] En sintaxi no s'han de donar 
regles, sinó que s'ha de dir “en general”. 
P. 225: és difícil de descobrir un castellanisme sintàctic [parla de el que = el qual] 
perquè en aquests textos totes les paraules que hi figuren són perfectament catalanes, i, 
en canvi, la construcció és un castellanisme. 
P. 277: Les regles sintàctiques s'obliden d'una manera extraordinària. 
P. 325-326: Una de les coses més funestes de les gramàtiques d'una llengua naixent han 
estat les regles. És una paraula que s'hauria de suprimir en els tractats de gramàtica. 

 
A més, és una part de la gramàtica poc accessible als parlants: és difícil de descobrir un 
castellanisme sintàctic (1936-1937: 225).  

Sembla prou clar el respecte que Fabra sent davant la sintaxi i la prudència que 
aconsella en descriure-la. I és una actitud explícita en textos que van des de 1924 fins a 
1937, període que ens permet suposar que era una actitud ben arrelada en la mentalitat 
del lingüista de Gràcia. 
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2.2.1.2.2 Enfocaments sobre sintaxi presents en els textos especialitzats 

En les definicions i els usos fabrians de les unitats de significació especialitzada 
relatives al concepte de sintaxi en aquests textos especialitzats, podem identificar alguns 
enfocaments.81 En l’epígraf 2.2.1.1, en parlar del terme concepció de la sintaxi, ja hem 
advertit de la dificultat i del possible anacronisme —analitzar els textos fabrians amb la 
perspectiva actual— de fer-lo servir per parlar de la sintactologia fabriana; en parlar 
d'enfocaments, aquests perills encara es fan més evidents. Donarem, doncs, la 
informació fragmentària que permet veure estratègies descriptives que Fabra feia servir, 
sense que hi hagués incoherències o incompatibilitats entre elles. 

En primer lloc, podem parlar d'un enfocament estrictament «lingüístic». Amb aquest 
adjectiu volem referir-nos a l'aproximació a la llengua com a sistema sense tenir en 
compte l'ús. Des d'aquest punt de vista, Fabra defineix explícitament la sintaxi al DGLC 
(Costa 2005: 9.2.1.1.11) com a «Arranjament dels mots en el discurs; la part de la 
gramàtica que en tracta» i la gramàtica, com la «Branca de la lingüística que tracta de 
les classes de mots, llurs accidents o flexió, i llurs funcions i relacions dins la 
proposició».  

I la transcripció del curs de 1934-1935 (Costa 2005: 9.2.1.1.14), la defineix com 
«l'estudi d'aquestes combinacions [de mots], de la manera de construir la proposició, 
que és l'expressió del pensament». En la del del curs 1936-1937 (Costa 2005: 

9.2.1.1.17), trobem les definicions següents: «part de la gramàtica en què ja es té en 
compte la funció que fa la paraula dintre de la frase» i «en la sintaxi hem d'estudiar les 
paraules en tant que són elements d'una frase, en tant que la funció que facin tingui 
l'expressió d'un pensament». 

Aquests testimonis explícits de les definicions fabrianes de sintaxi distingeixen un 
concepte de la sintaxi com a «component de la llengua»82 i un altre com a «part de la 
gramàtica». En el primer cas, ja hi ha presents les idees de «relació» i «funcions» entre 
els mots del discurs. Aquestes idees les recull el mot arranjament; el terme mots —en 
plural— no exclou que pugui haver-hi «grups» intermedis entre aquest element «que es 
pren com a unitat mínima del discurs» (definició de mot al DGLC; Costa 2005: 
9.2.1.1.11) i l'oració; i el terme discurs obre la porta a unitats més àmplies que l'oració i 
permet tractar de les conjuncions i les interjeccions. Malgrat aquesta porta oberta, la 
sintaxi que observem en els textos fabrians només traspassa el marc proposicional en 
parlar de les conjuncions (DGLC: «part del discurs que serveix per a ajuntar dues 
proposicions, clàusules, frases o mots coordinats o una proposició subordinada a la 
principal») o la frase, entesa com a conjunt de proposicions coordinades. 

L'ús de la unitat discurs en la definició de sintaxi pot sorprendre el consultant actual 
de la definició, sobretot si és lingüista. D'entrada, perquè en aquella època la sintaxi era 
oracional —amb incursions esporàdiques en unitats superiors, si es vol— i, per tant, 
esperaríem que es digués «en l'oració». En segon lloc, sorprendria perquè actualment 
l'ús habitual d'aquest terme és propi d'enfocaments textuals i comunicatius, on 
clarament és un concepte molt més ampli que el de oració.  

Per fer sortir el lector de la seva sorpresa, només cal recordar que el terme discurs és 
habitual en les gramàtiques «tradicionals» del segle XIX, sense que causi problemes de 
delimitació amb el de oració: per exemple, Margarita Lliteras (1988: nota 1) fa observar 
                                                 
81. En l'anàlisi de la concepció fabriana de la proposició (§ 2.4.3), aquesta informació queda 
complementada. 
82. Recordem que aquest terme és nostre. 
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que Vicente Salvà usa partes del discurso en la primera edició (1830) de la seva 
gramàtica i, en canvi, partes de la oración en l'edició de 1847. Però també hi ajuda la 
definició que en fa el mateix DGLC, en la qual, si bé d'una banda es defineix com una 
unitat clarament superior a la frase —presa en el sentit de ‘proposició’—, de l'altra 
recull el terme parts del discurs, on inclou categories que en les definicions respectives 
són definides com a part de l'oració. Per tant, frase i discurs són unitats diferents però 
comparteixen parts. 

La definició que Fabra fa de la sintaxi és l'estudi de la construcció83 —terme 
tradicional, ja que la constructio llatina no és sinó la correspondència de la syntaxis 
grega— de la frase. Com es veu en la definició de gramàtica que dóna al diccionari, 
aquest estudi de la construcció es concreta en l'estudi de les relacions i funcions de les 
classes de mots i dels grups de mots.84 

Per tant, quan Fabra defineix la sintaxi la defineix com l'àmbit de les relacions i 
funcions de les classes de mots i les seves combinacions en la proposició, sense que es 
pugui prendre aquesta unitat com una frontera infranquejable. Hi ha, doncs, presents 
criteris col·locacionals (al costat de quins mots o grups de mots pot aparèixer cada mot 
o grup de mots),85 funcionals i relacionals (quina relació sintàctica, de dependència o 
no, estableix cada mot o grup de mots amb altres mots o grups de mots). Cal recordar, 
tanmateix, que la definició d'una unitat determinada en el DGLC, diccionari general, 
«comunicatiu» en la majoria de les definicions que dóna, no pressuposa que Fabra hi 
estigui totalment d'acord. 

Entre les definicions per extensió de la sintaxi, trobem els índexs de la Gramática de 
la lengua catalana, de 1912 (Costa 2005: 9.2.1.1.5), de la Gramàtica francesa, de 1919 
(Costa 2005: 9.2.1.1.8), de la Gramàtica anglesa, de 1924 (Costa 2005: 9.2.1.1.10), del 
Curs mitjà, de 1918/1935 (Costa 2005: 9.2.1.1.15), de la transcripció del curs 
universitari de 1936-1937 (Costa 2005: 9.2.1.1.17), de la Gramàtica catalana de 1946 
(Costa 2005: 9.2.1.1.18) i de la Gramàtica catalana de 1956 (Costa 2005: 9.2.1.1.19).86 
Només en l'índex de la gramàtica de 1912 hi ha un apartat explícit titulat «Sintaxis», i 
consisteix bàsicament en observacions sobre categories i tria d'unitats que s'hi poden 
encabir (Costa 2005: 9.2.1.1.5). El de 1918/1935 jerarquitza clarament les classes de 
mots al voltant del nom i del verb. L'índex que trobem en la transcripció del curs de 
1936-1937 és més que res una llista paginada de les qüestions que tracta Fabra. En els 
de 1946 i de 1956, es veu una organització bàsica de la descripció sintàctica a partir de 
les categories nom i verb. Sembla destacable —i en això coincidim amb Saragossà 
(1998: 99-100)—87 que en les gramàtiques de 1918/1935, 1946 i 1956 la sintaxi 
s'organitza al voltant dels elements essencials, en principi, de la proposició: el nom i el 
verb, mentre que en les de 1919 i 1924, la descripció s'organitza segons les classes de 
mots (de l'article a la conjunció). Hi ha presents, doncs, criteris estructurals i relacionals 
en aquestes organitzacions. L'organització jeràrquica, la trobem en tres textos redactats 
per Fabra entre 1918 i 1948; és a dir, durant 30 anys —fins a la seva mort el 1948—, en 
els tres textos especialitzats i descriptius més extensos, Fabra organitza la descripció 

                                                 
83. Terme que ell mateix ja defineix al DGLC en aquest sentit. 
84. Fem servir la cursiva perquè Fabra no usa el terme genèric mot, sinó que fa servir el tecnicisme 
lingüístic. 
85. Adoptem aquest terme a partir de Calero (1986). 
86. Per definir la qual com a «sintaxi en profunditat», ja Bonet (1989: 63) fa referència a l’índex. 
87. Aquest fabròleg, però, fa aquesta observació referint-se només a les obres de 1918/1935 i 1956. 
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sintàctica al voltant de les classes de mots nom i verb, nuclis habituals del subjecte i el 
predicat, membres habituals de la proposició.88 

Com a últim aspecte relatiu a aquest enfocament «lingüístic», trobem en algun 
fragment la unitat gramàtica general. En l’article «L'obra dels nostres 
descastellanitzants», recollit a Qüestions de gramàtica catalana el 1911 (Costa 2005: 

9.2.1.1.4), esmenta la «gramàtica general», que contraposa a la didàctica. És una 
oposició que creiem present també en el fragment de l'edició de 1923 del Curs mitjà 
(Costa 2005: 9.2.1.1.15), en el qual es dedueix que mentre que la gramàtica general té 
com a objectiu la descripció lingüística sense relació necessàriament amb una llengua 
concreta, la didàctica ha de servir per aprendre una llengua:  

 
Atenent els suggeriments d'alguns professors, havem suprimit […] la definició de les 
veus activa i passiva, dels complements dels verbs factitius, etc. Havem, així mateix, 
prescindit de donar una definició del verb, renunciant a la que donàvem en el § 21, la 
qual tenia l'inconvenient de no comprendre un cert nombre de verbs com els 
impersonals. L'essencial no és que el noi aprengui les definicions de les parts de 
l'oració, sinó que sàpiga distingir-les […] 

 
I comença la conferència de 1935 (Costa 2005: 9.2.1.1.16) dient:  

 
m'atreviré, per primera vegada, a parlar una estona d'un assumpte que no és la llengua 
catalana […] em proposo de parlar de gramàtica general a un públic bastant versat en 
gramàtica. Però tractaré de fer-ho perquè jo, a més de dedicar-me, com saben Vostès, a 
refer la llengua i a fixar la seva forma, m'he dedicat a l'ensenyament del català i he fet 
algunes observacions sobre la importància que té el coneixement de la gramàtica en 
l'adquisició del llenguatge. 

 
En aquest fragment contraposa l'ensenyament de la llengua catalana a la gramàtica 
general, i dóna a entendre que el primer pot ser una aplicació de principis del segon. 

Lligat a aquests conceptes de gramàtica, creiem que hi ha el de regla. Hi al·ludeix el 
1912 (al final del fragment de la pàg. XIII diu que «en la tercera parte [sintaxi] hemos 
prescindido de todas las reglas comunes á ambas lenguas») i el defineix al DGLC («En 
gram., principi general que concerneix la formació, ús, etc., dels mots»), on deixa clar 
que és un principi de la llengua com a sistema.89 

El segon enfocament present en aquests textos és el de l'anomenada «gramàtica 
tradicional». Se n'aparta de ben jove, en l’article «L’ensenyament de la llengua francesa 
a l’Institut de Barcelona» —que publica a la revista L’Avenç l’any 1893.90 També a la 
gramàtica de 1912 (Costa 2005: 9.2.1.1.5), on explica com trenca amb l'ordre descriptiu 
tradicional —basat en el suposat ordre «lògic» de l'oració— per raons pràctiques de 
descripció: 

                                                 
88. Vegeu més endavant. 
89. Al capítol 5 d'aquest treball, però, veurem que també el fa servir explícitament com a norma explícita. 
90. Sobretot en les parts publicades el 15/I, el 31/I i el 15/II. No remetem el lector a l’epígraf 9.2, ja que 
no els hem pogut analitzar amb detall com els altres textos. La raó és que en vam tenir notícia, gràcies a 
Murgades (2000), quan la nostra investigació estava molt avançada. 
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P. XIII: En la mayoría de las gramáticas, se estudian en primer lugar el artículo, el 
nombre y el pronombre y en segundo lugar el verbo; nosotros hemos invertido este 
orden comenzando por el verbo y terminando por el pronombre. Lo hemos hecho así 
principalmente porque el conocimiento previo de la flexión verbal es muy conveniente 
para el estudio de las diferentes formas que pueden afectar los pronombres átonos al 
afijarse al verbo.» 

 
I sobretot hi ha un desmarcament explícit en els tres fragments següents de la 
conferència de 1935, on fa una declaració de principis de la necessitat de l'empirisme i 
de la immanència de la descripció lingüística: 
 
P. 197: […] Però en gramàtica hi ha això de la tradició. Sobretot en totes les 
gramàtiques modernes, es troba que han anat perpetuant la gramàtica de les llengües 
clàssiques. Aleshores ve una altra tortura que és la de voler subjectar i analitzar una 
llengua viva amb les mateixes normes emprades per les gramàtiques llatines i gregues.  
P. 197: havent-se fet les definicions [de oració] en vista d'un tipus d'oració, es volen 
subjectar totes les comunicacions de pensament amb aquesta definició, i aquí ve la 
dificultat: és a dir, que el mestre martiritza l'alumne, no per una cosa que a vegades és 
innecessària, sinó per una cosa que és falsa, que no respon als fets reals de la llengua. 
[…] 
P. 202: Aquestes sutilitats [sic] gramaticals no serveixen de res. De manera que jo crec 
que n'hi ha prou amb assenyalar què es subjecte i què és predicat. Per això s'agafa una 
frase normal, i més que donar una definició —que resultaria inexacta— despertar el 
sentiment del que és subjecte i predicat, dintre dels límits que es pugui.  

Si hi ha una frasse com “Ha arribat un vaixell” que ofereixi cap dificultat —la 
constitució de la llengua literària no és la mateixa que la parlada— no s'ha de dir: o! és 
que en aquest cas hi ha això del subjecte psicològic, que no és el substantiu sinó el verb. 
No s'ha de parlar de psicologia ni de llògica; en un cas de gramàtica s'ha de parlar de 
gramàtica. 

 
Però fa servir un enfocament tradicional en l'organització de la descripció per classes de 
mots en les gramàtiques francesa, de 1919 (Costa 2005: 9.2.1.1.8), i anglesa, de 1924 
(Costa 2005: 9.2.1.1.10), i s'hi inscriu quan en la conferència de 1933 (Costa 2005: 
9.2.1.1.12) es pregunta: «Quines altres dificultats grosses hi pot haver de gramàtica, 
analogia i morfologia?» (pàg. 10), ja que la referència a l'analogia com a part de la 
gramàtica és típica de les gramàtiques del segle XIX.91 

El tercer enfocament en volum d'informació és el que podríem anomenar 
«variacionista», en el sentit que el lingüista de Gràcia en força fragments (des de 1907 
fins a 1936-1937) al·ludeix a la situació freqüent en què la gramàtica com a sistema 
ofereix més d'una possibilitat i la decisió de triar correspon al parlant o a l'escriptor. No 
cal dir que ens trobem en el terreny de les relacions entre la sintaxi i l'estil. Ens semblen 

                                                 
91. V. Calero (1986). 
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interessants de comentar els fragments següents del curs de 1936-1937 (Costa 2005: 
9.2.1.1.17): 
 
P. 221: En casos determinats podem veure si és millor posar el [relatiu] simple o el 
compost; això és qüestió d'estil i l'escriptor trobarà el mot adient, perquè davant de dues 
construccions correctes n'hi ha una de preferible a l'altra. La gramàtica hi pot fer poca 
cosa. 
P. 232: Es poden anar fent complicacions [en les oracions de relatiu]. Aquestes 
complicacions es poden portar, gramaticalment, on es vulgui, i és tan forta la sobirania 
que estableix el terme relatiu amb l'antecedent, que fins resisteix aquestes 
complicacions extraordinàries, però arriba un moment que és de mal gust i enfarfeguen 
la llengua. 

 
En el primer queda clar que l'estil és la tria entre possibilitats correctes. I en el segon —
com fa en passatges de l'article «Sobre diferents problemes pendents en l'actual català 
literari», de 1907 (Costa 2005: 9.2.1.1.3), de «L'obra de depuració», de 1924 (Costa 

2005: 9.2.1.1.9), de la conferència de 1933 i del curs de 1934-1935 (Costa 2005: 
9.2.1.1.14)— adverteix contra l'abús de certes construccions. Però en el fragment 
reproduït de 1936-1937, Fabra contraposa les posibilitats il· limitades del sistema 
gramatical, no sols a l'estil («mal gust») sinó a l'acceptabilitat de les frases 
(«enfarfeguen la llengua»). 

En quart lloc, podem destacar el que podem anomenar funcionalisme o enfocament 
comunicatiu de Fabra, que ja ha estat destacat per Ferrater (1968: 35), Bonet (1991: 79 i 
363) i Arnal (2000: 34). A la carta del 16/9/1905 (Costa 2005: 9.2.1.1.2), per exemple, 
afirma que la modalitat imperativa es pot deduir de la intenció atribuïda al parlant, del 
context comunicatiu o mitjançant la comunicació verbal: «Cal fixarse en la situació, en 
l'intenció, en l'entonació.»  

En el text «L'article neutre», recollit el 1911 al llibre Qüestions de gramàtica 
catalana (Costa 2005: 9.2.1.1.4), l'apel·lació al context deixa veure que Fabra no es 
planteja l'anàlisi de la llengua aïlladament sinó en funcionament —en aquest cas per 
combatre un dels molins de vent més actius de la gramàtica, la possibilitat d'ambigüitat:  
 
Quan l'article es empleat com antecedent d'un relatiu, el context ens indica gaire bé 
sempre prou clar si·s tracta d'un neutre o d'un masculí encara que donem a amdós 
articles la mateixa forma. 

 
A la pàg. XIII de la Gramática de la lengua catalana (Costa 2005: 9.2.1.1.5.), deixa 
prou clara una característica de l'estratègia fabriana («habíamos prodigado los 
ejemplos»), prou ressaltada pels fabròlegs (p. ex., Solà 1987: 4.14), d'aplicar-se més a 
«il· lustrar el funcionament de la llengua» que a assajar definicions o classificacions 
especulatives. Planteig diàfan en el fragment següent de la conferència de 1935 (Costa 

2005: 9.2.1.1.16): 
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Pàg. 202: Aquestes sutilitats [sic] gramaticals no serveixen de res. De manera que jo 
crec que n'hi ha prou amb assenyalar què es subjecte i què és predicat. Per això s'agafa 
una frase normal, i més que donar una definició —que resultaria inexacta— despertar el 
sentiment del que és subjecte i predicat, dintre dels límits que es pugui.  

 
Encara trobem en els textos fabrians especialitzats, tres enfocaments més. En primer 
lloc, l'enfocament lògic, en la definició de lògica del DGLC («Anàlisi lògica[:] en 
gram., anàlisi dels termes d'una proposició»), com a criteri aplicable en l'anàlisi 
gramatical. Tot i que ja hem dit abans que el fet que el DGLC doni una definició no 
comporta que Fabra s'hi senti compromès, el logicisme en moltes decisions fabrianes ha 
estat denunciat per Bonet (1989: 19; 1991: 62 i 142). 

Segonament, trobem una perspectiva didàctica en la contraposició en el text «L'obra 
dels nostres descastellanitzants», recollit el 1911 al llibre Qüestions de gramàtica 
catalana (Costa 2005: 9.2.1.1.4), entre la gramàtica general i les gramàtiques 
didàctiques. Però sobretot el text del Curs mitjà, de 1918/1935 (Costa 2005: 9.2.1.1.15): 
«L'essencial no és que el noi aprengui les definicions de les parts de l'oració, sinó que 
sàpiga distingir-les […]»  

I, finalment, un enfocament empíric —destacat per Ferrater (1968: 35), Segarra 
(1985) Bonet (1993: 8) i Arnal (2000: 27)— en la conferència de 1935 (Costa 2005: 
9.2.1.1.16):  
 
P. 202: Si hi ha una frasse com «Ha arribat un vaixell» que ofereixi cap dificultat —la 
constitució de la llengua literària no és la mateixa que la parlada— no s'ha de dir: o! és 
que en aquest cas hi ha això del subjecte psicològic, que no és el substantiu sinó el verb. 
No s'ha de parlar de psicologia ni de llògica; en un cas de gramàtica s'ha de parlar de 
gramàtica. 

 
Per tancar aquest apartat d'enfocaments, no podem deixar de fer observar que Fabra 
participa del partit pres que la llengua escrita mereix ser descrita com ho mereix l'oral. 
És el que creiem entendre quan en el fragment que acabem de reproduir de la 
conferència de 1935 sembla lligar «gramàtica» amb «llengua literària», la «constitució» 
de la qual és diferent de la de la «llengua parlada». 

 
2.2.1.2.3 Observacions sobre la concepció de l'expressió d'un pensament complet en els 
textos fabrians especialitzats  

Abans de passar a comentar els enfocaments des dels quals Fabra descriu les 
estructures que poden expressar un pensament, comentarem la distribució segons les 
obres dels diferents termes que usa per referir-s'hi. Podem parlar de tres grups de textos: 
el diccionari, aquells on usa el terme oració i aquells on no usa el terme oració. 

Aïllem el DGLC (Costa 2005: 9.2.1.1.11), malgrat que defineix l'oració com 
l'expressió d'un pensament, perquè és el text en què la sinonímia és més variada. 
Recordem ràpidament quins termes defineix com a «expressió d'un pensament». Són els 
següents: 
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clàusula [2] […] || en gram., […] també, segons d'altres, una proposició […] 
construcció. […] La construcció d'una frase, i el·lípt., una construcció […] 
frase [1]. Una proposició […] 
frase [3] expressió que té un sentit complet.[…] 
oració [1]. […] En gram., mot o conjunt de mots que són l'expressió d'un judici.[…] 
proposició.[…] Enunciació d'un judici. 

 
D'aquests 5 termes, Fabra no fa servir en els altres textos especialitzats ni clàusula ni 
construcció: el primer en cap dels 2 significats que li atribueix al diccionari —fet que 
confirma el distanciament que mostra al DGLC amb el «segons d'altres»—; el segon, 
només en el sentit d'‘arranjament sintàctic’. 

D'acord amb el criteri de l'autonomia semàntica i sintàctica, la interjecció equival a 
l’«expressió d’un pensament». Mentre que la conjunció és explícitament una «part del 
discurs» i la interjecció ho és, al nostre entendre, d'una manera implícita, ja que la 
indicació «sense connexió amb la resta del discurs» comporta que la interjecció és una 
part d'aquest discurs: 
 
interjecció. Mot que expressa una impressió súbita i que s'empra sense connexió 
gramatical amb la resta del discurs. 

 
Entre els textos que recullen el terme oració —sempre com a tecnicisme gramatical en 
la descripció—, hi ha la gramàtica francesa, del 1919 (Costa 2005: 9.2.1.1.8) i les 
transcripcions dels cursos de 1933-1934 (Costa 2005: 9.2.1.1.13), 1934-1935 (Costa 

2005: 9.2.1.1.14) i 1936-1937 (Costa 2005: 9.2.1.1.17) i de la conferència de 1935 (Costa 

2005: 9.2.1.1.16).92 Si tenim en compte que de la gramàtica esmentada, només n'hem 
recollit un cas (oració de relatiu, en alternança, però, amb proposició de relatiu), 
podem considerar que els únics textos on Fabra usa aquest terme són les transcripcions 
esmentades. El que tenen en comú i en exclusiva aquests textos, és que són 
transcripcions amb molts trets de l'oral —amb vacil·lacions, repeticions, 
reformulacions, lapsus—: reflecteixen un discurs no tan controlat com és, per exemple, 
la transcripció de la gramàtica pòstuma, la qual parteix d'un manuscrit fabrià, no d'una 
exposició oral. No sembla agosarat, doncs, afirmar que Fabra usa el terme oració en el 
sentit de «mot o conjunt de mots que són l'expressió d'un judici» només en textos orals 
semiespontanis com una conferència o l'exposició en una classe universitària. 

Aquesta observació queda reforçada pel fet que en els altres textos especialitzats 
Fabra no fa servir mai aquest terme. En general, alterna els termes de proposició i frase: 
el primer com a tecnicisme gramatical de la descripció, el segon, alguna vegada com a 
tecnicisme gramatical, però és la unitat triada sistemàticament per referir-se a problemes 
d'ambigüitat, equivocitat o intel·ligibilitat. Trobem aquesta distribució a la carta del 

                                                 
92. A l'«Advertiment» de l'edició de 1923 del Curs mitjà (Costa 2005: 9.2.1.1.15), Fabra usa part de 
l'oració; ja hem comentat, però, que és una unitat de significació definida i tot al DGLC. A més, no l'usa 
en el cos del text de la gramàtica. 
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16/9/1905 (Costa 2005: 9.2.1.1.2),93 la Gramática de la lengua catalana, de 1912 (Costa 

2005: 9.2.1.1.5), el Curs mitjà (1935 [1918]), la Gramàtica francesa, de 1919 (Costa 

2005: 9.2.1.1.8), la Gramàtica anglesa, de 1924 (Costa 2005: 9.2.1.1.10), la gramàtica 
de 1946 (Costa 2005: 9.2.1.1.18)94 i la de 1956 (Costa 2005: 9.2.1.1.19). Només en el 
text «Sobre diferents problemes pendents en l'actual català literari», de 1907 (Costa 

2005: 9.2.1.1.3), fa servir exclusivament proposició. 
Com a observacions de conjunt, podem dir que Fabra basa la seva definició de frase 

o proposició en el criteri d'autonomia semàntica per damunt del criteri estructural i 
altres criteris. Trobem en els seus textos especialitzats enfocaments semàntics, 
prosòdics, estructurals, relacionals, modals, psicològics i relatius a la veu de l'‘expressió 
d'un pensament’. La frase és definida des del punt de vista comunicatiu a la gramàtica 
de 1956 com un acte de paraula, d'expressió o de comunicació.  

Des del punt de vista semàntic, recollint les definicions que fa de l'‘expressió d'un 
pensament’ en diferents textos especialitzats, podem arribar a establir la definició 
següent: 
 
Enunciació, expressió o comunicació d'un judici, d'un pensament o d'un sentit complet. 

 
Aquesta definició constitueix un criteri necessari i suficient. És necessari perquè els 
membres de la proposició són expressió d'una idea («representació mental d'una 
cosa»);95 la proposició, en canvi, ha d'expressar un pensament, un judici, un sentit o un 
significat complets. La definició d'aquests termes al DGLC (Costa 2005: 9.2.1.1.11) és 
la següent: 
 
judici  […] || Operació de l'enteniment, que implica comparació i discriminació, amb la 
qual formem coneixement dels valors i relacions de les coses […] 
pensament m. Acció de pensar, concepció de l'esperit, judici, propòsit, creença […] No 
saber expressar bé els seus pensaments. […] 
pensar […] Exercir l'esperit la facultat de concebre, de jutjar, d'inferir (contraposat a 
percebre simplement amb els sentits) […] 
sentit […] Manera com s'ha d'entendre una cosa, significació. No entenc el sentit de les 
seves paraules. Paraules sense sentit, buides de sentit. […] Els diferents sentits d’un 
mot. El sentit propi d’un mot; el sentit figurat [...] 
significació […] Sentit, allò que vol dir o significa un mot, un signe. 
significat […] Significació, allò que vol dir o significa un mot, un signe. 

 
Com es veu, a diferència de la idea, qué és la representació mental d'una cosa aïllada, 
tant el judici com el pensament són operacions o accions que comporten relacionar 
coses —contraposades a la simple percepció. Pel que fa al sentit, tant es refereix al 
sentit d'un conjunt de paraules (els 2 primers exemples), com al d'un mot (els altres 
exemples): el significat només té a veure amb el contingut d'un mot. 
                                                 
93. Amb un cas de expressió en aquest sentit. 
94. Amb un cas de comunicació en aquest sentit. 
95. V. la nota 6. 
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Per tant, una definició semàntica fabriana de proposició o de frase, podria ser 
«expressió concreta de l'acció o operació de relacionar idees, sentits o significats». 

I aquest criteri semàntic és un criteri suficient,96 perquè —com veurem en parlar de 
l'estructura— els tipus de (grups de) mots que poden expressar un pensament són 
variadíssims —des de les interjeccions i les exclamacions fins als «mots sentència» o 
membres. Però, a més, Fabra posa sobre la taula les diferents relacions que hi pot haver 
entre la semàntica i l'estructura en les frases o proposicions. Ho fa en la transcripció del 
curs de 1933-1934, quan distingeix la posició de subjecte psicològic o lògic dels papers 
semàntics o casos: 
 
P. 81: Si agafem una proposició com: 
Els meus cosins han enviat els llibres a les teves germanes 
subjecte                               acusatiu              datiu 
veurem que està formada de diversos grups que són, podríem dir, els materials que 
serveixen per a la formació de les oracions. 
 En l'enunciació d'aquest pensament diem alguna cosa de cadascun dels grups de 
què està format, com a conseqüència, ací tenim que aquella definició del subjecte que 
diu que el subjecte és la persona o cosa de la qual diem alguna cosa, no és ben exacta 
per tal com estem veient que en aquesta proposició podem dir alguna cosa de tots els 
grups de què està formada, i la prova d'això és que si volem expressar el mateix 
pensament, podem posar de subjecte els llibres o les teves germanes. EX.: 
Els llibres han estat enviats pels meus cosins a les teves germanes 
o bé: 
Les teves germanes han rebut els llibres enviats pels meus cosins. 
 Així doncs, els meus cosins de la proposició del primer exemple és el concepte 
bàsic de l'oració, però com hem vist també poden constituir-lo qualsevol dels grups 
esmentats, la qual cosa vol dir que els grups de què parlem també poden representar el 
paper de subjecte. 

 
O quan, en la gramàtica de 1946 (Costa 2005: 9.2.1.1.18), identifica els diferents papers 
semàntics de la cançó i la Maria en les frases He sentit la cançó i He sentit la Maria, o 
parla de la sinonímia entre El pont fou construït, Es construí el pont i Hom construí el 
pont. 

En segon lloc, parlarem del criteri prosòdic, malgrat que no és un criteri gaire 
utilitzat per Fabra. Això no obstant, després del buidatge i l'anàlisi de la informació, 
creiem que es pot deduir que segons el lingüista de Gràcia era també un criteri 
necessari. Ja en la carta del 16/9/1905 (Costa 2005: 9.2.1.1.2) es refereix a la proposició 

                                                 
96. Només la transcripció de Galtés, de 1933-1934 (Costa 2005: 9.2.1.1.13), ofereix dos passatges que 
contradiuen aquesta afirmació. Ens referim, d’una banda, al de la pàg. 109, en què afirma que les 
«subordinades introduïdes per conjunció […] són veritables oracions»; una subordinada pot expressar un 
pensament complet però des del moment que porta la marca de subordinació s’inclou, si més no, en un 
pensament «més» complet. D’altra banda, ens referim al de la pàg. 111, en què afirma que uns substantius 
complementats per una oració de relatiu «no són oracions sinó que representen simplement l’expressió 
d’un pensament».  
 El primer fragment contradiu tot el que Fabra diu en els altres textos, i el segon, d’acord amb la 
concepció fabriana de oració, és contradictori. Cal no oblidar que aquest text és la transcripció feta per un 
alumne d’un curs. 
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com una «unitat entonativa», i en la transcripció de 1933-1934 (Costa 2005: 9.2.1.1.13) 
es dedueix que la frase és «un conjunt de fonemes entre pauses» i en la de 1936-1937 
(Costa 2005: 9.2.1.1.17) precisa: «entre pauses equivalents a un punt».97 

Pel que fa al criteri estructural, cal dir que no és un criteri necessari ni suficient, si es 
té en compte que «mots» com les interjeccions o «expressions» com les exclamacions 
equivalen a una frase, per no parlar del fet que en la interacció habitual moltes 
expressions de pensament no corresponen a cap dels quatre tipus de «proposició» que 
Fabra exposa en la gramàtica pòstuma. Per tant: la diversitat estructural que pot 
presentar una «expressió de pensament o sentit complet» és variadíssima ja des del punt 
de vista del sistema i en l'ús moltes d'aquestes estructures sofreixen moltes 
modificacions —bàsicament d'ordre i d'absència dels membres. 

Des d'un punt de vista relacional, el lingüista de Gràcia dóna compte de l'autonomia 
sintàctica dels conjunts de fonemes. Parla de proposició principal i subordinada, i entre 
aquestes de les relatives —(no) determinatives o (no) restrictives—, les conjuncionals 
—completives, concessives, condicionals, finals— i les interrogatives, sense deixar de 
banda les frases de gerundi i d'infinitiu. 

La primera referència a la modalitat de les «expressions d'un pensament» que hem 
trobat és la de la carta del 16/9/1905 (Costa 2005: 9.2.1.1.2), quan descriu com la 
modalitat imperativa no està necessàriament lligada al mode imperatiu, sinó que es pot 
expressar amb recursos tan variats com la comunicació no verbal o l'entonació, o bé 
amb elements de la situació comunicativa, o bé es pot deduir de la intenció atribuïda al 
parlant. I en el Curs mitjà (Costa 2005: 9.2.1.1.15) defineix extensivament la modalitat: 
les proposicions poden ser expositives (afirmatives o negatives), imperatives o 
interrogatives, denominacions que fa servir ara i adés en els diferents textos. 

Des del punt de vista comunicatiu, a banda dels comentaris que ja hem fet en parlar 
del subjecte i suara en parlar de l'estructura, cal destacar que en la gramàtica de 1956 
(Costa 2005: 9.2.1.1.19) es defineix la «frase» com un «acte de paraula» —Cuenca 
(1996: 65) qualifica aquesta definició de «semiòtica». Ni a l'entrada acte ni a l'entrada 
paraula del DGLC no trobem definida aquesta unitat de significació especialitzada.98 

Des del punt de vista psicològic, hem de recordar l'afirmació de la transcripció de la 
conferència de 1935 (Costa 2005: 9.2.1.1.16), segons la qual «el fonament entre subjecte 
i predicat és psicològic». El fonament, doncs, de la frase és psicològic: el parlant 
distribueix —«pensa»— la informació que comunicarà abans d'expressar-la. 

Un aspecte que no havia quedat aclarit del tot era l'enumeració que trobem a l'entrada 
conjunció del DGLC (Costa 2005: 9.2.1.1.11), 
 
conjunció. […]; esp. part del discurs que serveix per a ajuntar dues proposicions, 
clàusules, frases o mots coordinats o una proposició subordinada a la principal,  

 
hi queda a partir de la definició de interjecció («mot que expressa una impressió súbita i 
que s'empra sense connexió gramatical amb la resta del discurs»): la proposició, 

                                                 
97. No és un criteri suficient, ja que no necessàriament tota seqüència de fonemes entre pauses és 
l'expressió d'un pensament. 
98. Com una mostra més de la importància que Fabra dóna als aspectes semàntics, psicològics i 
comunicatius del llenguatge podem veure unes de les definicions de paraula al diccionari: «Facultat 
d'expressar el pensament mitjançant el llenguatge articulat» i «exercici d’aquesta facultat». 
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estructura amb subjecte i predicat com a expressió d'un judici; la clàusula, com a grup 
de mots membre d'una proposició; la frase, com a grup de mots sense verb conjugat que 
pot fer de part de l'oració; i el mot, «que es pren com a unitat mínima del discurs». 

I encara, com a últim i brevíssim aspecte, trobem en els textos de Fabra referències a 
la veu, activa i passiva, de les proposicions. 

 
2.2.1.2.4 Conclusions sobre la concepció de la sintaxi en els textos fabrians 
especialitzats  

D'entrada el que cal dir és que de la informació buidada en aquests textos fabrians 
especialitzats es dedueix que per descriure les categories sintàctiques no n'hi prou amb 
un enfocament sintàctic, de «les relacions i les funcions dels (grups de) mots en la 
frase». Això és manifest en el tractament fabrià de l'expressió d'un pensament, en el 
qual allò que permet tractar conjuntament fragments estructuralment tan diversos com 
El meu pare ha arribat, L’anell és d’or, Plou, Ha arribat un parent meu, Pupa!, Ep!, 
Déu meu, Sí, I jo amb en Pere, Ell rai! Jo que ho he perdut tot, Entrada, etc., és el fet 
que tots poden ser l'expressió d'un pensament amb sentit complet. Per tant, una 
descripció merament sintàctica, sense tenir en compte la semàntica i el context 
comunicatiu, seria molt limitada. 

Per il· lustrar les relacions estructurals entre les categories sintàctiques observades en 
els textos fabrians especialitzats, n'hi ha prou amb reproduir l'esquema que hem elaborat 
amb motiu de l'anàlisi de la terminologia del diccionari (Costa 2005: 9.2.1.1.11), ja que 
és l'obra on es pot observar en conjunt: 
 
Discurs / escrit / text  Composicions llargues amb unitat temàtica 
Paràgraf / passatge Fragments de discurs amb una unitat temàtica més o menys marcada 
Període 
Frase [2] 

Conjunt d'oracions juxtaposades o coordinades entre dos punts 
Conjunt d'oracions coordinades 

Frase [1] / oració / 
proposició 

Expressió d'un pensament amb sentit complet 

Terme99 (subjecte i 
predicat) 

Parts estructurals de la proposició 

Membre Unitat immediatament inferior al terme (sobretot al predicat) 
Frase [5] Grup de mots en què no figura cap verb en un mode definit i que fa dins la proposició 

l’ofici d’una part de l’oració 

 
Els criteris més utilitzats en les definicions i subjacents a la jerarquia que hem deduït 
tenen a veure amb la significació: el semàntic o el de l'autonomia semàntica (el fet que 
un grup de mots expressi un «pensament complet»). També és important el criteri 
funcional. I de l'anàlisi dels 68 termes100 es dedueix que per expressar les mateixes 
significacions o acomplir funcions idèntiques, la llengua disposa d'una gran quantitat 
d'estructures, en virtut del distribucionalisme que hem observat en moltes definicions 
(expressat en molts casos per la formulació «mot o grup de mots» de moltes definicions 
de categories) o de la sinonímia entre força termes. 

                                                 
99. Sense oblidar que també es fa servir amb el valor genèric de 'component'. 
100. V. la nota 6. 
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Aquesta jerarquia que hem deduït entre les categories al DGLC no deixa de presentar 
punts foscos. D'entrada, perquè ja hem observat que en determinats nivells —com el de 
les classes de mots— se'n pot deduir més d'una. Però, a més, el fet que de conceptes 
com membre i terme n'hàgim hagut de deduir el significat per les al·lusions en altres 
entrades, en les quals tampoc no queden clares exactament la seva definició i la seva 
classificació, afegeix inestabilitat a aquesta jerarquia. 
Si passem a considerar els criteris de definició que Fabra fa servir, l'observació que de 
seguida s'imposa és que no totes les categories són definides per un únic criteri. Aquests 
criteris es poden agrupar bàsicament en criteris semàntics i sintàctics. Pel criteri de 
l'autonomia semàntica o de la unitat temàtica ho són la majoria de les categories 
supraoracionals (el text, l'escrit, el discurs [1] (exposició oral o escrita que tracta d'un 
assumpte), el passatge i el paràgraf) i les oracionals (la proposició, l'oració [1] i la 
frase [1]). 
Des del punt de vista exclusivament sintàctic trobem definides les categories 
sintàctiques següents. Des d'un punt de vista estructural: el membre (no explícitament), 
la proposició (a partir de le definició de terme i la definició gramatical de predicat), 
terme, predicat (en gramàtica) i discurs [2] (seguit de mots). La frase [2] (conjunt de 
proposicions coordinades) es defineix des d'un punt de vista relacional. 
Pel que fa a les categories definides amb més d'un criteri hi ha força dispersió. El 
subjecte és definit semànticament i relacionalment. El període ho és des dels punts de 
vista relacional, prosòdic i gràfic. La frase [5] (grup de mots sense verb definit), 
estructuralment i funcionalment.  
La sintaxi que es dedueix de les definicions d'aquestes categories podríem dir que és 
«lexicorelacional» i «lexicofuncional», més que no pas estructural. Essent molt variable 
l'estructura del que pot ser un acte de comunicació complet, queda clar que la classe que 
acostuma a ser imprescindible —excepte en determinades condicions d'ús— és el verb, 
al voltant del qual giren els altres elements; en segon lloc, el nom com a nucli del grup 
nominal, categoria generalment necessària per constituir tant una frase (‘acte de paraula, 
pensament o comunicació’) com l'estructura gramatical més habitual de la proposició. 
Cal entendre aleshores la sintaxi com les relacions que mantenen les classes de mots —
o els seus equivalents distribucionals— i les funcions que poden acomplir en el marc de 
la proposició, per lligar proposicions o fins i tot marcar l'actitud del parlant respecte del 
missatge. 

 
2.2.2 La sintaxi als textos no especialitzats pertinents per a l'anàlisi de les unitats de 
significació especialitzada fabrianes 

Només dues qüestions es revelen interessants de comentar, des d'un punt de vista 
general, d'aquests textos. El primer és la singularitat de l'índex de la Catalan grammar, 
conservat a la carta que Fabra escriu el 20/4/48 a Joan Coromines (Costa 2005: 
9.2.1.2.5): 
 
Em parleu de la possible publicació de la meva Catalan grammar. Tinc, en efecte, escrit 
l'esborrany d'aquesta gramàtica, el qual no caldria sinó posar en net. Aquest esborrany té 
190 pàgines: I. Sons i lectura de les lletres, 23; II. Flexió nominal i verbal, 31; III. 
Articles, noms i adjectius qualificatius, 31; IV. Adjectius determinatius i pronoms, 50; 
V. Ús dels temps del verb (llargament exemplificat), 20; VI. Adverbis, preposicions i 
conjuncions, 35. Seguiria una selecta triadíssima […].  
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Aquest índex presenta una agrupació dels capítols presumiblement de sintaxi diferent de 
la dels altres textos no especialitzats, amb un tractament conjunt del substantiu i els 
elements que en depenen, i reprenent el planteig de la gramàtica de 1912 (Costa 2005: 
9.2.1.1.5) en altres aspectes; els índexs de les altres gramàtiques s'organitzen segons les 
classes de mots. 

La segona qüestió d'un cert interès és l'ús dels termes proposició, frase i oració. A 
l'Abrégé de grammaire catalane, de 1928 (Costa 2005: 9.2.1.2.1), només fa servir el 
primer, al Compendio de gramática catalana, de 1929 (Costa 2005: 9.2.1.2.2), fa servir 
els dos primers i a la gramàtica oficial, de 1918/1933 (Costa 2005: 9.2.1.2.3), els fa 
servir tots tres, però reservant frase per a l'expressió de sentit complet i oració per a les 
oracions de relatiu, mentre que el terme proposició el fa servir tant per a les frases 
independents com per a les subordinades. 

 
2.2.3 Observacions sobre la concepció sintàctica de Fabra als textos pertinents 

Amb les observacions que acabem de fer sobre la concepció fabriana de la sintaxi en 
els seus textos pertinents no especialitzats, podem completar els comentaris que hem fet 
sobre els textos especialitzats a l’epígraf 2.2.1. Ho podem fer en el que hem anomenat 
«definicions per extensió» de la sintaxi i l'ús dels termes per designar una comunicació 
de sentit complet. 

La primera qüestió l'hem anat exposant per l'anàlisi dels índexs de les gramàtiques. 
Amb la informació de què disposem en aquestes alçades del treball, podem classificar 
aquests textos com segueix: 

Textos amb un índex organitzat segons les classes de mots: 
Gramàtica catalana (1918/1933; Costa 2005: 9.2.1.2.3) 
Gramàtica francesa (1919; Costa 2005: 9.2.1.1.8) 
Gramàtica anglesa (1924; Costa 2005: 9.2.1.1.10) 
Abrégé de grammaire catalane (1928; Costa 2005: 9.2.1.2.1) 
Compendio de gramática catalana (1929; Costa 2005: 9.2.1.2.2) 
Grammaire catalane (1941; Costa 2005: 9.2.1.2.4) 
 
Textos amb un índex organitzat al voltant del nom i del verb: 
Gramàtica catalana. Curs mitjà (1918 / 1935; Costa 2005: 9.2.1.1.15)  
Gramàtica catalana (1946; Costa 2005: 9.2.1.1.18) 
Gramàtica catalana (1956; Costa 2005: 9.2.1.1.19) 
 
Textos sense un índex clar: 
Apunts taquigràfics del Curs superior de català (1934-1935; Costa 2005: 9.2.1.1.14) 
Curs superior de català (1936-1937; Costa 2005: 9.2.1.1.17) 
 
Textos amb un índex analític:101 
Recull de les lliçons del curs de català superior (1933-1934; Costa 2005: 9.2.1.1.13) 

                                                 
101. Com a organització bàsica de la descripció; per tant, aquí no tenim en compte que la gramàtica 
pòstuma actualment tingui un índex d'aquesta mena. 
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Textos amb un índex per classes de mots però agrupades: 
Catalan grammar (1948; Costa 2005: 9.2.1.2.5) 
 
Textos amb un apartat específic de sintaxi: 
Gramática de la lengua catalana (1912; Costa 2005: 9.2.1.1.5) 
 
Si deixem de banda, en primer lloc, les transcripcions dels cursos de 1933-1934, 

1934-1935 i 1936-1937, en les quals és segur que Fabra no va tenir res a veure amb 
l'índex; en segon lloc, la gramàtica del 1912, organitzada d'una manera tradicional amb 
apartats de fonètica, morfologia, sintaxi i lèxic; i la Catalan grammar, amb certes 
coincidències amb aquesta última; aleshores ens queden dos grups d'obres, els més 
nombrosos, que fan pensar en dos Fabres diferents: 

— El Fabra bàsicament normatiu, que dóna més importància a la presentació de la 
norma prescriptiva sense trencar amb la visió tradicional de les parts de l'oració. 

— El Fabra descriptiu, que pensa en els mestres i que parteix d'un planteig jeràrquic 
de les categories sintàctiques: el nom i els seus atributs, i el verb i els seus complements 
i modificadors, nom i verb que són els nuclis del subjecte i del predicat, subjecte i 
predicat que són les parts essencials —el predicat sempre; el subjecte de vegades no— 
de la proposició. 

Pel que fa l'ús dels termes proposició, frase i oració, les dades dels textos no 
especialitzats ens permeten completar el que dèiem al Costa 2005: 2.2.1.2.3.2. 
Resumida, la informació que donàvem, amb l'actualització que ara en podem fer, és la 
següent: 
 
Frase i proposició Frase, proposició i  oració Només proposició 
carta del 16/9/1905 (Costa 2005: 
9.2.1.1.2) 

Gramàtica catalana (1918/1933; 
Costa 2005: 9.2.1.2.3) 

«Sobre diferents problemes 
pendents en l'actual català 
literari» (Costa 2005: 9.2.1.1.3) 

Gramática de la lengua catalana 
(Costa 2005: 9.2.1.1.5)  

curs de 1933-1934 (Costa 2005: 
9.2.1.1.13) 

Abrégé de grammaire catalane 
de 1928 (Costa 2005: 9.2.1.2.1) 

Curs mitjà (Costa 2005: 
9.2.1.1.15) 

curs de 1934-1935 (Costa 2005: 
9.2.1.1.14) 

Grammaire catalane de 1941  
(Costa 2005: 9.2.1.2.4) 

Gramàtica francesa 
(Costa 2005: 9.2.1.1.8)102 

conferència de 1935  
(Costa 2005: 9.2.1.1.16) 

 

Gramàtica anglesa (Costa 2005: 
9.2.1.1.10) 

curs de 1936-1937 (Costa 2005: 
9.2.1.1.17) 

 

Compendio (Costa 2005: 
9.2.1.2.2) 

  

Gramàtica catalana de 1946  
(Costa 2005: 9.2.1.1.18) 

  

Gramàtica catalana de 1956  
(Costa 2005: 9.2.1.1.19) 

  

 

                                                 
102. En el cas d'aquesta gramàtica, de l'anglesa i de l’ Abrégé i la Grammaire pot ser pertinent tenir en 
compte que les gramatografies d'aquestes llengües no fan servir oration per designar l'expressió d'un 
pensament. 
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Com a observacions generals, després de la compleció que acabem de fer, creiem 
important de fer notar que les tres gramàtiques adreçades als mestres —el Curs mitjà 
(1918/1935), la Gramàtica catalana de 1946 i la Gramàtica catalana de 1956— 
coincideixen en l'organització de la descripció sintàctica —més afinada, no cal dir-ho, 
en la de 1956— i en l'ús dels termes proposició i frase, en aquest cas amb altres textos: 
el primer, quasi exclusivament com a tecnicisme de la descripció gramatical; el segon, 
quasi exclusivament com a referència a problemes d'ambigüitat, equivocitat o 
intel·ligibilitat o com a referència a exemples. 

I seguint aquests dos criteris a l'altre extrem hi ha la gramàtica oficial de 
(1918/1933), organitzada segons la divisió tradicional de la gramàtica i que fa servir el 
terme oració. No ens sembla irrellevant fer notar que aquesta gramàtica i el Curs mitjà 
tenen una vida paral·lela en el temps. Amb això volem significar que el Fabra normatiu 
i el descriptiu treballen al mateix temps, però pensant en públics diferents. 

 

 

2.3 La sintaxi als textos discrecionalment pertinents per a l'anàlisi de les unitats de 
significació especialitzada fabrianes 

Atesa l’abundància d’informació extreta de les «Converses filològiques» publicades 
per Fabra a La Publicitat entre 1919 i 1928 (Costa 2005: 9.2.2.19-9.2.2.24 i 9.2.2.26-
9.2.2.29), presentem a cada bloc en primer lloc els resultats del buidatge d’aquests 
articles i tot seguit els del buidatge dels altres textos discrecionalment pertinents. 

 
2.3.1 La concepció fabriana de sintaxi als textos discrecionalment pertinents 

Comencem, doncs, per la informació trobada a les «Converses filològiques» 
publicades entre 1919 i 1928. Malgrat que hem presentat, arbitràriament, la informació 
de les Converses per anys naturals, creiem que cal donar-ne una visió de conjunt. Les 
raons de la presentació anual són merament pràctiques: d'una banda, permet manejar la 
gran quantitat d'informació i anar fent observacions particulars; de l'altra, permet 
contrastar aquesta informació anual amb la d'altres textos fabrians contemporanis. Però 
és evident que les Converses formen un corpus homogeni, quant a la intenció, el 
destinatari i el format, i qualsevol anàlisi que se'n faci exigeix aquesta perspectiva 
general. 

Corpus unitari, sí; però redactat al llarg de 10 anys —amb la interrupció de l'any 
1921. I això planteja un dubte pel que fa a la interpretació de les dades: ha de tenir el 
mateix valor una unitat com construcció, que apareix en Converses dels 9 anys, que una 
unitat com discurs, que hi apareix només una vegada? La resposta en aquest cas concret 
és, evidentment, que no. Però fixem-nos que són els casos extrems. I, com molt sovint, 
entremig d'aquests extrems hi ha el gruix de la casuística. 

Per aquesta raó considerem que cal tenir en compte que, essent les Converses articles 
monogràfics, una qüestió pot aparèixer tots o quasi tots els anys, o aparèixer poc però 
en anys allunyats. Evidentment, en el primer cas és una unitat que Fabra fa seva; però en 
l'altre cas també: perquè potser el terme designa un aspecte de què Fabra parla poc, però 
que usa sempre que tracta aquesta qüestió, i, doncs, també cal considerar que és un 
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terme que Fabra adopta. Per això, a l'hora de valorar la terminologia fabriana en aquests 
textos, hi ha d'haver un cert marge de discrecionalitat. 

Passant ja a l’anàlisi de la informació, d’entrada el que cal dir és que hem trobat 
poques Converses de les quals poguéssim extreure informació sobre el concepte de 
sintaxi. Hi ha anys (1919 [Costa 2005: 9.2.2.19], 1920 [Costa 2005: 9.2.2.20] i 1927 
[Costa 2005: 9.2.2.27]) en què no hem sabut veure cap al·lusió a aquest concepte, i els 
anys en què n'hem trobat són més aviat escasses. 

Això no obstant, es pot afirmar que hi ha una qüestió, la de l'ordre dels mots en la 
frase, que preocupa Fabra durant, si més no, 7 anys: la primera referència és de l'any 
1922 (Costa 2005: 9.2.2.22); en parla del 1923 (Costa 2005: 9.2.2.23) al 1926 (Costa 

2005: 9.2.2.26), i, encara, el 1928 (Costa 2005: 9.2.2.28). En parlar d'aquest tema, Fabra 
generalment presenta l'estructura sintàctica com una estructura ordenada, que només es 
pot alterar per raons estilístiques clares. En algunes ocasions contraposa el sistema 
gramatical de la llengua, com a conjunt de possibilitats, i l'estil, com a tria entre 
aquestes possibilitats. 

Una altra afirmació que es pot fer és que Fabra té el que hem anomenat una «actitud» 
molt clara davant de la sintaxi, i que va apareixent també des del 1922 (Costa 2005: 
9.2.2.22) fins al 1928 (Costa 2005: 9.2.2.28) —amb testimonis els anys 1924 (Costa 

2005: 9.2.2.24), 1926 (Costa 2005: 9.2.2.26) i 1927 (Costa 2005: 9.2.2.27). Segons el 
lingüista de Gràcia, davant de les dificultats de tota mena que presenta l'aprenentatge, la 
pràctica i la reflexió sintàctics, sobretot per la poca perceptibilitat de les funcions i les 
relacions dels mots, s'ha de partir de la llengua mateixa, i emprendre la descripció i la 
prescripció d'aquesta part de la llengua amb molta circumspecció. 

Molt més esporàdicament, trobem en les Converses, al·lusions teòriques: una 
referència a la gramàtica general l'any 1926 (Costa 2005: 9.2.2.26), breus al·lusions a la 
relació entre pensament i estructura gramatical a propòsit de l'ordre dels mots l'any 1928 
(Costa 2005: 9.2.2.28), i una molt breu al·lusió a la finalitat comunicativa dels escrits 
l'any 1926 (Costa 2005: 9.2.2.26), també a propòsit de l'ordre dels mots. 

Passant a la visió de conjunt dels textos fabrians considerats per nosaltres 
«discrecionalment pertinents», el primer que cal dir és que no altera gaire les 
conclusions a què hem arribat en analitzar les «Converses filològiques» de 1919-1928. 

Una de les poques novetats la constitueix el fet que el tema més tractat per Fabra a 
les Converses —l'ordre dels mots—, ja el tracta en l'article del 1900. Pel que fa a 
l'«actitud» de Fabra davant de la sintaxi, destaca la crida que fa a evitar la rigidesa en la 
descripció i la prescripció en la conferència de 1906 i l'afirmació de 1932 amb la qual 
dóna a entendre que la sintaxi és el component bàsic d'una llengua. Des del punt vista 
psicològic, en la conferència de 1906 al·ludeix a la diferència entre l'ordre psicològic i 
el gramatical. 

 
2.3.2 Observacions sobre la concepció de les categories sintàctiques oracionals als 
textos discrecionalment pertinents 

Com a designacions de «grups de mots» amb un verb conjugat, a les «Converses 
filològiques» de 1919-1928, tant si són l'expressió d'un pensament complet com si no, 
des del 1919 (Costa 2005: 9.2.2.19) fins al 1928 (Costa 2005: 9.2.2.28), trobem a les 
Converses les unitats de significació proposició, frase i oració —de vegades, tots tres 
termes en el mateix text. Dit això, que pot portar el lector a pensar que Fabra usa 
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indiscriminadament aquests tres termes, creiem que podem observar unes tendències en 
la distribució d'aquests mots. 

En les descripcions estrictament gramaticals, les unitats proposició i oració formen 
part del conjunt terminològic especialitzat que Fabra usa. Per designar les oracions 
subordinades, Fabra només fa servir una vegada, el 1924 (Costa 2005: 9.2.2.24), el 
terme frase i 4 vegades —anys 1920 (Costa 2005: 9.2.2.20), 1922 (Costa 2005: 9.2.2.22), 
1923 (Costa 2005: 9.2.2.23) i 1926 (Costa 2005: 9.2.2.26)—, el terme proposició. En 
canvi, en força textos dels anys 1919, 1920, 1923, 1925 (Costa 2005: 9.2.2.25), 1927 
(Costa 2005: 9.2.2.27) i 1928, la unitat oració designa tota mena de subordinades, 
especialment les relatives. 

Per designar les comunicacions amb sentit complet, Fabra fa servir exclusivament 
oració només en pocs textos de 1919, 1920, 1922 i 1928; en canvi, usa exclusivament 
frase en bastants textos dels anys 1919, 1922, 1925, 1926, 1927 i 1928, i utilitza 
exclusivament proposició en bastants textos dels anys 1919, 1920, 1922, 1923, 1927 i 
1928. Si hi afegim que en bastants textos dels anys 1924, 1926 i 1928 els fa servir 
indistintament —fins i tot en el mateix text de 1928 en contraposició a oració, que 
designa una subordinada—, no creiem agosarat afirmar que Fabra tendeix a usar 
indistintament proposició i frase com a designacions de l'expressió del pensament: el 
primer sobretot com a tecnicisme gramatical i el segon exclusivament en parlar de 
problemes d'equivocitat o d'intel·ligibilitat o per referir-se a exemples. El terme oració, 
com a designació de les oracions subordinades. 

Només en sengles textos, fa servir clàusula (el 1919) i expressió (1925) com a 
designacions de comunicacions amb sentit complet. 

Quant als textos no pertinents, la informació extreta confirma plenament les 
tendències comentades en les observacions sobre les Converses. A diferència, però, del 
que passa en aquests textos, en els altres textos no pertinents hi ha pocs casos 
d'alternança entre proposició, frase i oració. A Les principals faltes (Costa 2005: 
9.2.2.36) trobem els dos primers amb un predomini quasi absolut del primer; i a l'article 
«El mot “qui”» del 30/1/1930 (Costa 2005: 9.2.2.33), Fabra alterna frase i oració, però 
amb una sola ocurrència d'aquest. Pel que fa a les subordinades, destaca l'ús exclusiu de 
proposició a Les principals faltes.  

Una situació peculiar és la que presenten les «Converses filològiques» publicades 
entre 1945 i 1947:103 

a) En 8 Converses, fa servir exclusivament la unitat frase: 21/11/1945, 25/12/1945, 
15/2/1946, 30/3/1946, (explícitament ‘expressar el pensament’, 14/4/1946, 6/6/1946, 
2/8/1946, 15/10/1946. 

b) En 3 Converses, oposa frase (‘sentit complet’) i proposició (‘sentit no —o 
«menys»— complet’): frase – proposició relativa (21/11/1945), frase – proposició 
subordinada (7/1/1946) i frase – proposició coordinada (4/7/1946). 

c) En 2 Converses, alterna la unitat frase amb la unitat proposició: per referir-se a 
l’‘expressió del pensament’: 6/6/1946 (explícitament ‘expressar el pensament’), 
18/6/1946 («proposició negativa»/«frase afirmativa»). 

d) En 1 Conversa, fa servir proposició per referir-se a una subordinada: (1/2/1946). 
L'ús exclusiu de proposició i frase com a designacions de la comunicació amb sentit 

complet —el primer com a tecnicisme gramatical, el segon per referir-se a problemes 

                                                 
103. Recordem que no són a Costa (2005: 9.2), perquè en vam tenir notícia ben avançada la nostra 
investigació. V. 1.4.2.2.1, n. 59. 
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d'equivocitat i a exemples— i la no-utilització de oració a Les principals faltes i les 
«Converses filològiques» de 1945-1947 són especialment rellevants, ja que la primera 
edició, de 1925, surt sis anys després de la primera Conversa i tres anys abans de 
l'última. I aquestes Converses de l’exili són dels últims textos fabrians. 

 

 

2.4 La concepció sintàctica de Fabra 
En aquest epígraf donem les conclusions generals sobre la concepció fabriana de la 

sintaxi, a partir de la confrontació de les observacions sobre els textos pertinents (§ 
2.2.1, 2.2.2 i 2.2.3) i les observacions sobre els no pertinents (§ 2.3). 

 
2.4.1 Conclusions sobre l'objectiu fixat 

Si ja a l'epígraf 2.2.1.1 —en què al principi ens plantejàvem la validesa de l'objectiu 
de descriure la concepció sintàctica de Pompeu Fabra mitjançant l'anàlisi de la seva 
terminologia sintàctica—, arribàvem a la conclusió que el buidatge terminològic dels 
textos especialitzats havia fornit prou informació i prou rellevant, ara, després de 
comentar el buidatge dels textos no pertinents, la resposta no pot sinó veure's 
confirmada. 

En aquesta alçada del treball, s'imposa una altra pregunta: ha estat adequada la 
divisió dels textos entre «pertinents» i «no pertinents»? I la resposta creiem que torna a 
ser afirmativa, ja que l'anàlisi dels dos grups textuals ha demostrat que contenen 
informació quantitativament i qualitativament diferent.  

Sense entrar en detalls, ha quedat demostrat que en els textos pertinents és on hi ha 
més definicions explícites —i no sols al diccionari—, on hi ha més riquesa 
d'enfocaments sobre la sintaxi i sobre les comunicacions amb sentit complet, on hi ha 
molta més discussió sobre conceptes bàsics com el subjecte i el predicat —aquest 
absent dels textos no pertinents.  

Una qüestió que es podria pensar que trenca aquesta distinció és l'ús del terme oració 
com a designació de l'expressió d'un pensament, ja que hi ha textos dels dos grups on 
apareix amb aquest significat. Però creiem haver demostrat que els textos pertinents on 
Fabra el fa servir eren justament els que eren transcripcions taquigràfiques, sense cap 
revisió seva prèvia, que reflectien molt la semiespontaneïtat d'una explicació a classe o 
d'una conferència. 

 
2.4.2 La sintaxi segons Pompeu Fabra104 

Fabra defineix explícitament la sintaxi com l'àmbit de les funcions i les relacions 
dels (grups de) mots dins la frase. El terme relacions n'inclou tres més, el lligam, l'ordre 
i l'estructura, també bàsics segons el lingüista de Gràcia. I aquests tres termes, Fabra 

                                                 
104. Per a la concepció fabriana de les categories infra i supraoracionals, v. Costa (2005: 2.4.4-2.4.5). 
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sovint els vehicula amb la unitat construcció —definida al DGLC com l'«arranjament 
sintàctic»—, el terme que més utilitza. 

En les obres descriptives —excepte en la gramàtica de 1912 (Costa 2005: 9.2.1.1.5), 
on, si més no, no és tan clar—, el Curs mitjà, de 1918/1935 (Costa 2005: 9.2.1.1.5), la 
gramàtica de 1946 (Costa 2005: 9.2.1.1.18) i la de 1956 (Costa 2005: 9.2.1.1.19), les 
relacions entre els (grups de) mots es jerarquitzen a partir del nom i del verb, nuclis del 
subjecte i del predicat, termes de la majoria de frases —excepte de les que no tenen un 
subjecte lògic explícit. En les altres obres, l'exposició de la sintaxi es desenvolupa al 
voltant de les tradicionals parts de l'oració. Aquesta dualitat, i alhora distincions com les 
que trobem entre gramàtica general i gramàtica didàctica, i l'ús exclusiu dels termes 
frase i proposició en els textos especialitzats, confirmen que hi ha un Fabra descriptiu i 
un Fabra prescriptiu i didàctic. 

L'anàlisi de tota la producció fabriana ens ha permès també veure com Fabra té una 
actitud molt clara —des de les seves primeres obres fins a les últimes— pel que fa a la 
naturalesa de la sintaxi. És la part més important de la llengua i de la gramàtica, però 
desgraciadament és la que més costa de descriure, de prescriure, d'ensenyar, d'aprendre i 
de practicar, perquè no consisteix — a diferència de la morfologia o de l'ortografia— en 
unitats discretes sinó en funcions d'unitats i relacions entre elles, la qual cosa fa que la 
perceptibilitat d'aquestes categories sigui mínima per al parlant. Per això cal una actitud 
circumspecta, partir de les dades de la llengua i no voler encotillar uns fenòmens que 
per naturalesa són superficialment molt variats: en molts textos, Fabra deixa veure com 
la sintaxi és un sistema de possibilitats, algunes de les quals existeixen en la llengua i 
d'altres no. 

 
2.4.3 L’expressió d'un pensament complet segons Pompeu Fabra 

Però Fabra pren com a criteri bàsic per descriure tant la frase com la proposició105 —
unitat fonamental de la sintaxi—, no les funcions i les relacions entre els (grups de) 
mots, sinó el criteri semàntic d'«expressió d'un pensament». Perquè no hi ha una única 
estructura canònica que serveixi per expressar un pensament —n'hi ha quatre, segons la 
gramàtica pòstuma (Costa 2005: 9.2.1.1.19)—; però, a més, fragments que tan sols 
expressen una «idea», en determinades situacions comunicatives són positivament 
interpretats com una comunicació amb sentit complet —estructures designades per 
Fabra (1956) com a frases, com a «actes de paraula, expressió o comunicació». Per tant: 
per expressar un pensament, els parlants disposen, segons la situació comunicativa, 
d'una gamma variadíssima d'estructures sintàctiques. I es dedueix també que la sintaxi 
sola no basta per donar compte de la llengua: només cal recordar com Fabra distingeix 
entre «casos» o papers semàntics i funcions sintàctiques o places en l'estructura 
oracional. 

Un segon criteri necessari i suficient —bé que no gaire usat per Fabra— és el de la 
unitat entonativa. I a partir d'aquí, Fabra apel·la a criteris estructurals, relacionals, 
modals, psicològics i comunicatius —aquests per explicar per què determinades 
estructures no canòniques poden funcionar com a comunicacions amb sentit complet. 

També en aquest terreny de la descripció de l'expressió d'un pensament, la distinció 
entre textos pertinents i textos no pertinents s'ha demostrat rellevant: els textos 

                                                 
105. Creiem haver demostrat que el Fabra descriptiu descarta en general el terme oració, excepte quan 
parla de les estructures relatives. 
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especialitzats —més els no especialitzats Abrégé de grammaire catalane (Costa 2005: 
9.2.1.2.1), Grammaire catalane (Costa 2005: 9.2.1.2.4), Les principals faltes de 
gramàtica (Costa 2005: 9.2.2.36) i les «Converses filològiques» de 1945-1947— fan 
servir només frase —per referir-se quasi sempre a problemes d'ambigüitat, d'equivocitat 
o d'inintel·ligibilitat, o per parlar d'exemples— i proposició —quasi sempre com un 
tecnicisme gramatical de la descripció—, amb un bandeig quasi absolut de la unitat 
oració: només la fa servir en parlar dels relatius. 

Segons Lídia Pons (comunicació personal el juny de 2004), la gramàtica de 1956 
ofereix una distinció sistemàtica i clara entre la frase com a «acte d’expressió, de 
paraula o de comunicació» i la proposició com a «estructura gramatical», distinció que, 
també segons Pons, Fabra adopta de la teoria estructuralista. En aquesta mateixa 
gramàtica, però, defineix semànticament totes dues unitats lèxiques (la frase, a la pàg. 
37; la proposició, a la pàg. 39; v. Costa 2005: 9.2.1.1.19) com a «expressió d’un 
pensament». Aquesta sinonímia des de la perspectiva semàntica, es dóna tant en textos 
rebuts directament de Fabra com en textos transcrits per altri, ja que la proposició, en 
l’accepció d’‘expressió d’un pensament’, hi és al·ludida (Recull de les lliçons del curs 
de català superior (1933-1934: 50; Costa 2005: 9.2.1.1.13); Gramàtica catalana (1946: 
74; Costa 2005: 9.2.1.1.18)) o definida (Gramàtica catalana. Curs mitjà (1935: 26; 
Costa 2005: 9.2.1.1.15); Curs superior de català (1936-1937: 272-273; Costa 2005: 
9.2.1.1.17)). 

Quant a l’ús fabrià dels dos termes, en els textos immediats —excepte algun cas 
escadusser d’ús de la unitat frase fins i tot a la gramàtica del 56— Fabra fa servir 
proposició sempre que fa una descripció gramatical. De tota manera, la remissió en el 
DGLC (Costa 2005: 9.2.1.1.11) a l’entrada proposició de l’accepció que hem numerat 
com a [1] de frase obre la porta a la sinonímia en aquest terreny. (Amb totes les 
reserves, ja que el diccionari no necessàriament reflecteix les opcions de Fabra.)  

En canvi, en un text no immediat —la transcripció d’un curs, amb la tendència a 
l’alternança terminològica pròpia d’un discurs semiespontani— que suscita molts 
dubtes quant a la fidelitat al discurs fabrià, el Curs superior de català (1936-1937: 88-
89; Costa 2005: 9.2.1.1.17), s’afirma el següent: «Parts essencials de l'oració. Subjecte i 
predicat. […] Lògicament en una frase hi ha dos termes: el subjecte i el predicat.» 

Pel que fa a la definició comunicativa de frase (‘acte de paraula, d’expressió o 
comunicació’), creiem que es pot atribuir a aquesta perspectiva el fet que les referències 
(Gramática de la lengua catalana (1912: Costa 2005: 159; Costa 2005: 9.2.1.1.5); 
Converses filològiques (15/12/1919, 19 i 22/1/1920, 30/3/1920, 284/1926, i 31/1, 26/2 i 
3/4/1928); Compendio de gramática catalana (1929: 50; Costa 2005: 9.2.1.2.2); 
Gramàtica catalana (1933: 97-98, 110 i 135; Costa 2005: 9.2.1.2.3); conferència «El 
català a l'escola primària» (1933: 8; Costa 2005: 9.2.1.1.12; Les principals faltes de 
gramàtica (1937: 37; Costa 2005: 9.2.2.36), Gramàtica catalana (1946: 74 i 78; Costa 

2005: 9.2.1.1.18)) a la possible ambigüitat, inintel·ligibilitat o equivocitat d’un fragment 
entre pauses, Fabra les apliqui sempre a la unitat frase. 
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3. Pompeu Fabra, gestor del canvi lingüístic   
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3.1 Planteig de l'anàlisi de la concepció fabriana de canvi sintàctic: de la definició 
explícita a l'enfocament implícit106  
 

En aquest capítol ens hem proposat d'assolir l'objectiu específic 2 (epígraf 1.2.2.2): 
descriure la concepció fabriana del canvi sintàctic. Pel que fa al mètode, hem pretès 
validar la hipòtesi 1.3.2 sobre una de les dobles condicions de Fabra: la d'investigador i 
la d'estandarditzador. En un nivell més concret, el procediment que hem seguit ha estat 
de buidar en tota la producció fabriana tant les definicions explícites que Fabra dóna de 
canvi sintàctic com les mencions que en fa.107  

Quin és l'àmbit del canvi sintàctic segons Fabra? A l’epígraf 2.4.2, hem arribat a la 
conclusió següent sobre la concepció fabriana de la sintaxi: 

 
Fabra defineix explícitament la sintaxi com l'àmbit de les funcions i les relacions dels 
(grups de) mots dins la frase. El terme relacions n'inclou tres més, el lligam, l'ordre i 
l'estructura, també bàsics pel lingüista de Gràcia. I aquests tres termes, Fabra sovint els 
vehicula amb la unitat construcció —definida al DGLC com l'«arranjament sintàctic»—
, el terme que més utilitza. 
 

I Fabra defineix canvi al DGLC (Costa 2005: 9.3.1.1.11) com segueix: 
 
canvi m. Acció de canviar acc. 1, canviament; l'efecte.108 
canviar […] Intr. Esdevenir altre, diferent, sofrir una transformació.109 
 
Per tant, en aquest capítol hem analitzat les unitats de significació especialitzades que 
tenen a veure amb la transformació de les funcions i de les relacions —de lligam, 
d'ordre i d'estructura— dels (grups de) mots dins la frase. Això no obstant, atès que la 
recerca sobre el canvi sintàctic no s'ha desenvolupat fins fa relativament poc, hem inclòs 
en el nostre buidatge les unitats de significació sobre canvi lingüístic en general que 
permeten —si més no, indirectament— completar la visió que el lingüista de Gràcia 
tenia del canvi sintàctic. I hem deixat de banda les unitats relatives únicament als canvis 
fonètic, morfològic o lèxic. 

Per analitzar els fragments i les definicions fabrians relatius al canvi lingüístic ens ha 
semblat útil partir de la definició i de la tipologia que Payrató (1985) ofereix del 
fenomen de la interferència lingüística. D'una banda, perquè la majoria dels fenòmens 
de canvi lingüistic analitzats per Fabra hi tenen a veure; però, de l'altra, perquè la 
interferència, tal com la defineix Payrató, és un canvi lingüístic que també es pot donar 
internament, entre registres o dialectes, en una mateixa llengua. 

Payrató (1985: 58) defineix la interferència en sentit ampli com segueix: 
 
canvi lingüístic (= una innovació, una pèrdua, una substitució) que té lloc en una 
llengua A (o registre), i que és motivat directament per una llengua B (o d'un altre 
registre de la mateixa llengua [...]). 
 

                                                 
106. Per als detalls del buidatge de cada text i les observacions particulars, v. Costa (2005: 9.3). 
107. Per a la justificació detallada del mètode, vegeu 2.1. 
108. Cap exemple no es refereix a la llengua. 
109. Cap exemple no es refereix a la llengua.  
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A les pàg. 77-79 en fa la presentació següent i a les pàg. 90-91 dóna exemples de cada 
cas d'interferència gramatical en català: 
 
Suposem que cada llengua és un conjunt finit d'elements i de relacions: L1/L2. Suposem 
ara que, a partir de certs paràmetres (en el camp fònic poden ser els ordres articulatoris, 
en el lèxic els equivalents de traducció...) formem una sèrie de subconjunts (A/B...), 
sent A un subconjunt de L1 i B un de L2 respectivament; els elements de cada conjunt 
respectiu compleixen una determinada propietat. Si ara establim equivalències entre 
aquests subconjunts, ens trobarem que hi ha diferències entre els elements. Basant-nos 
en la classificació de Weinreich (1953), exclusiva de la interferència fònica, podem 
arribar a formular quatre processos bàsics de la interferència de L1 en L2: 
 
a) Subestimació d'una distinció (o sots-diferenciació, o hipodiferenciació) 
L1/A:  a  a 
   —> 
L2/B:  b1, b2…, bn b 
Ex: Ús de ho tant com a equivalent de lo com de el.110 
 
b) Sobreestimació d'una distinció (o sobrediferenciació, o hiperdiferenciació) 
L1/A:  a1, a2…, an a1, a2…, an 
   —> 
L2/B:  b  b1, b2…, bn 
Ex: Ús de doncs causal com a equivalent del pues espanyol. 
 
c) Reinterpretació d'una distinció 
L1/A:    x    x 
           a <—> b            a <—>b 
   —> 
L2/B:    y      y 
           c <—>d            c' <—>d' 
Ex: Ús de l'article definit singular davant del dia de la setmana per indicar el més 
pròxim al moment de l'enunciació. 
 
d) Substitució 
L1/A:  a  a 
   —> 
L2/B:  a'  a 
Ex: Ús de per per a en sintagmes com a la tarda.  
 
Els casos 1) i 2) són inversos, i comporten una reducció o augment dels elements 
respectivament; 3) és el cas més problemàtic: implica, en principi, un canvi de la 
relació entre els elements, no dels mateixos elements. Això, però, és discutible en el 
marc estructuralista, ja que els elements es defineixen precisament per les relacions que 
s'estableixen entre ells: d'alguna manera, per tant, hi ha un canvi (= c' i d'). 4) és la 
categoria més general, però normalment demana una estreta semblança entre els 
elements: a i a'. 

                                                 
110. Vegeu més endavant el comentari dels exemples recollits de Payrató. 
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Aquest intent de descripció formal (massa simple, d'altra banda) vol ser alhora un intent 
de fer veure uns quants processos sense que hi intervinguin elements coneguts (= 
fonemes, mots...). Caldria afegir-hi dos últims processos: 
 
e) Importació  
L1/A:  a  a 
   —> 
L2/B:  Ø  a 
Ex: Ús de hasta.  
 
f) Pèrdua 
L1/A:  Ø  Ø 
   —> 
L2/B:  a  Ø 
Ex: Pèrdua dels pronoms en i hi.  
 
Aquesta classificació presenta avantatges, però no cal amagar-ne els inconvenients. 
Normalment, en un cas d'interferència sempre predomina un d'aquests sis aspectes. Ara 
bé: determinats casos poden participar de característiques de dos dels sis apartats; 
l'atribució, llavors, a l'un o l'altre dependrà del punt de vista amb què hàgim iniciat 
l'anàlisi i de les parcel·les de cada llengua (subconjunts) entre els quals establim les 
equivalències. Això a part, l'esquema ens pot servir com una primera aproximació als 
fenòmens: és prou general (= aplicable als casos d'interferència en la llengua i en la 
parla), i recull els paral·lelismes dels efectes que causa la interferència en els distints 
novells de la llengua receptora (L2). 

Partint de les prevencions de l'últim paràgraf de Payrató, creiem que podem aplicar la 
seva classificació als canvis descrits per Fabra. I atès que no sempre ha estat fàcil 
decidir en quin tipus classifiquem un canvi, hem triat el tipus que explica d'una manera 
més general cada canvi analitzat. 

No és fàcil perquè aquests tipus, tal com els presenta Payrató, només fan referència a 
una de les variants en concurrència en el procés general de canvi lingüístic, mentre que 
el procés comporta gairebé sempre més d'un tipus concret de canvi, que s'esdevenen, 
l'un en la variant en procés de substitució i l'altre en la variant diguem-ne emergent. (I 
encara, de vegades, la nova situació respon a un altre dels tipus de Payrató.) 

Si prenem els exemples payratonians d'interferència gramatical que hem reproduït, 
les nostres observacions anteriors es concreten com segueix: 

a) Ús de ho tant com a equivalent de lo com de el: la «subestimació d'una distinció» 
es concreta en el fet que la distinció vigent en català entre l’anomenat «article neutre» el 
(Això és el que hi ha) i el pronom neutre ho (No ho sé) es perd per al parlant que fa 
servir només el segon per a totes dues funcions. (I per tant, també, per a aquest parlant 
el no pot fer d'«article neutre».) Però alhora, en l'ús d'aquest parlant, hi ha una 
«sobreestimació d'una distinció», en el sentit que apareix un signe lingüístic ho «article 
neutre» (Això és ho que hi ha). I també hi ha una reinterpretació d'una distinció: 
l'oposició entre el «article masculí i neutre» i ho pronom neutre esdevé l'oposició entre 
el article definit i ho «article» i pronom neutre. 

b) Ús de doncs causal com a equivalent del pues espanyol: hi ha una «sobreestimació 
d'una distinció» perquè apareix el signe lingüístic doncs amb significat causal. Però 
també hi ha alhora, o una subestimació perquè cal entendre que les altres conjuncions 
causals (perquè, ja que, etc.) perden en l'ús d'aquest parlant aquesta funció, o una 
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pèrdua, perquè no les utilitza (gairebé) mai. I encara es pot considerar que aquest signe 
lingüístic doncs amb valor causal és una importació des de l'espanyol. 

c) Ús de l'article definit singular davant del dia de la setmana per indicar el dia més 
pròxim al moment de l'enunciació: en l'ús de determinats parlants, hi ha una 
reinterpretació d'una distinció, perquè prèviament l'article definit singular, en virtut 
d'una subestimació, perd la capacitat d'indicar la idea de freqüència o habitualitat, i, 
paral·lelament, en virtut d'una sobreestimació, guanya la capacitat d'indicar el dia de la 
setmana més pròxim al moment de l'enunciació. L'aparició del signe lingüístic el capaç 
d'introduir el dia més pròxim al moment de l'enunciació és al mateix temps un cas 
d'importació des de l'espanyol. 

d) Ús de per en comptes de a en sintagmes com a la tarda: en l'ús de certs parlants, hi 
ha aquesta substitució, perquè a, en virtut d'una subestimació, perd la capacitat 
d'introduir aquesta mena de sintagmes i, alhora, per, en virtut d'una sobreestimació, 
adquireix la capacitat d'introduir aquesta mena de sintagmes. L'aparició del signe 
lingüístic per capaç d'introduir aquesta mena de sintagmes és al mateix temps un cas 
d'importació des de l'espanyol. 

e) Ús de hasta: l'aparició del signe lingüístic hasta és un cas d'importació des de 
l'espanyol. Però la seva aparició comporta una subestimació en l'ús de la preposició fins 
—entre altres signes— que perd, per a determinats parlants, la capacitat d'introduir els 
sintagmes que introdueix el manlleu, o, si hasta substitueix completament fins, 
comporta una pèrdua (es deixa de fer servir fins) i una substitució (substituït per hasta). 

f) Pèrdua dels pronoms en i hi: la pèrdua, de fet, comportaria l'abandó o el no-ús 
d'aquests pronoms. Potser el que acostuma a passar és que hi ha una subestimació i 
aquests dos pronoms deixen de ser usats en alguna o algunes de les seves funcions 
tradicionals. En determinats casos la pèrdua o la subestimació, comporten en l'ús de 
certs parlants una sobreestimació: per exemple, l'atribució de capacitat coreferent a 
conjunts com «article definit + mateix» o al respecte. Aquests conjunts, susceptibles de 
ser considerats signes lingüístics, alhora constitueixen un cas d'importació des de 
l'espanyol. 

D'aquestes observacions, doncs, es desprèn que la tipologia de Payrató forneix una 
base per a la descripció del canvi sintàctic, sempre que es tingui en compte que el canvi 
és un procés de substitució, amb dues variants —de vegades, més— en concurrència, i 
que quasi sempre aquest procés és fruit de la interacció de més d'un dels tipus 
payratonians. 

Ara, el que trobem generalment en els textos fabrians, no és una descripció completa 
del procés de canvi com l'acabem de definir, sinó mencions, al·lusions, qualificacions, 
parcials d'un d'aquests tipus de Payrató. Cal tenir-ho en compte perquè el que fem és 
denominar amb la terminologia payratoniana les concepcions fabrianes explícites o que 
es poden deduir clarament. 

 
Pel que fa al nombre de textos en els quals hem trobat realment definicions o usos 

d'unitats de significació especialitzades relatives al canvi sintàctic, és el següent: 
 
Textos especialitzats pertinents 15 
Textos no especialitzats pertinents 1 
Textos discrecionalment pertinents 133 
Total 149 
Són els següents:  
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Textos pertinents especialitzats per a l'anàlisi de les unitats de significació 
especialitzada fabrianes 

Carta del 16/9/1905 
«Sobre diferents problemes pendents en l'actual català literari» (1907) 
Qüestions de gramàtica catalana (1911) 
Gramática de la lengua catalana (1912) 
«Els mots àtons en el parlar de Barcelona (I)» (1913) 
«Els mots àtons en el parlar de Barcelona (II)» (1914) 
«Filòlegs i poetes» (1918 [1932]) 
Gramàtica anglesa (1924) 
«L'obra de depuració de la llengua catalana» (1924) 
«De la depuració de la llengua literària» (1927) 
Diccionari general de la llengua catalana (1932) 
«El català a l'escola primària» (1933) 
Recull de les lliçons del curs de català superior (1933-1934) 
Apunts taquigràfics dels Curs superior de català (1934-1935) 
Curs superior de català (1936-1937) 
Textos pertinents no especialitzats per a l'anàlisi de les unitats de significació 

especialitzada fabrianes 
Discurs com a president dels Jocs Florals de Barcelona de 1934  
Textos discrecionalment pertinents per a l'anàlisi de les unitats de significació 

especialitzada fabrianes 
«Conjugació del verb català. Present de subjuntiu y infinitiu» (1891) 
Carta del 26/12/1905 
Carta del 26/1/1906 
Esmenes al I Congrés Internacional de la Llengua Catalana (1906)  
«El pronom-adjectiu “qual”» (28/3/1907)  
«Les preposicions “de”, “a”, “en” davant de la conjunció “que”» (28/2/1908)  
Carta del 13/9/1910 
Carta del 1-29/4/1911 
«Observacions a la redacció de les Normes Ortogràfiques (1913?)» 
«La lengua» (1916) 
«L'unitat llinguistica de Balears, Catalunya, Rosselló i València» (1919) 
«Converses filològiques» de l'any 1919 
«Converses filològiques» de l'any 1920 
«Converses filològiques» de l'any 1922 
«Converses filològiques» de l'any 1923 
«Converses filològiques» de l'any 1924 
Les principals faltes de gramàtica (1925 [1937]) 
«Converses filològiques» de l'any 1925 
«Converses filològiques» de l'any 1926 
«Converses filològiques» de l'any 1927 
«Converses filològiques» de l'any 1928 
«Qüestions lingüístiques» (19/1/1930) 
«El mot “qui”» (30/1/1930) 
Carta del 15/6/1942 
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3.2 El canvi sintàctic als textos pertinents per a l'anàlisi de les unitats de significació 
especialitzada fabrianes  
3.2.1 El canvi sintàctic als textos especialitzats pertinents per a l'anàlisi de les unitats de 
significació especialitzada fabrianes  

Els textos on hem trobat més informació sobre el canvi sintàctic han estat «Sobre els 
diferents problemes pendents en l'actual català literari», de 1907 (Costa 2005: 9.3.1.1.2) i 
la transcripció Recull de les lliçons del curs de català superior, de 1933-1934 (Costa 

2005: 9.3.1.1.12). 
No hem trobat en aquests textos ni en els altres especialitzats cap teoria general 

explícita sobre el canvi lingüístic ni sobre el canvi sintàctic. El que sí que n'hem pogut 
deduir és una concepció general subjacent. D'ací d'allà, en aquests textos ens apareix un 
Fabra que concep el canvi lingüístic com una característica inherent a les llengües: per 
exemple, a la transcripció del curs de 1934-1935 (Costa 2005: 9.3.1.1.14): 
 
P. 30: La llengua és una cosa que va evolucionant, que experimenta certs canvis dels 
quals no ens adonem, però que a la llarga fan que una llengua al cap d'uns certs anys 
sigui diferent. El treball és evitar-ho, però si a pesar dels esforços triomfa una forma 
nova, aleshores s'accepta. Els gramàtics no poden dir altra cosa que: En aquest moment 
això és bo i allò altre és dolent. Per això algú ha dit, amb molt d'encert, que les faltes de 
gramàtica d'avui són la llengua de demà. 111 
 
Té una actitud negativa davant del canvi quan és fruit de la influència d'una altra llengua 
o de l'empobriment cultural: per exemple, a l'article «Sobre diferents problemes 
pendents en l'actual català literari», de 1907 (Costa 2005: 9.3.1.1.2): 
 
P. 104-106: ¿Hem de rebutjar en absolut els canvis que ha experimentat la llengua, els 
quals han romput la unitat aconseguida un dia […]? ¿Hem d'admetre […] una llengua 
familiar, vulgar, condemnada a una perpetual degradació […]? 
 
Aquest canvi és presentat en diversos textos com un procés —sobretot a «Sobre els 
diferents problemes…» (1907) i la transcripció del Recull…, de 1933-1934 (Costa 2005: 

9.3.1.1.13)— amb un origen, unes causes, uns factors, amb una fase d'alternança de 
variants i unes conseqüències. 

Pel que fa a l'origen, hem cregut aplicables els conceptes canvi des de baix i canvi 
des de dalt proposats per William Labov (1994: 878): 
 

                                                 
111. Sembla que l’«algú» del fragment pot ser Charles Bally o Henri Frei, o tots dos. Frei (1929 [1982: 
19]) afirma: «Ajouterai-je qu'on devrait étudier systématiquement les incorrections? Elles ont leur raison 
d'être, et répondent tantôt à des nécessités, tantôt […] aux exigences de l'expression émotive […] si, 
parmi elles, les unes l'emportent […] cela ne se fera pas sans raison…» 
 I Bally (1935 [1977: 32): «c'est la langue de demain qui se prépare dans une foule 
d'incorrections; plusieurs ont pris déjà une telle extension que l'on peut presque escompter leur triomphe 
définitif; qui sait s'il ne sera pas correct un jour de dire: se rappeler de quelque chose?» A la p. 33 
esmenta en nota el llibre de Frei (1929).  
 La frase de Fabra no és una citació literal, però la idea és la mateixa. A més, el context en què 
queda recollida són els apunts d'un assistent a classes seves, que en altres passatges demostra no estar 
gaire al dia de la lingüística del moment; i quan es parla a classe no necessàriament s'és molt precís en les 
citacions. 
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Changes from above are introduced by the dominant social class, often with full public 
awareness. Normally, they represent borrowing from other speech communities that 
have higher prestige in the view of the dominant class. Such borrowing do not 
immediately affect the vernacular patterns of the dominant class or other social classes, 
but appear primarily in careful speech, reflecting a superposed dialect learned after the 
vernacular is acquired. [...]  
Changes from below are systematic changes that appear first in the vernacular, and 
represent the operation of internal, linguistic factors. [...] It is only when the changes are 
nearing completion that members of the community become aware of them. Changes 
from below may be introduced by any social class, although no cases have been 
recorded in which the highest-status social group acts as the innovating group. 
 
En aquest sentit destaca la presentació fabriana de la sintaxi com un àmbit molt 
permeable als canvis a l’article «De la depuració de la llengua literària», de 1927 (Costa 

2005: 9.3.1.1.10): 
 
P. 172: […] amb la mateixa facilitat que la sintaxi i el lèxic sofriren nombrosos canvis 
sota l'acció pertorbadora d'una llengua estranya, ara són dòcils a una acció renovadora. 
En tenim l'experiència: la majoria de les innovacions introduïdes en la llengua escrita 
han estat incorporades a la llengua parlada. La capacitat de renovació d'aquesta 
ultrapassa indubtablement les previsions més optimistes. 
 
Entre les causes, destaquen la interferència —entesa com la presència sobretot del 
castellà en el domini lingüístic—, el calc i l'analogia, pel nombre de casos que hi 
agrupa; però, per les vegades que en parla (gramàtica de 1912 [Costa 2005: 9.3.1.1.4], 
l’article «Filòlegs i poetes», de 1918 [Costa 2005: 9.3.1.1.7] i el curs de 1933-1934), 
destaca la idea d'una evolució natural de les llengües com a causa motora del canvi. En 
pocs casos (se n'anem per ens n'anem, a n per en), parla Fabra de canvis interns, com 
ara una reinterpretació d’una distinció. 

Pel que fa a la interferència, Fabra usa interferència no com a ‘canvi lingüístic’, sinó 
com a ‘influència d'una llengua en una altra’, a la conferència «El català a l'escola 
primària», de 1933 (Costa 2005: 9.3.1.1.12): 
 
P. 5: que [sic] passa quan l'infant català va a una escola i per contra de fer la seva 
instrucció en català la fa en castellà? Compreneu com ha d'ésser funesta la interferència 
de [sic] una segona llengua quan s'està, podríem dir, en el moment, en mig camí de 
l'aprenentatge de la pròpia. 
P: 8: que l'aprenentatge de l'infant català no es trobi pertorbat per la interferència d'una 
llengua forastera […] 
 
L’ús de la unitat interferència en un text de l’any 1933 no deixa de ser rellevant si tenim 
en compte que Payrató (1985: 218) situa al 1936 la primera referència d’aquesta unitat 
de significació en un text europeu i en un de català: 
 
Per acabar, un detall curiós —i valuós—. Dalmau (1936) intuí perfectament ja l’ús que 
es podria fer de la noció i el terme interferència […] 
 
Payrató diu que Dalmau l’usa tres vegades, i en nota a peu de plana afegeix: 
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6. Delfí Dalmau publicà aquesta obra, Poliglotisme passiu, el 1936, el mateix any, 
doncs, en què Sandfeld presentà la comunicació “Problèmes d’interférences 
linguistiques” al Quart Congrés Internacional de Lingüistes (Copenhague) […]  
 
Abans (pàg. 48), Payrató afirma que és Sandfeld (1936) qui «comença a fer servir el 
terme interferència». Per tant, la transcripció de la conferència de 1933 s’avança 3 anys 
a la primera referència trobada per Payrató (1985), la qual cosa concorda amb la següent 
afirmació de Lamuela i Murgades (1984: 50-51):  
 
Fabra fou també un gran estudiós, avant la lettre, de la interferència lingüística; entesa 
aquesta […] com el procés d'influenciament exercit per part d'una llengua sòcio-
políticament dominadora damunt una llengua sòcio-políticament dominada. 
 
La idea d'una evolució natural de les llengües com a causa motora del canvi, la tracta en 
diferents textos. A la Gramática de la lengua catalana, de 1912, (Costa 2005: 9.3.1.1.4.) 
afirma: 
 
P. X: […] en la mayoría de los casos, las construcciones modernas, que ya muy 
difícilmente podrían desterrarse de la lengua hablada, deben considerarse […] como el 
resultado de un proceso lingüístico paralelo al que ha dado origen a dichas 
construcciones castellanas […] 
 
També a l’article «Filòlegs i poetes», de 1918 (Costa 2005: 9.3.1.1.7): 
 
L'ideal que perseguim no és la resurrecció d'una llengua medieval, sinó formar la 
llengua moderna que fóra sortida de la nostra llengua antiga sense els llargs segles de 
decadència literària i de supeditació a una llengua forastera.  
 
I en la transcripció del curs de 1933-1934 (Costa 2005: 9.3.1.1.13): 
 
P. 142: El català medieval feia la concordança com el llatí i la feia fins i tot quan el 
complement venia després del temps compost, però avui el català, per les 
transformacions sofertes i la natural evolució, la fa solament […] en determinats casos. 
 
Quant als factors del canvi, en primer lloc cal precisar la distinció entre els anomenats 
externs i els anomenats interns. Els primers són esdeveniments clarament deslligats del 
sistema lingüístic —catàstrofes naturals, genocidis, polítiques lingüístiques—; els 
segons són contextos fonètics, morfològics, sintàctics o semàntics que afavoreixen el 
pas d’una variant a una altra.  

En els textos de Fabra, però, hem trobat referències a esdeveniments que presenten 
l’especificitat de ser en principi factors deslligats del sistema lingüístics —«externs», 
doncs— però que, de fet, són determinants quan provoquen en un conjunt significatiu 
de parlants determinades activitats cognitives i psicolingüístiques que afavoreixen el 
canvi; no són «contextos fonètics, morfològics, sintàctics o semàntics que afavoreixen 
el pas d’una variant a una altra», però tampoc no són exclusivament «esdeveniments 
clarament deslligats del sistema lingüístic». Són factors que actuen en dos moments: 
com a factors clarament externs però també com a factors cognitius en el cervell dels 
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parlants. En el cas de Fabra, tots tres factors —externs, interns, i externs i 
psicolingüístics— giren al voltant de la presència del castellà. 

Ens referim als factors següents: 
a) L'alfabetització, evidentment en castellà, com a aprenentatge d’un sistema i d’unes 

estructures que coexisteixen en la ment dels catalanoparlants. P. ex., a la Gramática de 
la lengua catalana, de 1912 (Costa 2005: 9.3.1.1.4), afirma: 
 
P. IX: En sintaxis ocurre un hecho curioso: el de que, en pleno período de 
descastellanización, los castellanismos sintácticos son quizá más frecuentes en el 
lenguaje escrito que en el hablado. Eso se debe á que muchos catalanes, al escribir, se 
van á imitar la construcción del castellano, lengua en que han hecho su educación 
literaria […] 
 
b) La descastellanització, com a procés contrari a l’anterior, d’aprenentatge o 
reaprenentatge de mots i estructures equivalents a les castellanes habituals. P. ex., a 
l’article «Sobre els diferents problemes pendents en l'actual català literari», de 1907 
(Costa 2005: 9.3.1.1.2): 
 
P. 104-106: […] és de creure, venint temps favorables a la nacionalitat catalana, que 
aquestes divergències anirien atenuant-se, i una compenetració s'aniria operant entre la 
llengua literària i el llenguatge de la capital —no el barceloní d'avui dia, sinó un 
barceloní tot altre, deslliurat de castellanismes, influenciat per tots els altres parlars 
catalans, enriquit refinat: el futur parlar de la futura capital de Catalònia! 
 
c) La lectura, evidentment en castellà, com a via de familiarització amb la llengua 
espanyola. P. ex., a la Gramática de la lengua catalana, de 1912 (Costa 2005: 9.3.1.1.4), 
afirma: 
 
P. IX: En sintaxis ocurre un hecho curioso: el de que, en pleno período de 
descastellanización, los castellanismos sintácticos son quizá más frecuentes en el 
lenguaje escrito que en el hablado. Eso se debe á que muchos catalanes, al escribir, se 
van á imitar la construcción del castellano, lengua […] que continúan leyendo 
preferentemente […] 
 
Entre els que s'anomenen interns —és a dir, que formen part de la llengua com a 
sistema o estructura—, destaquen:  

a) Les interferències, respecte a les quals Fabra exposa dos moments diferents. L’un, 
el reconegut universalment, com a ús d’una forma del castellà en un discurs, oral o 
escrit, en català. L’altre, que proposaríem anomenar «secundari», és la situació en què 
un catalanoparlant, tenint interioritzada la forma castellana arriba a no reconèixer com a 
catalana la forma tradicional catalana. És a dir la norma del parlant, interferida 
totalment, no li permet reconèixer la forma proposada pel planificador com a norma, 
sinó que tan sols és reconeguda com una possibilitat del sistema. Hem cregut que 
corresponia a aquesta situació el següent fragment de la transcripció del Recull, de 
1933-1934 (Costa 2005: 9.3.1.1.13): 
 
P. 114: Les construccions defectuoses. 



C:\Users\Joan\Desktop\Dades antigues\Tesi Alemanya\Costa 2009 Norma sintàctica Fabra ACCÉS 

LLIURE.doc 

109 
 

Per analogia amb el castellà el català deia o traduïa el cuyo, cuya, per qual […] però 
més endavant els va semblar que qual al lloc de cuyo era massa castellà i llavors el van 
substituir per quin […] emprar quines en aquest cas és una errada encara més grossa 
perquè el pronom quin […] és sempre interrogatiu i, per tant, en les oracions de relatiu 
no hi escau. 
 
b) La perceptibilitat mínima de la sintaxi pels parlants. P. ex., a la Gramática de la 
lengua catalana, de 1912 (Costa 2005: 9.3.1.1.4), afirma: 
 
P. IX: En sintaxis ocurre un hecho curioso: el de que, en pleno período de 
descastellanización, los castellanismos sintácticos son quizá más frecuentes en el 
lenguaje escrito que en el hablado. Eso […] también es debido á que los castellanismos 
sintácticos son muy a menudo difíciles de descubrir […] 
 
c) La «permeabilitat del sistema», d’acord amb la formulació de Jespersen (1925: 27): 
«In every case the individual to whom in the last resort the change is to be referred, only 
gets followers if he is in agreement with something which can also carry weight with 
others.» Trobem aquest plantejament a l’article «Sobre els diferents problemes pendents 
en l'actual català literari», de 1907 (Costa 2005: 9.3.1.1.2): 
 
P. 102: No essent estranya al català la introducció del règim passiu de persona amb la 
preposició a (per que puga loar e beneir lo teu glorios Fill e A tu per tostemps), era 
natural que sota la influència castellana, es produís una tendència a donar a la dita 
construcció la mateixa extensió que posseeix en castellà.  
 
d) La realització de les possibilitats del sistema, d’acord amb la concepció d’Eugenio 
Coseriu (1988: 304-305). Serveix d’exemple el fragment adduït en l’epígraf anterior f. 

El procés del canvi, segons Fabra, passa per una etapa d'alternança entre la forma 
antiga i la nova. Ho veiem sobretot quan parla, a l’article «Sobre els diferents problemes 
pendents en l'actual català literari», de 1907, de la desaparició de ser auxiliar, de l'ús de 
la preposició a amb el complement directe o l'ús de les preposicions àtones davant de la 
conjunció que: 
 
P. 101-102: La unificació dels auxiliars adquireix modernament una gran importància 
(Barcelona no coneix sinó haver); així veiem que la llengua literària moderna empra a 
penes l'auxiliar ésser. Alguns, darrerament, rebutgen la unificació d'auxiliars operada en 
el dialecte central i en la major part del domini català […]. 
P. 102: No essent estranya al català la introducció del règim passiu de persona amb la 
preposició a (per que puga loar e beneir lo teu glorios Fill e A tu per tostemps) […].  
P. 103: Aquest ús de les preposicions de, a, en davant la conjunció que és contrari a l'ús 
general dels nostres autors antics […] en la llengua parlada és actualment encara 
practicada la introducció de les proposicions completives amb el simple que àdhuc en el 
cas que aquestes facin l'ofici d'un complement preposicional […] 
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I, en el curs del 1933-1934 (Costa 2005: 9.3.1.1.13), parlant de l'ús de la preposició de 
davant de l'infinitiu subjecte, l'alternança com a preposicions de damunt de i damunt, i 
les vacil· lacions en l'ús de les preposicions per i per a davant d'infinitiu.112 

Pel que fa a les conseqüències del canvi, a l’article «Sobre els diferents problemes 
pendents en l'actual català literari», de 1907, denuncia que el canvi incontrolat i la 
interferència del castellà han trencat la unitat de la llengua: 
 
P. 104-106: ¿Hem de rebutjar en absolut els canvis que ha experimentat la llengua, els 
quals han romput la unitat aconseguida un dia […]?  
 
A més d'aquesta concepció general subjacent, hem pogut deduir una definició d’un tipus 
de castellanisme sintàctic, un tipus de calc, que hem reformulat com segueix:  
 
Identificació amb les significacions d'un mot gramatical castellà de les significacions 
d'un mot gramatical català que afecta l'estructura de la proposició en català.  
 
El fragment que ens ho ha permès és al text «L'obra de depuració de la llengua 
catalana», de 1924 (Costa 2005: 9.3.1.1.9), en què posa els exemples. de bajo/baix-sota, 
nada/res-gens, pues/doncs i a/en: 
 
P. 155-156: Aquesta identificació de significacions entre els mots catalans i els mots 
espanyols és sobretot deplorable quan afecta els mots gramaticals; sovint aquesta 
identificació afecta ja l'estructura de la proposició, constitueix ja un castellanisme 
sintàctic. 
 
A banda d'aquesta concepció general, trobem en els textos fabrians especialitzats molta 
informació sobre casos concrets de canvi sintàctic —tant si el resultat és acceptat per 
Fabra com si no—, que hem agrupat en tipus diferents. Per a la classificació, hem pogut 
aprofitar en general la tipologia oferta per Payrató (1985: 91-92): 

a) Subestimació d'una distinció: eliminació d'una distinció per la pèrdua d'un dels 
elements contraposats o d'un tret, o perquè un dels elements perd l'exclusivitat d'un tret. 
Són exemples del primer tipus:  

— L'abandó de qual interrogatiu, al Recull de les lliçons del curs de català superior, 
de 1933-1934 (Costa 2005: 9.3.1.1.13). 

— La pèrdua de la preposició en com a terme de moviment, al Recull de les lliçons 
del curs de català superior, de 1933-1934 (Costa 2005: 9.3.1.1.13).  

— La confusió de les preposicions llatines PER i PRO en per, al Recull de les lliçons 
del curs de català superior, de 1933-1934 (Costa 2005: 9.3.1.1.13).  

— La «unificació» dels auxiliars ésser i haver en benefici del segon, a «Sobre els 
diferents problemes pendents en l'actual català literari», de 1907 (Costa 2005: 9.3.1.1.2). 

— La pèrdua de la capacitat de l'imperfet d'indicatiu (si venies, jugaríem) de marcar 
una condició en benefici de l'imperfet de subjuntiu i la capacitat del futur (quan vindràs, 
en parlarem) de marcar la possibilitat d'una acció en benefici del present de subjuntiu, a 
«L'obra de depuració de la llengua catalana», de 1924 (Costa 2005: 9.3.1.1.9). 

— Arcaismes de funció (qui ha perdut la possibilitat de ser subjecte: pàg. 111-112) i 
de lligam (la preposició de ha perdut la capacitat d’introduir un infinitiu subjecte: pàg. 

                                                 
112. No reproduïm més exemples per no cansar el lector, que els pot trobar a Costa 2005: 9.3. 
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82), al Recull de les lliçons del curs de català superior, de 1933-1934 (Costa 2005: 

9.3.1.1.13). 
— Canvi de la significació d'algunes preposicions, sobretot febles, al Recull de les 

lliçons del curs de català superior, de 1933-1934 (Costa 2005: 9.3.1.1.13).  
Són exemples del segon tipus (eliminació d'una distinció perquè un dels elements 

perd l'exclusivitat d'un tret) i la pèrdua de la distinció qui subjecte - que complement — 
a «Sobre els diferents problemes pendents en l'actual català literari», de 1907 (Costa 

2005: 9.3.1.1.2). 
En total, doncs, hi ha 11 casos de subestimació d'una distinció. 
 
b) Sobreestimació d'una distinció: addició d'una funció o d'un tret a una forma, que 

no perd les que ja tenia. Exemples:  
— Els subjuntius vinguem i vingueu com a imperatius negatius, a la carta del 

16/9/1905 (Costa 2005: 9.3.1.1.1.). 
— L’ús de se a se n'anem, a l’article «Els mots àtons en el parlar de Barcelona (I)», 

de 1913 (Costa 2005: 9.3.1.1.5). 
— La generalització de la capacitat de la preposició a d'introduir complements 

directes de persona, a «Sobre els diferents problemes pendents en l'actual català 
literari», de 1907 (Costa 2005: 9.3.1.1.2). 

— L’atribució de capacitat a les preposicions àtones d'introduir oracions 
subordinades encapçalades per la conjunció que, a «Sobre els diferents problemes 
pendents en l'actual català literari», de 1907 (Costa 2005: 9.3.1.1.2). 

— La possibilitat que certs participis anglesos en –en funcionin com a adjectius, a la 
Gramàtica anglesa, de 1924 (Costa 2005: 9.3.1.1.8.). 

— El fet que baix adquireix la capacitat de funcionar com a preposició (temperatura 
baix zero), a «L'obra de depuració de la llengua catalana», de 1924 (Costa 2005: 

9.3.1.1.9). 
— res adquireix la capacitat de funcionar com a adverbi (no m'agrada res aquest 

pa), a «L'obra de depuració de la llengua catalana», de 1924 (Costa 2005: 9.3.1.1.9). 
— doncs pot fer de conjunció causal (vam sortir doncs es feia tard), a «L'obra de 

depuració de la llengua catalana», de 1924 (Costa 2005: 9.3.1.1.9). 
— mai adquireix la capacitat de marcar la modalitat negativa en frases com mai ve, a 

«L'obra de depuració de la llengua catalana», de 1924 (Costa 2005: 9.3.1.1.9).  
— El conjunt el que adquireix la capacitat coreferent en fragments com La noia de la 

que et vaig parlar, a «L'obra de depuració de la llengua catalana», de 1924 (Costa 2005: 

9.3.1.1.9). 
— L’ús de quin i qual com a relatius possessius, al Recull de les lliçons del curs de 

català superior, de 1933-1934 (Costa 2005: 9.3.1.1.13). 
— El pas d'adverbis a pronoms experimentat per en i hi, al Recull de les lliçons del 

curs de català superior, de 1933-1934 (Costa 2005: 9.3.1.1.13). 
— El pas de pronom a prefix verbal experimentat per en, al Recull de les lliçons del 

curs de català superior, de 1933-1934 (Costa 2005: 9.3.1.1.13). 
— L'atribució a la preposició per a de la capacitat d'introduir infinitius dependents de 

verbs d'acció voluntària, al Recull de les lliçons del curs de català superior, de 1933-
1934 (Costa 2005: 9.3.1.1.13). 
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— El pas de aquell i allò , de demostratius a antecedents genèrics, en els grups 
aquell qui i allò que, al Recull de les lliçons del curs de català superior, de 1933-1934 
(Costa 2005: 9.3.1.1.13). 

— El fet que una preposició «envaeix l'esfera d'una altra», al Curs superior de 
català, de 1936-1937 (Costa 2005: 9.3.1.1.15). 

— El pas d'ILLE, pronom demostratiu, a el, article, al Curs superior de català, de 
1936-1937 (Costa 2005: 9.3.1.1.15). 

— El pas de que pronom a que conjunció, al Curs superior de català, de 1936-1937 
(Costa 2005: 9.3.1.1.15). 

En total, doncs, hi ha 20 casos de sobreestimació d'una distinció. 
 
c) Reinterpretació d'una distinció: canvi d'una distinció del català a causa d'un canvi 

intern en el català: el català ha abandonat la distinció entre qui subjecte i que 
complement directe per la distinció entre qui [+ persona] i que [— persona]: al Recull 
de les lliçons del curs de català superior, de 1933-1934 (Costa 2005: 9.3.1.1.13). 

 
d) Substitució: ús d'un signe lingüístic per un altre. En són exemples els 2 casos 

següents: l'ús en sentit causal de tota vegada que i no en sentit temporal— a «L'obra de 
depuració de la llengua catalana», de 1924 (Costa 2005: 9.3.1.1.9)—, i l'afirmació 
fabriana general que algunes preposicions, sobretot febles, en substitueixen d'altres — 
al Curs superior de català, de 1936-1937 (Costa 2005: 9.3.1.1.15). 

 
e) Importació: aparició d'una forma nova manllevada a una altra llengua. En són 

exemples els 3 casos següents: el lo neutre o determinades conjuncions (ademés) i 
locucions conjuntives (en quant a) que —tots tres casos a «L'obra de depuració de la 
llengua catalana», de 1924 (Costa 2005: 9.3.1.1.9). 

 
f) Pèrdua: desaparició d'una forma. Exemples:  
— Els «arcaismes» en general, a «Sobre els diferents problemes pendents en l'actual 

català literari», de 1907 (Costa 2005: 9.3.1.1.2). 
— L’abandó de la partícula no en certes oracions negatives, a «L'obra de depuració 

de la llengua catalana», de 1924 (Costa 2005: 9.3.1.1.9). 
— El mot ço, al Recull de les lliçons del curs de català superior, de 1933-1934 

(Costa 2005: 9.3.1.1.13). 
— La perífrasi el… del qual, a l'article «El pronom-adjectiu “qual”», del 28/3/1907 

(Costa 2005: 9.3.2.5). 
— La funció de lligam que exerceix la concordança del participi passat amb el 

complement directe, a «Sobre els diferents problemes pendents en l'actual català 
literari», de 1907 (Costa 2005: 9.3.1.1.2). 

— L’article definit lu i lus, a l’article «Els mots àtons en el parlar de Barcelona (II)», 
de 1914 (Costa 2005: 9.3.1.1.6). 

— El paradigma dels participis anglesos en –en, a la Gramàtica anglesa, de 1924 
(Costa 2005: 9.3.1.1.8.). 

En total, doncs, hi ha 7 casos de pèrdua. 
 
A banda d'aquests sis tipus, assimilables a la tipologia de Payrató per a la 

interferència, Fabra parla d'un altre cas de canvi sintàctic: el que hem anomenat 
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«addició». No és previst en la tipologia de Payrató, ja que ell presenta únicament tipus 
d'interferència interlingüística; l'addició que descobrim en Fabra, en canvi, és en general 
un fenomen endogen, consistent a crear noves unitats a partir d'unitats ja existents —
excepte en el cas de la grafia pera (per a), grafia deguda a un calc de l’espanyola para. 
En són exemples els 2 casos següents: 

— La formació d'adverbis, locucions adverbials, locucions preposicionals i 
preposicions a partir d'adverbis, locucions i preposicions: damunt<damunt de, a la vora 
de < a la vora, per+a < per o avui < AD OC DIE, al Recull de les lliçons del curs de 
català superior, de 1933-1934 (Costa 2005: 9.3.1.1.13).  

— La creació del conjunt an per reinterpretació segons Fabra de la preposició en de 
moviment, al Recull de les lliçons del curs de català superior, de 1933-1934. 

Destaca quantitativament el nombre de casos de sobreestimació d'una distinció; 
secundàriament, els casos de subestimació d'una distinció i els de pèrdua. 

 
3.2.2 El canvi sintàctic als textos no especialitzats pertinents per a l'anàlisi de les unitats 
de significació especialitzada fabrianes  

Entre els textos no especialitzats pertinents, només hem trobat informació relativa al 
canvi sintàctic en el discurs com a president dels Jocs Florals de Barcelona de 1934 
(Costa 2005: 9.3.1.2.1). En aquest text hi ha un fragment en què Fabra assumeix com a 
premisses la idea de l'evolució natural de les llengües —que exclou el factor extern de 
l'empobriment cultural i el factor extern i psicolingüístic (v. 3.2.1) de la influència 
abassegadora d'una altra llengua pel bilingüisme dels catalanoparlants— i la de la 
interrupció del treball d'elaboració que s'havia anat fent. Es diria que cada llengua té un 
destí fixat que només catàstrofes de fora poden malmetre. Però en aquest passatge hi ha, 
a més, una avaluació del canvi lingüístic general, que ha estat negatiu. 

 
3.2.3 Observacions sobre la concepció de Fabra del canvi sintàctic als textos pertinents  

La informació de l'últim text analitzat només aporta informació puntual sobre la 
concepció fabriana de l'evolució natural de les llengües, que és pròpia de cada una. Per 
tant, com a observacions generals sobre la informació en els textos pertinents ja val el 
que es diu a l’epígraf 3.2.1. 

 

 

3.3 El canvi sintàctic als textos discrecionalment pertinents per a l'anàlisi de les unitats 
de significació especialitzada fabrianes  
3.3.1 Observacions sobre la concepció del canvi sintàctic a les «Converses filològiques» 
publicades entre 1919 i 1928113  

Tal com hem fet amb la concepció fabriana de la sintaxi, assagem ara d'oferir una 
visió general de la concepció fabriana del canvi sintàctic a les Converses. 

                                                 
113. Diem «publicades entre 1919 i 1928» perquè cal recordar que recentment Jordi Mir ha recuperat les 
publicades entre 1945 i 1947. V. 1.4.2.2.1, n. 59. 
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Fabra tracta més de 79114 casos diferents de canvi sintàctic a les Converses. Són els 
següents: 

1. a amb el complement directe: 7/4/1920 (Costa 2005: 9.3.2.13).  
2. a amb l'infinitiu complement: 13/1/1920 (Costa 2005: 9.3.2.13). 
3. ad/in: 24/1/1920 (Costa 2005: 9.3.2.13). 
4. Ús de més d'un adverbi en –ment: 15/2/1923 (Costa 2005: 9.3.2.15). 
5. Les formes an ell i a n e la: 13/3/1923 (Costa 2005: 9.3.2.15). 
6. L’alternança entre a i en en els locatius: 23/1/1920 (Costa 2005: 9.3.2.13). 
7. La distribució entre aquest i aqueix: 28/12/1922 (Costa 2005: 9.3.2.14). 
8. La reintroducció d'arcaismes: 18/11/1919 (Costa 2005: 9.3.2.12). 
9. El règim blasmar d'algú: 21/2/1928 (Costa 2005: 9.3.2.21). 
10. L’ús de lo: 7/2/1920 (Costa 2005: 9.3.2.13). 
11. L’ús de ço per traduir lo: 22/9/1923 (Costa 2005: 9.3.2.15). 
12. L’article amb els dies de la setmana: 13/12/1922 (Costa 2005: 9.3.2.14). 
13. L’article definit amb l'infinitiu: 27/10/1920 (Costa 2005: 9.3.2.13). 
14. baix, preposició: 30/11/1919 (Costa 2005: 9.3.2.12). 
15. Substitució de caldre per haver-hi que o tenir que: 21/4/1920 (Costa 2005: 

9.3.2.13). 
16. La coordinació de verbs amb règims diferents: 22/5/1923 (Costa 2005: 9.3.2.15). 
17. davant, preposició: 28/1/1920 (Costa 2005: 9.3.2.13). 
18. de amb davant: 28/1/1920 (Costa 2005: 9.3.2.13). 
19. de amb infinitius subjectes i complements directes: 27/10/1920 (Costa 2005: 

9.3.2.13). 
20. La pèrdua de de en construccions com un de negatiu: 18/10/1925 (Costa 2005: 

9.3.2.18). 
21. El pas de de unde a dont en francès: 27/6/1925 (Costa 2005: 9.3.2.18). 
22. La desadverbialització del gerundi: 4/7/1925 (Costa 2005: 9.3.2.18). 
23. El pas d'adverbi a pronom de on: 27/6/1925 (Costa 2005: 9.3.2.18). 
24. El pas a conjunció coordinant de puix: 15/9/1923 (Costa 2005: 9.3.2.15). 
25. El pas a prefix del pronom en: 21/4/1925 (Costa 2005: 9.3.2.18). 
26. El doncs causal: 1/12/1919 (Costa 2005: 9.3.2.12). 
27. L’ús anafòric de el mateix: 21/12/1922 (Costa 2005: 9.3.2.14). 
28. els hi per els: 29/9/1923 (Costa 2005: 9.3.2.15). 
29. en amb els complements indirectes: 27/1/1920 (Costa 2005: 9.3.2.13). 
30. Diferents usos de estar (en perífrasis de gerundi, com a locatiu, o amb adjectius i 

participis): 23/10/1923, 15/11/1923 i 16/11/1923 (Costa 2005: 9.3.2.15) i 9/3/1928 
(Costa 2005: 9.3.2.21). 

31. «frases verbals»: 25/4/1925 (Costa 2005: 9.3.2.18). 

                                                 
114. Atès que la consignació del nombre de vegades que Fabra tracta de cada cas no és significativa, 
donem la  referència de la primera Conversa on hem trobat el comentari, seguida de l’epígraf 
corresponent de l’epígraf 9.3. La numeració dels 72 epígrafs de la llista no coincideix amb els 79 casos 
anunciats perquè en un epígraf pot haver-hi més d’un cas. 
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32. Qüestions relacionades amb el verb haver-hi (concordança, pèrdua del pronom i 
la perífrasi haver-hi que): 21/4/1920 (Costa 2005: 9.3.2.13) i 12/6/1923 i 23/5/1923 
(Costa 2005: 9.3.2.15). 

33. El pronom hi: 12/3/1924 (Costa 2005: 9.3.2.15). 
34. El pas de la li  a la hi: 23/2/1920 (Costa 2005: 9.3.2.13). 
35. El pas de lo li  a lo hi: 27/4/1920 (Costa 2005: 9.3.2.13).  
36. Atribució de la modalitat negativa a mots com mai: 14/12/1919 (Costa 2005: 

9.3.2.12). 
37. Els usos de per a i perquè: 21/1/1920 (Costa 2005: 9.3.2.13) i 15/11/1922 (Costa 

2005: 9.3.2.14). 
38. Perífrasis com «deixar + participi passat», «quedar + participi passat», «venir + 

gerundi» i vaig a fer: 25/4/1925 (Costa 2005: 9.3.2.18) i 2/3/1928 (Costa 2005: 9.3.2.21). 
39. Els pleonasmes en frases amb complements circumstancials preverbals: 2/1/1923 

(Costa 2005: 9.3.2.15). 
40. La conjunció posat que: 4/10/1923 (Costa 2005: 9.3.2.15). 
41. L’ús de les preposicions àtones davant de la conjunció que: 13/1/1920 (Costa 

2005: 9.3.2.13). 
42. L’ús de puix: 20/2/1923 (Costa 2005: 9.3.2.15). 
43. L’omissió de la conjunció que: 27/5/1923 (Costa 2005: 9.3.2.15). 
44. L’ús de regraciar com a ‘donar les gràcies’ i ‘remerciar’: 17/9/1926 (Costa 2005: 

9.3.2.19). 
45. L’ús de d'on com a relatiu: 8/4/1925 (Costa 2005: 9.3.2.18). 
46. La combinació el què: 1/4/1925 (Costa 2005: 9.3.2.18). 
47. L’ús de el que, equivalent a el qual: 25/1/1923 (Costa 2005: 9.3.2.15). 
48. L’ús de el quin: 25/1/1923 (Costa 2005: 9.3.2.15). 
49. La combinació lo qual: 29/12/1919 (Costa 2005: 9.3.2.12). 
50. L’abandó de qui exclusivament subjecte: 23/8/1924 (Costa 2005: 9.3.2.16). 
51. qual, interrogatiu: 25/1/1923 (Costa 2005: 9.3.2.15). 
52. qual possessiu: al Recull de les lliçons del curs de català superior, de 1933-1934 

(Costa 2005: 9.3.1.1.13) i 25/1/1923 (Costa 2005: 9.3.2.15). 
53. quin possessiu: 21/12/1919 (Costa 2005: 9.3.2.12). 
54. Pleonasmes en estructures relatives: 15/5/1928 (Costa 2005: 9.3.2.21). 
55. Formes com s'ajèiem: 28/5/1926 (Costa 2005: 9.3.2.19). 
56. Formes com se'l dono: 20/10/1923 (Costa 2005: 9.3.2.15). 
57. Formes com rentemze: 17/2/1920 (Costa 2005: 9.3.2.13). 
58. Les alternances sense/sens i sota/sots: 6/2/1927 (Costa 2005: 9.3.2.20). 
59. El condicional de probabilitat: 2/2/1924 (Costa 2005: 9.3.2.16). 
60. L’alternança entre l'imperfet d'indicatiu i l'imperfet de subjuntiu: 26/3/1920 

(Costa 2005: 9.3.2.13). 
61. L’alternança entre futur i present de subjuntiu: 26/3/1920 (Costa 2005: 9.3.2.13). 
62. L’alternança entre hagués i hauria com a auxiliars: 16/12/1922 (Costa 2005: 

9.3.2.14). 
63. La perífrasi tenir que: 21/4/1920 (Costa 2005: 9.3.2.13). 
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64. La locució tota vegada que: 5/2/1920 (Costa 2005: 9.3.2.13). 
65. L’ús de venir com a moviment cap a la segona persona del discurs: 15/7/1920 

(Costa 2005: 9.3.2.13). 
66. L’ús de vostè: 16/7/1926 (Costa 2005: 9.3.2.19). 
67. La concordança del participi passat: 26/6/1920 (Costa 2005: 9.3.2.13). 
68. L’alternança indiscriminada entre l'ordre neutre i l'ordre emfàtic dels elements de 

la frase: 2/1/1923 (Costa 2005: 9.3.2.15). 
69. L’omissió de no en oracions negatives i en oracions condicionals i interrogatives: 

22/3/1923 (Costa 2005: 9.3.2.15). 
70. La locució no res menys: 18/9/1923 (Costa 2005: 9.3.2.15). 
71. El pronom en: 21/12/1922 (Costa 2005: 9.3.2.14) i 12/3/1924 (Costa 2005: 

9.3.2.16). 
72. La conjunció mes: 19/9/1923 (Costa 2005: 9.3.2.15). 
Malgrat que, quantitativament, on més trobem una concepció fabriana implícita del 

canvi sintàctic és en aquests casos de canvis sintàctics que el lingüista gracienc tracta en 
aquests textos, hi ha uns quants textos en què explicítament ofereix una visió teòrica i 
general sobre els diferents aspectes del canvi lingüístic en general i del sintàctic en 
concret. 

Així, si seguim l'estructura que hem seguit en el comentari de la informació trobada 
en les Converses, del primer que hem de parlar és del que hem anomenat actitud de 
Fabra davant del canvi. En la majoria de textos, manté una posició neutra, descriptiva, 
sobretot si qualifica el canvi d'«evolució natural» o si es tracta d'alternances de la 
llengua medieval. Però ben sovint, hi ha una consideració negativa del canvi, com a 
«decadència» de la llengua. 

Subjacent, doncs, als seus comentaris explícits o implícits, hi ha el partit pres que 
cada llengua té una evolució pròpia. Pel que fa al català, afirma que aquesta evolució ha 
estat molt poc desenvolupada, en el sentit que en general les diferències entre el català 
medieval i el contemporani són menors que les que es donen en altres llengües. 

En un text, el del 30/12/1924 (Costa 2005: 9.3.2.16), Fabra ofereix el que podríem 
anomenar procés general de canvi per interferència, en parlar de l'ús de la forma se'l 
dono:  
 
Més que un mot, una construcció forastera, pot penetrar en la llengua sense que ens en 
[sic] adonem. […] llegint tots els dies i gairebé exclusivament en una llengua en què és 
usat se significant a ell sempre que el complement directe és lo, la, los o las, 
l'associació entre el mot se i aquella significació s'estableix talment en la nostra pensa, 
que en traduir d'aquella llengua pot no semblar-nos estrangera i esmunyir-se 
inadvertidament en la nostra traducció, i pot així mateix no sobtar-nos quan la trobem 
acceptada en un text català. Des d'aquest moment, el se amb la valor de li  o hi, perilla de 
produir-se espontàniament. 
 
Hi hauria les fases següents: 

 a) Una primera fase, que podríem anomenar «exposició a la nova forma». 
 b) Una segona fase, que podríem anomenar «acceptació creixent». En aquesta 

fase, hi hauria un primer moment d'«acceptació passiva»: no sonaria estranya «en les 
traduccions del castellà»; posteriorment, no sonaria estranya «en textos catalans». 

 c) Després vindria la fase de «producció espontània». 
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En l'àmbit del que hem anomenat origen del canvi, més d'una vegada Fabra planteja 
la hipòtesi que un determinat grup social decideixi introduir una novetat (com ara l'ús 
exclusiu com a subjecte de qui) i especula sobre les probabilitats d'èxit d'una tal 
innovació. 

El lingüista gracienc també fa observacions generals en el terreny dels factors. Són 
força els textos dedicats a un planteig general sobre factors interns. N'esmenta els 
següents: 

a) El «moment secundari» de la interferència (v. 3.2.1): per Fabra, a la Conversa del 
28/1/1920 (Costa 2005: 9.3.2.13), aquesta última és un símptoma clar de la profunda 
«pertorbació» que l'espanyol causa en el català: 
 
La influència del castellà ha produït també pertorbacions en l'ús de la preposició de. 
[…] 
La llengua parlada vacil·la entre les construccions davant la casa i davant de la casa 
[…] I es comprèn que la llengua escrita subordinés l'ús de la preposició de a les normes 
castellanes en aquests casos en què la llengua parlada vacil·la, si es té en compte que, 
àdhuc en els casos en què aquesta ha resistit victoriosa a la influència castellana, molts 
dubten de la bondat de la construcció catalana pel mer fet que difereix de la castellana 
corresponent: tan grossa ha estat i continua essent la influència del castellà sobre la 
sintaxi de la llengua escrita. […] 
 

b) Les referències generals a la «familiaritat» dels catalanoparlants amb dues formes 
—l'una catalana, l'altra espanyola— equivalents. Per exemple, al text del 15/9/1925 
(Costa 2005: 9.3.2.18): 
 
Bilingües, s'esdevé sovint que ens són iguament familiars dues construccions, dues 
formes o dues paraules, l'una catalana i l'altra espanyola; i, quan això s'esdevé, no és rar 
que les usem indistintament dins la pròpia llengua i dins la llengua forastera […] 
 

c) La poca perceptibilitat dels fenòmens i dels canvis sintàctics. Per exemple, al text 
del 13/1/1924 (Costa 2005: 9.3.2.16): 
 
És una falta sintàctica i, com totes les faltes sintàctiques, repetint-se inconscientment 
una i altra vegada, pot arribar a ésser assimilada inadvertidament i esdevenir una 
construcció normal. Quina és aquesta falta? L'omissió de l'adverbi hi amb un haver 
impersonal […] 
 
També hi ha referències als factors que hem tipificat com a externs i psicolingüístics (v. 
3.2.1): 

a) El bilingüisme, que juga en contra del català. Per exemple, al text del 23/11/1922 
(Costa 2005: 9.3.2.14): 
 
Inconscientment, des de la tipografia fins a la sintaxi i a l'estil, en els pobles condemnats 
al bilingüisme va operant-se l'acostament de les dues llengües, sempre en perjudici de la 
llengua materna.  
 

b) La descastellanització, com a font de nous castellanismes o ultracorreccions. Per 
exemple, al text del 25/1/1923 (Costa 2005: 9.3.2.15): 
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Són curioses les vicissituds per les quals ha passat el mot qual en el català escrit. 
[…] qual interrogatiu ha desaparegut del tot, reemplaçat per quin; qual ha restat sols 
com a relatiu. I és aquest qual que ha estat fortament batzegat, uns cops per la influència 
castellana, d'altres per les pensades poc felices de certs descastellanitzants.  
 

c) La lectura dels diaris catalans, plens de faltes. Per exemple, al text del 9/12/1922 
(Costa 2005: 9.3.2.14): 
 
Evidentment el fet de llegir cada dia en espanyol, [sic] malmet el nostre català. 
Però ¿quin bé pot fer-li la lectura dels nostres diaris, on són possibles faltes 
inversemblants com se les donaven per les hi donaven?  
 

d) La lectura habitual de textos espanyols, que acaben actuant de model de llengua 
escrita. Per exemple, al mateix text reproduït a l’epígraf c. 

e) El perill de les traduccions mecàniques, font de nous castellanismes. Per exemple, 
al text del 29/12/1919 (Costa 2005: 9.3.2.12): 
 
El català modern, imitant servilment el castellà, s'ha creat un relatiu neutre que es 
distingeix del masculí per la forma de l'article, i tradueix lo cual per lo qual […]  
 
Pel que fa a la descripció de la fase d'alternança en el procés de canvi, Fabra a la 
Conversa del 15/9/1925 (Costa 2005: 9.3.2.18), planteja de la manera següent la situació 
prototípica de les transferències entre català i castellà:  
 
Bilingües, s'esdevé sovint que ens són iguament familiars dues construccions, dues 
formes o dues paraules, l'una catalana i l'altra espanyola; i, quan això s'esdevé, no és rar 
que les usem indistintament dins la pròpia llengua i dins la llengua forastera; de vegades 
usarem la catalana en espanyol, sobretot parlant; però, més freqüentment encara, usarem 
l'espanyola en català, sobretot escrivint. I si la concurrència de les dues construccions, 
de les dues formes o de les dues paraules ha d'acabar amb el triomf de l'una d'elles, 
generalment serà aquesta la manllevada a la llengua forastera. Per això convé tant de 
destriar ben bé ço que és català de ço que és castellà: de moment, millorarà, així, el 
nostre català; i de retop el nostre castellà, i evitarem la pèrdua de la construcció, forma o 
paraula catalana [sic] 
 
El catalanoparlant transfereix estructures i formes catalanes al castellà quan parla 
aquesta llengua i transfereix estructures i formes castellanes al català quan escriu en 
aquesta llengua. El primer cas és el que Payrató anomena interferència: el parlant d’una 
llengua trasllada formes de la seva llengua en aprendre’n una altra; el segon, donat el 
bilingüisme dels catalanoparlants, també s'hi pot considerar. D'això es dedueix el que el 
mateix Fabra ja diu: en el seu temps, la interferència del castellà en el català es dóna 
sobretot en la llengua escrita. 

Un altre àmbit on trobem referències fabrianes generals sobre el procés de canvi és el 
de les seves conseqüències. Fabra només esmenta conseqüències negatives: sobretot els 
efectes secundaris, no desitjats o imprevistos de la descastellanització, com ara la 
introducció de nous castellanismes arran de les traduccions mecàniques, 
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ultracorreccions (com s’ha vist suara en l’epígraf b), o canvis de significat o de funció. 
Un exemple d’aquest últim cas el tenim al text del 21/2/1928 (Costa 2005: 9.3.2.21): 
 
Cap guany, en canvi, no representa per a la llengua el canvi de construcció que alguns 
fan amb el verb blasmar […] a dir blasmar d'algú […] Ací el canvi de construcció 
sembla únicament motivat pel fet que amb el blasmar hom reemplaça un dir mal que 
hom té en el pensament: el blasmar, llavors, apareix amb la mateixa preposició que 
posaríem darrera d'un dir mal […]. Equipareu, en canvi, blasmar amb un censurar […], 
i llavors us sortirà la construcció justa […]. Compareu amb el francès: blamer [sic] 
quelqu’un […] 
 
També al·ludeix al que podem anomenar la direcció del canvi. En el text del 15/9/1925 
(reproduït suara), pronostica que, sempre que hi haurà una concurrència entre una forma 
espanyola i una de catalana, s'imposarà la castellana. 

En l'àmbit del que hem anomenat resistències al canvi, destaquen els casos en què 
Fabra addueix com a argument a favor de propostes seves que són casos en què 
l'evolució natural ha superat la resistència de la interferència de l'espanyol. P. ex., en les 
Converses del 12 i el 14/4/1920 (Costa 2005: 9.3.2.13): 
 

La tendència envers l'eliminació de la preposició en amb els infinitius complements 
[Pensar a dir-ho] ha estat tan forta que la influència castellana no ha abastat a aturar-la.  

Hi ha hagut una forta tendència a reduir les dues categories a una sola en el cas 
d'ésser el complement un infinitiu […] hom diu […] Entretenir-se a fer tal cosa i 
Acostumar-se a fer tal cosa […]  
 
Pel que fa a la tipologia dels canvis, Fabra fa comentaris generals a la importació 
interlingüística i a la intralingüística: a la primera, generalment amb recel; a la segona, 
com a mitjà d'enriquiment de la llengua literària. La Conversa inicial, del 18/11/1919, 
il· lustra les dues visions:  
 
L'obra de redreçament del català literari és sobretot una obra de descastellanització i en 
la majoria dels casos és la llengua antiga que ens dóna el mot o el gir amb què cal 
reemplaçar el mot o el gir castellà.  
 
Si passem d'aquesta visió general al comentari en conjunt de la informació que podem 
extreure de l'anàlisi fabriana dels 79 casos trobats a les Converses de 1919-1928, es pot 
observar el següent. 

1. Pel que fa a l'origen dels canvis, la major part d’aquests textos se centren en 
l'anàlisi de canvis des de dalt (v. 5.1). Un canvi des dalt es caracteritza pel fet de ser un 
canvi introduït conscientment. Fabra parla sobretot dels problemes de la llengua escrita, 
canal de comunicació que normalment pressuposa un grau de consciència més gran que 
la llengua oral. Consegüentment, tant si denuncia els castellanismes introduïts en els 
textos escrits com si proposa, raonant-les, noves formes per a la llengua literària,115 
estem davant de canvis generats conscientment. No en la mateixa mesura, és cert: els 
castellanismes de la llengua escrita no són advertits pels redactors fins que Fabra no els 
denuncia —i tot i això, molts redactors els continuen cometent—; però escriure en 

                                                 
115. De les propostes fabrianes com a canvi des de dalt, en parlem en el capítol de la codificació (cap. 5). 
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català ben sovint és plantejar-se «com es diu això en català?» i decidir quina estratègia 
de traducció es fa servir: el manlleu, el calc o l'equivalència. 

2. Pel que fa a les causes dels canvis sintàctics, hem trobat a les Converses les 
següents: la interferència (en 15 textos, sobretot casos de calc), l'analogia (6 textos), la 
derivació impròpia (5 textos), la no-necessitat d'un element (2 textos), el que el mateix 
Fabra anomena «creuament» (1 text) i la no-necessitat de precisió (1 text). 

3. Quant als factors, hi hem trobat força informació. En el terreny dels interns, 
destaca quantitativament el que podem anomenar la interferència o influència d'una 
altra llengua sobre el català. Ens ha calgut distingir entre la interferència en sentit 
estricte i el «moment secundari» de la interferència. La primera consisteix en un canvi 
lingüistic degut a la transferència d'una forma o d'una distinció, o a la supressió d'una 
forma en virtut del domini que té el parlant d'una segona llengua. El «moment 
secundari» de la interferència consisteix en la situació en què el parlant, en aquest cas 
del català, arriba a no reconèixer com a pròpies les formes genuïnes (segons Fabra, això 
passa amb el relatiu qual o l'ús de la preposició de amb l'infinitu subjecte) i prefereix les 
formes fruit de la interferència (el que = el qual, infinitiu sense preposició) o substitueix 
aquelles formes per d'altres de la llengua pròpia —encara que no tinguin aquella funció: 
cas de quin possessiu).  

Els casos més nombrosos d'interferència, corresponen a la interferència estricta del 
castellà (26 casos). En segon lloc, amb 5 casos hi ha «moment secundari» de la 
interferència del castellà. Són els següents:  

a) Quan certs parlants no reconeixen com a genuí l'ús dels mots res, gens, ningú, 
etc., en oracions condicionals: text del 14/12/1919 (Costa 2005: 9.3.2.12). 

b) Quan certs parlants no reconeixen com a genuí l'ús de davant com a preposició 
(davant la casa): text del 28/1/1920 (Costa 2005: 9.3.2.13). 

c) Quan certs parlants no reconeixen com a genuí l'ús de la preposició de davant de 
l'infinitiu subjecte o complement directe: text del 5/2-11?116/1925 (Costa 2005: 

9.3.2.18). 
d) Quan certs parlants no reconeixen com a genuí l'ús de qual com a relatiu, text del 

25/1/1923 (Costa 2005: 9.3.2.15). 
e) Quan certs parlants no reconeixen com a genuí l'ús de venir com a ‘desplaçament 

cap a la segona persona del discurs’: text del 15/7/1920 (Costa 2005: 9.3.2.13). 
Hi ha un cas d'interferència del francès: segons Fabra, s'usa no res menys, 

incorrectament, fent-lo equivaler a néanmoins: text del 18/9/1923 (Costa 2005: 

9.3.2.15). 
En 7 casos addueix la poca perceptibilitat pel parlant dels fenòmens: 
a) Pas de DE UNDE a dont: text del 27/6/1925 (Costa 2005: 9.3.2.18). 
b) Pleonasmes amb complements circumstancials preverbals: text del 15/5/1928 

(Costa 2005: 9.3.2.21). 
c) L'ús de certes perífrasis: text del 25/4/1925 (Costa 2005: 9.3.2.18). 
d) L’ús concret de estar fent: text del 9/3/1928 (Costa 2005: 9.3.2.21). 
e) La pèrdua del pronom en el verb haver-hi: text del 13/1/1924 (Costa 2005: 

9.3.2.16). 

                                                 
116. Com que l'anotació manuscrita de la data alterna per a la consignació dels mesos la numeració 
aràbiga i la romana, davant la notació amb dos pals, no queda clar si és el mes de febrer (el II) o de 
novembre (l'11). 
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f) L'ús de formes com se'l dono: text del 30/12/1924 (Costa 2005: 9.3.2.16). 
g) L'ús del verb enriure's: text del 21/4/1925 (Costa 2005: 9.3.2.18). 
En 5 casos al·ludeix al que Deulofeu (1983: 110) anomena desenvolupament propi 

del sistema117 —és a dir, l'actualització de possibilitats del sistema lingüístic català.  
a) L'ús de a amb el complement directe: text del 7/4/1920 (Costa 2005: 9.3.2.12).  
b) L'ús de les preposicions àtones davant de la conjunció que: text sense data (Costa 

2005: 9.3.2.16).  
c) L'ús de regraciar amb els mateixos complements que remerciar: text del 

17/9/1926 (Costa 2005: 9.3.2.19).  
d) L'ús de la perífrasi «estar + gerundi»: text del 16/11/1923 (Costa 2005: 9.3.2.15).  
e) L'ús de estar davant de participis passats: text del 9/3/1928 (Costa 2005: 9.3.2.21). 
En 3 casos, addueix l'«evolució natural» per decidir si una forma és genuïna o no ho 

és; el primer és fruit de l'evolució natural del català, els altres dos no ho són:  
a) L'ús de a amb els infinitius complements: text del 12/4/1920 (Costa 2005: 

9.3.2.13). 
b) L'abandó de la preposició de amb l'infintiu subjecte o complement directe: text del 

12/9/1923 (Costa 2005: 9.3.2.15). 
c) L'ús de les preposicions àtones davant de la conjunció que: text sense data (Costa 

2005: 9.3.2.16). 
En 2 textos, Fabra utilitza el criteri del que Jespersen (1925: 27) dóna a entendre com 

a permeabilitat del sistema.118  
a) Parlant de l'ús de la preposició a amb el complement directe: text del 7/4/1920 

(Costa 2005: 9.3.2.13). 
b) Parlant de l'ús de estar davant de participis passats: text del 9/3/1928 (Costa 2005: 

9.3.2.21). 
Després hi ha al·lusions a altres factors (cada un una vegada): l'economia —entre 

dues estructures conegudes, el parlant tria la que li causa menys esforç—, la familiaritat 
—el parlant coneix i usa estructures o formes de la L2—,i la proximitat entre dues 
estructures —dues formes o estructures son molt semblants, almenys aparentment. 

Pel que fa als factors externs, hi ha la referència a la Decadència —en una referència 
molt general, al text del 15/11/1922 (Costa 2005: 9.3.2.14). 

Pel que fa als factors externs i psicolingüístics (v. 3.2.1), addueix els següents: la 
lectura habitual en castellà (3 casos), la lectura habitual dels diaris catalans (3 casos), les 
traduccions mecàniques (3 casos), el bilingüisme (2 textos), la descastellanització (2 
casos) i la llengua escrita general (1 cas). Hi ha també al·lusions als factors següents 
(cada un una vegada): l'aprenentatge de la llengua, el desconeixement de la gramàtica, i 
la necessitat —el parlant considera imprescindible una forma per expressar el que vol 
expressar. 

4. Pel que fa a la fase d'alternança entre variants concurrents que tot procés de canvi 
comporta, la descripció fabriana va des d'una descripció acurada i, en algun cas, 
reiterada fins a la mera menció. La situació descrita més acuradament i en més ocasions 

                                                 
117. Concretament diu: «On rencontre […] des situations où il est difficile de choisir entre l'hypothèse de 
l'interférence et celle du dévéloppement propre au système.» Bonet (2000: 76) qualifica l’ús de les 
preposicions àtones davant de la conjunció que com una «solució estructural permesa pel sistema». 
118. «In every case the individual to whom in the last resort the change is to be referred, only gets 
followers if he is in agreement with something which can also carry weight with others.» 
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és l'alternança entre la presència i l'absència de les preposicions àtones davant de la 
conjunció que.  

En la Conversa del 13/1/1920 (Costa 2005: 9.3.2.13), descriu l'alternança com 
segueix:  
 
No és que en el català modern, sobretot en la llengua escrita, no hagi penetrat la 
construcció castellana consistent a introduir les oracions completives amb la mateixa 
preposició amb què s'introduiria el complement en el cas que, en lloc d'ésser una oració 
[…], fos un infinitiu […] en llur prosa [dels nostres escriptors] trobem a cada moment, 
amb molta més freqüència que en el llenguatge parlat, les preposions a, de i en 
combinades amb la conjunció que. Davant la vacil· lació de la llengua parlada, en què 
existeixen l'una al costat de l'altra la construcció amb preposició i la construcció sense 
preposició, els veiem decantar-se més aviat cap a la construcció castellana, contribuint 
així a accelerar la desaparició d'una construcció catalana de què trobem tants d'exemples 
en els nostres autors antics. 
 
D'una banda, doncs, presència quasi sistemàtica i absoluta de les preposicions en la 
llengua escrita i, de l'altra, alternança entre presència i absència en la llengua oral.  

En la Conversa del 5/9/1923 (Costa 2005: 9.3.2.15), descriu l'alternança com segueix:  
 
els autors moderns usarien de què […], adoptant la construcció espanyola […] 
És possible que en català antic es trobi algun exemple de de què, etc., […]. Nosaltres no 
en recordem ara cap. Però en tot cas és evident que la construcció normal en català, 
construcció que subsisteix encara en el llenguatge parlat malgrat la influència 
espanyola, era la introducció de les oracions completives amb la simple conjunció que.  
 
Repeteix la descripció pel que fa a la llengua oral i esmenta que en la llengua medieval 
—per tant, escrita— era general —no absoluta— l'absència de les preposicions.  

En una Conversa sense data (Costa 2005: 9.3.2.16), descriu l'alternança com segueix:  
 
Realment, la construcció Estic segur de què vindran pot haver-se produït en català 
enfora de tota influència castellana. Estic segur reclamant la introducció del seu 
complement mitjançant de en el cas d'ésser aquest complement un substantiu o pronom, 
dient-se Estic segur de l'èxit […], es comprèn la possibilitat d'introduir la preposició de 
en una frase com Estic segur que vindran […]. En francès (segles XVI i XVII) trobem 
anàlogament exemples de proposicions-complements introduïdes amb la preposició de. 
[…] Però, de fet, el català, abans de sofrir la influència del castellà, no coneix altra 
construcció sinó Estic segur que vindran; i vista la repartició actual de les dues 
construccions, tot porta a creure que la difusió de la construcció Estic segur de què 
vindran en la llengua escrita moderna, és deguda a la influència castellana. Per això […] 
cal indubtablement donar la preferència a [la construcció sense preposició], de què es 
troben innombrables exemples en la nostra llengua medieval i que encara perdura, ben 
vivent, en la llengua parlada. 
 
En la llengua medieval era general i és general en la llengua oral actual l'absència de les 
preposicions; en la llengua escrita contempòrània és general la presència de les 
preposicions. S'imposa, doncs, una visió de tendència i no d'usos absoluts. 
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La segona alternança més detallada i més vegades és l'alternança entre la presència i 
l'absència de la preposició de davant de l'infintiu subjecte o complement directe. En la 
Conversa del 12/9/1923 (Costa 2005: 9.3.2.15), descriu l'alternança com segueix:  
 
Una construcció freqüent en la llengua antiga i que s'ha anat perdent, sobretot en el 
català escrit, és la introducció de l'infinitiu amb la preposició de quan fa de subjecte 
[…] 
 
Per tant, absència quasi total en la llengua escrita i alternança en la llengua oral.  

I en la del 5/2-11?/1925 (Costa 2005: 9.3.2.18):119 
 
P. ?:120 En català antic trobem molts exemples d'infinitius-subjectes i d'infinitius 
complements introduïts amb la preposició de, els quals, avui, en la llengua escrita, 
trobem més aviat simplement juxtposats al verb […] Es [sic] un cas més d'acostament a 
l'espanyol i és per comparació amb l'espanyol que alguns consideren incorrecte l'ús de la 
preposició de allí on aquesta llengua recorre a la simple juxtaposició. […] 
 
Predomini, doncs, de la presència en català medieval i predomini en la llengua escrita 
de l'absència —sense cap menció, en aquest cas, de la llengua oral. Altres situacions 
d'alternança igualment detallades —però només en un text— són les següents: 

a) L'ús «creixent» de la preposició a amb el complement directe en el català 
«ciutadà» i escrit, al text del 21/10/1925 (Costa 2005: 9.3.2.18). 

b) La preferència de la llengua escrita per la distribució com en castellà de les 
preposicions a i en davant dels locatius i la preferència de la llengua oral per la 
distribució clàssica, al text del 8/9/1923 (Costa 2005: 9.3.2.15). 

c) La preferència de la llengua escrita per la forma se'l donaré, forma absent de la 
llengua oral, al text del 20/10/1923 (Costa 2005: 9.3.2.15). 

d) L'extensió de la forma s'ajèiem, del «baix poble» de Barcelona a les capes més 
instruïdes de la societat, al text del 28/5/1926 (Costa 2005: 9.3.2.19). 

e) L'abandó en el català de la seva època de l'alternança medieval entre el relatiu qui, 
subjecte, i el relatiu que, subjecte i complement directe, en favor de l'ús exclusiu 
d'aquest últim, al text del 23/8/1924 (Costa 2005: 9.3.2.16).  

f) El pas de l'alternança en la llengua escrita vuitcentista entre el… del qual i qual a 
l'alternança al segle XX entre el… del qual, qual i d'on, al text del 8/4/1925 (Costa 2005: 

9.3.2.18). 
g) L'alternança entre la preferència de la llengua escrita en les subordinades per 

l'imperfet de subjuntiu i de la llengua oral per l'imperfet d'indicatiu, al text del 
26/3/1920 (Costa 2005: 9.3.2.13). 

h) L'extensió entre la població jove de l'ús de estar com a locatiu en comptes de ser, 
al text del 23/10/1923 (Costa 2005: 9.3.2.15). 

                                                 
119. Aquesta és una de les Converses no editades ni per Pey (1954-1956) ni per Rafel (1983-1984) però 
conservades a la biblioteca del Seminari de Romàniques, amb el num. 237. Com que l'anotació 
manuscrita de la data alterna per a la consignació dels mesos la numeració aràbiga i la romana, davant la 
notació amb dos pals, no queda clar si és el mes de febrer (el II) o de novembre (l'11). 
120. Recordem que hem consultat les Converses d'entre 1925 i 1928 a la caixa del Seminari de 
Romàniques de la Universitat de Barcelona. Recordem també que aquestes Converses hi són retallades o 
mecanografiades sense indicació del número de pàgina de l'original. D'aquí el nostre interrogant. 



C:\Users\Joan\Desktop\Dades antigues\Tesi Alemanya\Costa 2009 Norma sintàctica Fabra ACCÉS 

LLIURE.doc 

124 
 

i) L'ús en la llengua escrita del gerundi no adverbial, ús desconegut en la llengua 
oral, al text del 29/10/1925 (Costa 2005: 9.3.2.18). 

A banda d'aquestes descripcions més detallades, Fabra fa menció a les Converses de 
22 situacions diferents d'alternança. Crida l'atenció, entre aquestes, l'afirmació que fa a 
la Conversa de l'1/4/1925 (Costa 2005: 9.3.2.18), parlant del sorgiment del grup el què: 
«No havem verificat […] l'extensió d'aquest canvi […]». La pregunta que se'ns planteja 
de seguida és com considerava «verificat» un canvi Fabra. De retop, doncs, cal deduir 
que tots els altres canvis de què parla els considera «verificats»? 

Entrant en el terreny de les conseqüències del canvi —a banda del que ja hem 
comentat—, hi ha poca informació. Ho són els canvis de significat o de funció, la 
ultracorrecció o les alteracions de règims, tots ells deguts a la intervenció dels 
descastellanitzadors o del mal ús de formes proposades com a norma. Hi ha, encara, 
l'afirmació que els canvis són perjudicials. 

5. Pel que fa a allò que hem designat resistències al canvi, destaquen els tres textos 
en què Fabra defensa una forma, que és fruit d'una tendència del català que ha resistit la 
interferència del castellà: la caiguda de les preposicions davant de la conjunció que i l'ús 
de la preposició a davant de l'infinitiu complement (2 cops). En dos textos descriu 
canvis que es donen malgrat que provoquen ambigüitats: els pas de la li  a la hi i la 
substitució del futur d'indicatiu pel present de subjuntiu en les subordinades. En dos 
textos també, dóna com a resistència el geni de la llengua o sentiment lingüístic: la 
resistència a ometre la conjunció que davant de les subordinades i a adoptar el qui 
exclusivament subjecte. Dóna com a altres casos de resistència la tradició (ús de en amb 
els complements indirectes), el canvi de significació d'un mot viu (qui exclusivament 
subjecte) i l'anacolut (coordinació de verbs amb règims diferents). 

6. Entrant en el terreny dels tipus de canvi de què Fabra parla i de la visió que en 
dóna a les Converses, cal dir que d'entrada que destaquen quantitativament els 32 casos 
que classifiquem com a casos de sobreestimació: 

— L’ús prepositiu de baix: 30/11/1919 (Costa 2005: 9.3.2.12). 
— L’adquisició pels mots com mai de la modalitat negativa: 14/12/1919 (Costa 2005: 

9.3.2.12). 
— Usos de relatiu possessiu de quin: 21/12/1919 (Costa 2005: 9.3.2.12). 
— Usos de relatiu possessiu de qual: 25/1/1923 (Costa 2005: 9.3.2.15). 
— L’atribució a les preposicions febles de la capacitat d'introduir subordinades 

completives: 13/1/1920 (Costa 2005: 9.3.2.13). 
— L’esment que la preposició ad envaeix les funcions de in: 24/1/1920 (Costa 2005: 

9.3.2.13). 
— L’ús de la preposició en amb complements indirectes: 27/1/1920 (Costa 2005: 

9.3.2.13).  
— L’ús de la preposició a amb els infinitius complement: 13/1/1920 (Costa 2005: 

9.3.2.13).  
— L’extensió de l'ús de la preposició a amb complements directes de persona: 

7/4/1920 (Costa 2005: 9.3.2.13). 
— L’ús de l'article el davant l'infinitiu: 27/10/1920 (Costa 2005: 9.3.2.13). 
— L’ús de en amb infinitius complements: 13/1/1920 (Costa 2005: 9.3.2.13). 
— Capacitat del pronom se per funcionar com a complement indirecte de 3a persona: 

20/10/1923 (Costa 2005: 9.3.2.15). 
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— hagués amb valor condicional: 16/12/1922 (Costa 2005: 9.3.2.14). 
— L’atribució als pronoms en i hi de la possibilitat d'un ús pleonàstic en les frases 

amb ordre emfàtic: 9/1/1923 (Costa 2005: 9.3.2.15). 
— L’atribució a el que dels valors de el qual: 25/1/1923 (Costa 2005: 9.3.2.15). 
— L’atribució a certs verbs (agrair, creure, etc.) de la possibilitat d'introduir les 

subordinades sense conjunció: 27/5/1923 (Costa 2005: 9.3.2.15). 
— doncs causal: 1/12/1919 (Costa 2005: 9.3.2.12). 
— L’atribució al verb haver-hi de la possibilitat de concordar amb l'element que duu 

posposat: 12/6/1923 (Costa 2005: 9.3.2.15). 
— Assimilació de per a a para: 21/1/1920 (Costa 2005: 9.3.2.13). 
— puix coordinant: 15/9/1923 (Costa 2005: 9.3.2.15). 
— Ús de no res menys com a néanmoins: 18/9/1923 (Costa 2005: 9.3.2.15). 
— Ús de no res menys com a nada menos: 18/9/1923 (Costa 2005: 9.3.2.15). 
— Ús de ço equivalent a lo: 22/9/1923 (Costa 2005: 9.3.2.15). 
— Atribució al pronom en de la capacitat de funcionar com a prefix verbal: 

21/4/1925 (Costa 2005: 9.3.2.18). 
— Ús com a relatiu possessiu de d'on: 8/4/1925 (Costa 2005: 9.3.2.18). 
— Atribució al pronom es de la capacitat de funcionar com a pronom de 1a i 2a 

persones del plural: 28/5/1926 (Costa 2005: 9.3.2.19). 
— Atribució al pronom vostè de funcions pròpies del pronom castellà usted: 

16/7/1926 (Costa 2005: 9.3.2.19). 
— Atribució d'un nou règim (regraciar algú d'una cosa) al verb regraciar: 

17/9/1926 (Costa 2005: 9.3.2.19). 
— Atribució de nou règim (blasmar d'algú) al verb blasmar: 21/2/1928 (Costa 2005: 

9.3.2.21). 
— Atribució al verb anar de la possibilitat de funcionar en present d'indicatiu com a 

verb auxiliar de la perífrasi «anar a + infinitiu»: 2/3/1928 (Costa 2005: 9.3.2.21). 
— Atribució al verb estar de la capacitat d'adjuntar-se a participis passats (la sopa 

està salada) que expressen «una qualitat passatgera»: 9/3/1928 (Costa 2005: 9.3.2.21).  
Classifiquem com a casos de substitució els 16 següents: 
— L’ús de davant de per davant: 28/1/1920 (Costa 2005: 9.3.2.13). 
— L’ús causal pel temporal de la locució tota vegada que: 5/2/1920 (Costa 2005: 

9.3.2.13). 
— El pas de la li  a la hi: 23/2/1920 (Costa 2005: 9.3.2.13). 
— La substitució de caldre per tenir que i haver-hi que: 21/4/1920 (Costa 2005: 

9.3.2.13). 
— El pas de lo li  a lo hi: 27/4/1920 (Costa 2005: 9.3.2.13). 
— El mateix per en: 21/12/1922 (Costa 2005: 9.3.2.14). 
— qual interrogatiu per quin: 25/1/1923 (Costa 2005: 9.3.2.15). 
— substitució de les estructures «adverbi en –ment + adverbi en –ment» i «adverbi en 

–ment + adverbi sense –ment» per «adverbi sense –ment + adverbi en –ment»: 
15/2/1923 (Costa 2005: 9.3.2.15). 

— a ell per an ell: 13/3/1923 (Costa 2005: 9.3.2.15). 
— an+vocal per amb+vocal: 14/3/1923 (Costa 2005: 9.3.2.15). 
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— substitució, en la coordinació de verbs amb règim diferent, de l'estructura «“verb 
+ complement [SN plej]” + conjunció i + “verb + complement [pronom feblej]”» (Vencé 
els enemics i els donà mort) per l'estructura «“verb + [Øj]” + conjunció i + “verb + 
complement [SN plej]”» (Vencé Ø i donà mort als enemics): 22/5/1923 (Costa 2005: 

9.3.2.15). 
— si queia per si caigués: 26/3/1920 (Costa 2005: 9.3.2.13). 
— quan vindrà per quan vingui: 26/3/1920 (Costa 2005: 9.3.2.13). 
— L’ús causal en comptes del condicional de posat que: 4/10/1923 (Costa 2005: 

9.3.2.15). 
— L’ús de estar en comptes de ser en sentit locatiu: 23/10/1923 i 15/11/1923. 
— Extensió de l'ús de la perífrasi «estar+gerundi» en comptes de la forma verbal 

simple: 16/11/1923 (Costa 2005: 9.3.2.15). 
Classifiquem com a casos de subestimació els 9 següents: 
— L’eliminació de la preposició per a: 21/1/1920 (Costa 2005: 9.3.2.13). 
— La pèrdua de la preposició en per designar el terme d'un moviment: 23/1/1920 

(Costa 2005: 9.3.2.13). 
— Pas de aquest/aqueix/aquell a aquest-aqueix / aquell: 28/12/1922 (Costa 2005: 

9.3.2.14). 
— L’ús indiscriminat de l'ordre no neutre dels elements de la frase li treu 

funcionalitat: 2/1/1923 (Costa 2005: 9.3.2.15). 
— Pèrdua de la modalitat interrogativa de qual: 25/1/1923 (Costa 2005: 9.3.2.15). 
— La pèrdua de no en frases amb mots com mai anteposats al verb: 22/3/1923 (Costa 

2005: 9.3.2.15). 
— La pèrdua experimentada per hi com a marca de haver-hi: 23/5/1923 (Costa 2005: 

9.3.2.15). 
— Pèrdua de la capacitat de la preposició de d'introduir infinitius subjectes: 

27/10/1920 (Costa 2005: 9.3.2.13). 
— De la contraposició entre un de negatiu i un negatiu a la síntesi en un negatiu: 

18/10/1925 (Costa 2005: 9.3.2.18). 
Classifiquem com a casos d'importació els 11 següents: 
— lo qual: 29/12/1919 (Costa 2005: 9.3.2.12). 
— La reintroducció d'arcaismes: 18/11/1919 (Costa 2005: 9.3.2.12). 
— referència general a la «castellanització»: 25/5/1920 (Costa 2005: 9.3.2.13). 
— L’ús del lo neutre: 7/2/1920 (Costa 2005: 9.3.2.13). 
— tenir que: 21/4/1920 (Costa 2005: 9.3.2.13). 
— haver-hi que: 21/4/1920 (Costa 2005: 9.3.2.13). 
— mes (conjunció): 19/9/1923 (Costa 2005: 9.3.2.15). 
— «deixar + participi passat»: 25/4/1925 (Costa 2005: 9.3.2.18) 
— «quedar + participi passat»: 25/4/1925 (Costa 2005: 9.3.2.18) 
— «venir + gerundi»: 25/4/1925 (Costa 2005: 9.3.2.18) 
— gerundi no adverbial: 4/7/1925 (Costa 2005: 9.3.2.18). 
Classifiquem com a casos de pèrdua els 5 següents: 
— La concordança amb el participi passat: 26/6/1920 (Costa 2005: 9.3.2.13). 
— damunt preposició: 18/10/1925 (Costa 2005: 9.3.2.18). 
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— sens (conservat només en locucions fossilitzades): 6/2/1927 (Costa 2005: 

9.3.2.20). 
— sots (conservat només en locucions fossilitzades): 6/2/1927 (Costa 2005: 

9.3.2.20). 
— El futur en les relatives: 26/3/1920 (Costa 2005: 9.3.2.13). 
Classifiquem com a casos d'addició els 4 següents: 
— El sorgiment de la forma «híbrida» an: 13/3/1923 (Costa 2005: 9.3.2.15). 
— el quin, format sobre el qual: 25/1/1923 (Costa 2005: 9.3.2.15). 
— creació del conjunt els hi amb valor datiu: 29/9/1923 (Costa 2005: 9.3.2.15). 
— formació del conjunt el què, a partir de el que i què: 1/4/1925 (Costa 2005: 

9.3.2.18). 
Classifiquem com a casos de reinterpretació els 2 següents: 
— de per / per a / perquè a per / pera / per a què / perquè: 21/1/1920 (Costa 2005: 

9.3.2.13) i 15/11/1922 (Costa 2005: 9.3.2.14). 
— de dilluns / el dilluns a el dilluns / els dilluns: 13/12/1922 (Costa 2005: 9.3.2.14). 
El resum quantitatiu dels casos de canvi sintàctic tractat per Fabra a les «Converses 

filològiques» de 1919-1928 és el següent: 
Tipus Nre. 
sobreestimació d'una distinció 32 
substitució 16 
subestimació 9 
importació 11 
pèrdua 5 
addició d'una forma 4 
reinterpretació d'una distinció 2 
Total 79 

 
Pel que fa a la relació entre el canvi i la norma, en 5 Converses (les del 9/12/1922 
[Costa 2005: 9.3.2.14]: del 29/9/1923 [Costa 2005: 9.3.2.15]; del 13/1, 23 i 26/8/1924 
[Costa 2005: 9.3.2.16]), trobem al·lusions, sempre qualificant el canvi de «defecte», 
«vici» o «falta». En una —la que tracta de la combinació incorrecta els hi—, sembla 
presentar la norma prescriptiva explícita com a anterior a aquesta combinació, 
òbviament ja existent abans de la codificació fabriana. En una altra —la que tracta de la 
pèrdua del pronom hi en el verb haver-hi— diu que haver pot esdevenir la «construcció 
normal»: pot ser, doncs, una nova norma. 
 
3.3.2 Observacions sobre la concepció fabriana del canvi sintàctic als altres textos 
discrecionalment pertinents  

Les observacions de conjunt sobre la concepció fabriana del canvi sintàctic en els 
textos considerats discrecionalment pertinents no difereixen gaire de les que hem fet en 
parlar del conjunt de les Converses filològiques (epígraf 3.3.1). Això ja era previsible, ja 
que les Converses són de llarg els textos més nombrosos i, per tant, el comentari de la 
informació que hi hem trobat ja és prou representatiu del conjunt dels textos 
discrecionalment pertinents. 

Una informació nova important que permeten les observacions que ara encetem és 
que moltes de les concepcions fabrianes presents en les Converses —textos redactats 
entre 1919 i 1928— ja eren presents en els seus textos de ben abans i, per tant, cal 
considerar-les concepcions ben assumides per Fabra. Són les següents: 
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a) La visió del canvi com a «corrupció», ja present a la conferència «Conjugació del 
verb català. Present de subjuntiu y infinitiu», del 3/XII/1891 (Costa 2005: 9.3.2.1). 

b) L'assumpció d'una evolució natural de les llengües, present des de la carta del 
26/12/1905 (Costa 2005: 9.3.2.2) fins a les «Qüestions lingüístiques», del 19/1/1930 
(Costa 2005: 9.3.2.23). 

c) L'empobriment cultural com a factor extern de canvi, present a l'article «La 
lengua», de 1916 (Costa 2005: 9.3.2.10). 

d) La interferència del castellà com a factor intern de canvi, present ja a la carta del 
26/12/1905 (Costa 2005: 9.3.2.2) 

e) El «moment secundari» (v. 3.2.1) de la interferència del castellà com a factor 
intern de canvi, present en els textos «El pronom-adjectiu “qual”», del 28/3/1907 (Costa 

2005: 9.3.2.5), i «Les preposicions “de”, “a”, “en” davant de la conjunció “que”», del 
28/2/1908 (Costa 2005: 9.3.2.6). 

f) El canvi lingüistic com un procés amb una fase d'alternança entre variants, present 
en les seves intervencions el 1906 en el I Congrés Internacional de la Llengua Catalana 
(Costa 2005: 9.3.2.3). 

A més, trobem en aquests altres textos discrecionalment pertinents, concepcions i 
informacions no presents a les Converses. Són les següents: 

 a) La idea que el canvi és inherent a les llengües i que s'acompleix segons unes 
lleis i no aleatòriament, ja present a la conferència «Conjugació del verb català. Present 
de subjuntiu y infinitiu», del 3/XII/1891 (Costa 2005: 9.3.2.1). 

 b) L'inici del canvi en un context lingüístic determinat i no en d'altres, present en 
les seves intervencions el 1906 en el I Congrés Internacional de la Llengua Catalana 
(Costa 2005: 9.3.2.3). 

 c) La diversitat cultural i geogràfica i les fronteres polítiques o religioses, com a 
factors externs de canvi, present a l'article «La lengua», de 1916 (Costa 2005: 9.3.2.10). 

 
 

3.4 Observacions sobre la concepció fabriana del canvi sintàctic  
3.4.1 Conclusions sobre l'objectiu fixat  

Els objectius explícits d'aquest capítol eren, d'una banda, descriure la concepció 
fabriana del canvi sintàctic. Pel que fa al mètode, hem pretès validar la hipòtesi 1.3.2 
sobre una de les dobles condicions de Fabra: la d'investigador i la d'estandarditzador. 

Pel que fa al primer objectiu, cal considerar-lo assolit d'entrada per la gran quantitat 
d'informació que hem pogut obtenir, tant en els textos que hem considerat «pertinents» 
com en els que hem considerat «discrecionalment pertinents»: hem descobert que Fabra 
tracta de 102 casos de canvi sintàctic diferents (v. 3.4.2.1).  

Quant a aquesta distinció dels textos fabrians, hem de reconèixer que el nombre de 
textos discrecionalment pertinents (46) en què hem trobat informació és més del doble 
que el de pertinents (21); però també cal dir que en les dues menes de textos hi ha obres 
que en parlen extensament: entre els especialitzats, el text «Sobre diferents problemes 
pendents en l'actual català literari», de 1907 (Costa 2005: 9.3.1.1.2), i el text Recull de 
les lliçons del curs de català superior, de 1933-1934 (Costa 2005: 9.3.1.1.13); entre els 
no especialitzats, les «Converses filològiques» de 1919-1928 (Costa 2005: 9.3.2.12-
9.3.2.16 i 9.3.2.18-9.3.2.21). 

La cronologia d'aquests tres textos ja ens permet veure que el canvi lingüístic és una 
qüestió present en l'obra de Fabra d'una manera continuada i sistemàtica; impressió que 
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es confirma, si recordem que —amb una profunditat variable, no cal dir-ho— Fabra en 
parla des de la conferència «Conjugació del verb català. Present de subjuntiu y 
infinitiu», del 1891 (Costa 2005: 9.3.2.1), fins en un carta del 15/6/1942 (Costa 2005: 

9.3.2.25). 
Pel que fa al segon objectiu, la distinció entre un Fabra investigador i un Fabra 

estandarditzador, es pot veure en les conclusions generals que tot seguit presentem. 

 
3.4.2 El canvi sintàctic segons Pompeu Fabra  
3.4.2.1 El canvi sintàctic segons el Pompeu Fabra investigador  

El primer que cal dir és que en els textos analitzats, Fabra no presenta cap teoria 
completa ni cap definició explícita del canvi lingüístic en general ni del canvi sintàctic 
en particular. Això no obstant, d'una banda, hem pogut deduir d'un fragment de «L'obra 
de depuració de la llengua catalana», de 1924 [1932] (Costa 2005: 9.3.1.1.9) una 
definició de d’un tipus de castellanisme sintàctic, un tipus de calc:  
 
Identificació amb les significacions d'un mot gramatical castellà de les significacions 
d'un mot gramatical català que afecta l'estructura de la proposició en català.  
 
D'altra banda hem identificat el procés de canvi que Fabra proposa en la Conversa del 
30/12/1924 (Costa 2005: 9.3.2.16) com a prototípic: 

 a) Hi ha una primera fase d'«exposició» a la nova forma («llegint tots els dies i 
gairebé exclusivament…»). 

 b) A continuació hi ha una fase d'acceptació passiva («s'estableix talment en la 
nostra pensa»), amb 

— un primer estadi en la traducció del castellà («que en traduir d'aquella llengua pot 
no semblar-nos estrangera i esmunyir-se inadvertidament en la nostra traducció») i 

— un segon estadi en veure-la en textos catalans («i pot així mateix no sobtar-nos 
quan la trobem acceptada en un text català»). 

 c) I, finalment, «perilla de produir-se espontàniament». 
Segons ell, el canvi és inherent a les llengües, s'acompleix segons unes lleis i cada 

llengua té la seva pròpia evolució. El català és una llengua que ha evolucionat poc en 
comparació amb les altres llengües romàniques. La seva actitud d'investigador respecte 
al canvi és neutra. 

Pel que fa als orígens del canvi sintàctic, cal parlar del que hem anomenat, en 
terminologia laboviana (epígraf 5.1), de canvi des de dalt i canvi des de baix. Fabra 
dóna a entendre que la sintaxi és un aspecte de la llengua molt mal·leable, a causa 
sobretot de la poca perceptibilitat dels fenòmens sintàctics. Descriu sobretot canvis des 
de dalt —entesos com a canvis introduïts conscientment en general per una elit—, ja 
que en sintaxi hi ha hagut molts més canvis en la llengua escrita que en la llengua oral 
respecte a la llengua escrita medieval. 

Pel que fa a les causes del canvi sintàctic, en els textos fabrians trobem al·lusions, en 
primer lloc, a la interferència —com a transferència del parlant de L1 d'una forma de la 
L2 en escriure la L1 i com a transferència del parlant de L1 d'una forma de la L1 en 
parlar la L2—, paraula que utilitza explícitament a la conferència «El català a l'escola 
primària», de 1933 (Costa 2005: 9.3.1.1.12), ús amb el qual s’avança 3 anys a la primera 
referència trobada per Payrató (1985: 48 i 218) en un text europeu (la comunicació 
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«Problèmes d’interférences linguistiques», de Sandfeld, Quart Congrés Internacional de 
Lingüistes de Copenhague) i en un de català (l’obra Poliglotisme passiu, de Delfí 
Dalmau), totes dues de l’any 1936. Malgrat això, al diccionari (Costa 2005: 9.3.1.1.11) 
només defineix interferència com a unitat de significació de la física. 

També, en ordre quantitativament decreixent, es refereix a l'analogia interna i 
respecte al castellà, la derivació impròpia, l'evolució natural, el creuament, la necessitat 
d'una forma, la no-necessitat de precisió i la no-necessitat d'un element. 

Entre els factors interns, el Fabra investigador constata en la gran majoria dels casos 
tractats la interferència del castellà com a segona llengua present en el cervell dels 
catalanoparlants: en una primera fase, directa —provocant canvis en la llengua—; i en 
una segona fase, indirecta —provocant que els catalanoparlants no reconeguin com a 
pròpies formes tradicionals de la llengua. En ordre quantitativament decreixent, Fabra 
també esmenta la poca perceptibilitat dels fenòmens sintàctics; el desenvolupament 
propi de les possibilitats del sistema; l'evolució natural; la permeabilitat del sistema 
català a altres sistemes; la familiaritat que els catalanoparlants, bilingües, tenen amb 
estructures del castellà; l'economia expressiva; la proximitat estructural entre una forma 
catalana i una de castellana; i l'existència de determinats contextos lingüístics que 
afavoreixen l'inici del canvi. 

Entre els factors externs i psicolingüístics (v. 3.2.1), en ordre quantitativament 
decreixent, Fabra esmenta les traduccions mecàniques del castellà, la lectura en castellà, 
la lectura dels diaris catalans, l'aprenentatge de la llengua i la necessitat d'una forma. 

Entre els factors externs, Fabra esmenta la diversitat cultural, la diversitat geogràfica, 
l'empobriment cultural, les fronteres polítiques i les fronteres religioses. 

El canvi és sistemàticament concebut per Fabra com un procés amb una fase 
d'alternança entre variants concurrents, una de les quals progressivament va imposant-
se, quasi mai d'una manera absoluta.  

Les conseqüències dels canvis tractats són pel Fabra recercador negatives: 
disgregació de la llengua, més castellanismes com més traducció es fa, canvis de 
significats en mots patrimonials i ultracorreccions. 

Entre les resistències al canvi, l'investigador esmenta sobretot la interferència i 
l'ambigüitat; secundàriament, esmenta el geni de la llengua, la tradició, el canvi de 
significació d'un mot viu i els anacoluts. 

Pel que fa a la direcció del canvi, quan concorren una forma castellana i una de 
catalana, el canvi es dirigeix cap al triomf de la forma castellana. Explícitament, segons 
Fabra, això passa quan els catalanoparlants escriuen. En canvi —sempre segons esment 
explícit de Fabra— els catalanoparlants fan catalanismes quan parlen castellà. 

Quant als tipus de canvi, són els següents. 
a) Els 40 casos que classifiquem com a casos de sobreestimació:121 
— L’ús prepositiu de baix: al text «L'obra de depuració de la llengua catalana», de 

1924 (Costa 2005: 9.3.1.1.9) i la Conversa del 30/11/1919 (Costa 2005: 9.3.2.12). 
— L’adquisició pels mots com mai de la modalitat negativa: a «L'obra de depuració 

de la llengua catalana», de 1924 (Costa 2005: 9.3.1.1.9) i la Conversa del 14/12/1919 
(Costa 2005: 9.3.2.12).  

— Usos de relatiu possessiu de quin: al Recull de les lliçons del curs de català 
superior, de 1933-1934 (Costa 2005: 9.3.1.1.13) i la Conversa del 21/12/1919 (Costa 

2005: 9.3.2.12). 

                                                 
121. Donem les referències d’un text de cada tipus (pertinent i discrecionalment pertinent). 
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— Usos de relatiu possessiu de qual: al Recull de les lliçons del curs de català 
superior, de 1933-1934 (Costa 2005: 9.3.1.1.13) i la Conversa del 25/1/1923 (Costa 

2005: 9.3.2.15). 
— L’atribució a les preposicions febles de la capacitat d'introduir subordinades 

completives: a «Sobre els diferents problemes pendents en l'actual català literari», de 
1907 (Costa 2005: 9.3.1.1.2), i la Conversa del 13/1/1920 (Costa 2005: 9.3.2.13). 

— L’esment que la preposició ad envaeix les funcions de in: a la Conversa del 
24/1/1920 (Costa 2005: 9.3.2.13). 

— L’ús de la preposició en amb complements indirectes: a la Conversa del 
27/1/1920 (Costa 2005: 9.3.2.13). 

— L’ús de la preposició a amb els infinitius complement: a la Conversa del 
13/1/1920 (Costa 2005: 9.3.2.13).  

— L’extensió de l'ús de la preposició a amb complements directes de persona: a 
«Sobre els diferents problemes pendents en l'actual català literari», de 1907 (Costa 2005: 

9.3.1.1.2), i la Conversa del 7/4/1920 (Costa 2005: 9.3.2.13). 
— L’ús de l'article el davant l'infinitiu: a la Conversa del 27/10/1920 (Costa 2005: 

9.3.2.13).  
— L’ús de en amb infinitius complements: a la Conversa del 13/1/1920 (Costa 2005: 

9.3.2.13). 
— Capacitat del pronom se per funcionar com a complement indirecte de 3a persona 

plural: textos del 20/10/1923 (Costa 2005: 9.3.2.15) i 30/12/1924 (Costa 2005: 9.3.2.16). 
— hagués amb valor condicional: a la Conversa del 16/12/1922 (Costa 2005: 

9.3.2.14). 
— L’atribució als pronoms en i hi de la possibilitat d'un ús pleonàstic en les frases 

amb ordre emfàtic: a la Conversa del 9/1/1923 (Costa 2005: 9.3.2.15). 
— L’atribució a el que dels valors de el qual: a «L'obra de depuració de la llengua 

catalana», de 1924 (Costa 2005: 9.3.1.1.9) i la Conversa del 25/1/1923 (Costa 2005: 

9.3.2.15). 
— L’atribució a certs verbs (agrair, creure, etc.) la possibilitat d'introduir les 

subordinades sense conjunció: a la Conversa del 27/5/1923 (Costa 2005: 9.3.2.15). 
— doncs causal: a «L'obra de depuració de la llengua catalana», de 1924 (Costa 2005: 

9.3.1.1.9), i la Conversa del 1/12/1919 (Costa 2005: 9.3.2.12). 
— L’atribució al verb haver-hi de la possibilitat de concordar amb l'element que duu 

posposat: a «Sobre els diferents problemes pendents en l'actual català literari», de 1907 
(Costa 2005: 9.3.1.1.2), i la Conversa del 12/6/1923 (Costa 2005: 9.3.2.15).  

— assimilació de per a a para: a la Conversa del 21/1/1920 (Costa 2005: 9.3.2.13). 
— puix coordinant: a la Conversa del 15/9/1923 (Costa 2005: 9.3.2.15).  
— Ús de no res menys com a néanmoins: text del 18/9/1923 (Costa 2005: 9.3.2.15).  
— Ús de no res menys com a nada menos: text del 18/9/1923 (Costa 2005: 9.3.2.15).  
— Ús de ço equivalent a lo: text del 22/9/1923 (Costa 2005: 9.3.2.15).  
— L’ús de se com a complement indirecte de 3a persona singular: textos del 

20/10/1923 (Costa 2005: 9.3.2.15) i 30/12/1924 (Costa 2005: 9.3.2.16). 
— Atribució al pronom en de la capacitat de funcionar com a prefix verbal: al Recull 

de les lliçons del curs de català superior, de 1933-1934 (Costa 2005: 9.3.1.1.13), i a la 
Conversa del 21/4/1925 (Costa 2005: 9.3.2.18). 
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— Ús com a relatiu possessiu de d'on: a la Conversa del 8/4/1925 (Costa 2005: 

9.3.2.18). 
— Atribució al pronom es de la capacitat de funcionar com a pronom de 1a i 2a 

persones del plural: a les Converses del 17/2/1920 (Costa 2005: 9.3.2.13) i 28/5/1926 
(Costa 2005: 9.3.2.19). 

— Atribució al pronom vostè de funcions pròpies del pronom castellà usted: a la 
Conversa del 16/7/1926 (Costa 2005: 9.3.2.19).  

— Atribució d'un nou règim (regraciar algú d'una cosa) al verb regraciar: a la 
Conversa del 17/9/1926 (Costa 2005: 9.3.2.19). 

— Atribució de nou règim (blasmar d'algú) al verb blasmar: a la Conversa del 
21/2/1928 (Costa 2005: 9.3.2.21).  

— Atribució al verb anar de la possibilitat de funcionar en present d'indicatiu com a 
verb auxiliar de la perífrasi «anar a + infinitiu»: 2/3/1928 (Costa 2005: 9.3.2.21).  

— Atribució al verb estar de la capacitat d'adjuntar-se a participis passats (la sopa 
està salada) que expressen «una qualitat passatgera»: text del 9/3/1928 (Costa 2005: 

9.3.2.21).  
— Els subjuntius vinguem i vingueu com a imperatius negatius: a la carta del 

16/9/1905 (Costa 2005: 9.3.1.1.1.).  
— La possibilitat que certs participis anglesos en –en funcionin com a adjectius: a la 

Gramàtica anglesa, de 1924 (Costa 2005: 9.3.1.1.8.). 
— res adquireix la capacitat de funcionar com a adverbi (no m'agrada res aquest 

pa): a «L'obra de depuració de la llengua catalana», de 1924 (Costa 2005: 9.3.1.1.9). 
— El pas d'adverbis a pronoms experimentat per en i hi: al Recull de les lliçons del 

curs de català superior, de 1933-1934 (Costa 2005: 9.3.1.1.13). 
— El pas de aquell i allò , de demostratius a articles, en els grups aquell qui i allò 

que: al Recull de les lliçons del curs de català superior, de 1933-1934 (Costa 2005: 

9.3.1.1.13). 
— El fet que una preposició «envaeix l'esfera d'una altra»: al Curs superior de 

català, de 1936-1937 (Costa 2005: 9.3.1.1.15), i al text del 24/1/1920 (Costa 2005: 

9.3.2.13). 
— El pas d'ILLE, pronom demostratiu, a el, article: al Curs superior de català, de 

1936-1937 (Costa 2005: 9.3.1.1.15). 
b) Classifiquem com a casos de substitució els 17 següents: 
— L’ús de davant de per davant: text del 28/1/1920 (Costa 2005: 9.3.2.13). 
— L’ús causal pel temporal de la locució tota vegada que: a «L'obra de depuració de 

la llengua catalana», de 1924 (Costa 2005: 9.3.1.1.9), i al text del 5/2/1920 (Costa 2005: 

9.3.2.13).  
— El pas de la li  a la hi: al text del 23/2/1920 (Costa 2005: 9.3.2.13).  
— La substitució de caldre per tenir que i haver-hi que: al text del 21/4/1920 (Costa 

2005: 9.3.2.13).  
— El pas de lo li  a lo hi: al text del 27/4/1920 (Costa 2005: 9.3.2.13). 
— el mateix per en: al text del 21/12/1922 (Costa 2005: 9.3.2.14). 
— qual interrogatiu per quin: al text del 25/1/1923 (Costa 2005: 9.3.2.15).  
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— substitució de les estructures «adverbi en –ment + adverbi en –ment » i «adverbi 
en –ment + adverbi sense –ment » per «adverbi sense –ment + adverbi en –ment »: al 
text del 15/2/1923 (Costa 2005: 9.3.2.15). 

— a ell per an ell: al text del 13/3/1923 (Costa 2005: 9.3.2.15).  
— an+vocal per amb+vocal: al text del 14/3/1923 (Costa 2005: 9.3.2.15).  
— substitució, en la coordinació de verbs amb règim diferent, de l'estructura «“verb 

+ complement [SN plej]” + conjunció i + “verb + complement [pronom feblej]”» (Vencé 
els enemics i els donà mort) per l'estructura «“verb + [Øj]” + conjunció i + “verb + 
complement [SN plej]”» (Vencé Ø i donà mort als enemics): al text del 22/5/1923 (Costa 

2005: 9.3.2.15).  
— si queia per si caigués: a «L'obra de depuració de la llengua catalana», de 1924 

(Costa 2005: 9.3.1.1.9), i al text del 26/3/1920 (Costa 2005: 9.3.2.13).  
— quan vindrà per quan vingui: a «L'obra de depuració de la llengua catalana», de 

1924 (Costa 2005: 9.3.1.1.9), i al text del 26/3/1920 (Costa 2005: 9.3.2.13). 
— L’ús causal en comptes del condicional de posat que: al text del 4/10/1923 (Costa 

2005: 9.3.2.15).  
— L’ús de estar en comptes de ser: als textos del 15 i 16/11/1923, i 23/10/1923 

(Costa 2005: 9.3.2.15). 
— Extensió de l'ús de la perífrasi «estar+gerundi» en comptes de la forma verbal 

simple: al text del 16/11/1923 (Costa 2005: 9.3.2.15). 
— L’afirmació fabriana general que algunes preposicions, sobretot febles, en 

substitueixen d'altres: al Curs superior de català, de 1936-1937 (Costa 2005: 

9.3.1.1.15).  
c) Classifiquem com a casos de subestimació els 14 següents: 
— L’eliminació de la preposició per a: 21/1/1920 (Costa 2005: 9.3.2.13). 
— La pèrdua de la preposició en per designar el terme d'un moviment: al Recull de 

les lliçons del curs de català superior, de 1933-1934 (Costa 2005: 9.3.1.1.13) i a la 
Conversa del 23/1/1920 (Costa 2005: 9.3.2.13). 

— L’abandó de l'imperfet d'indicatiu en les subordinades temporals i de relatiu: a 
«L'obra de depuració de la llengua catalana», de 1924 (Costa 2005: 9.3.1.1.9), i al text 
del 26/3/1920 (Costa 2005: 9.3.2.13). 

— L’abandó del futur en les subordinades temporals i de relatiu: a «L'obra de 
depuració de la llengua catalana», de 1924 (Costa 2005: 9.3.1.1.9), i al text del 
26/3/1920 (Costa 2005: 9.3.2.13). 

— De aquest/aqueix/aquell a aquest-aqueix / aquell: al text del 28/12/1922 (Costa 

2005: 9.3.2.14). 
— L’ús indiscriminat de l'ordre no neutre dels elements de la frase li treu 

funcionalitat: al text del 2/1/1923 (Costa 2005: 9.3.2.15).  
— Pèrdua de la modalitat interrogativa de qual: al Recull de les lliçons del curs de 

català superior, de 1933-1934 (Costa 2005: 9.3.1.1.13), i al text del 25/1/1923 (Costa 

2005: 9.3.2.15).  
— La pèrdua de no en frases amb mots com mai anteposats al verb: a «L'obra de 

depuració de la llengua catalana», de 1924 (Costa 2005: 9.3.1.1.9), i al text del 
22/3/1923 (Costa 2005: 9.3.2.15).  



C:\Users\Joan\Desktop\Dades antigues\Tesi Alemanya\Costa 2009 Norma sintàctica Fabra ACCÉS 

LLIURE.doc 

134 
 

— La pèrdua de hi com a marca de haver-hi: al text del 23/5/1923 (Costa 2005: 

9.3.2.15). 
— La pèrdua de la capacitat de la preposició de d'introduir infinitius subjectes: al 

text del 27/10/1920 (Costa 2005: 9.3.2.13). 
— La pèrdua de la contraposició entre un de negatiu i un negatiu a la síntesi en un 

negatiu: al text del 18/10/1925 (Costa 2005: 9.3.2.18). 
— La confusió de les preposicions llatines PER i PRO en per: al Recull de les lliçons 

del curs de català superior, de 1933-1934 (Costa 2005: 9.3.1.1.13). 
— La «unificació» dels auxiliars ésser i haver en benefici del segon: a «Sobre els 

diferents problemes pendents en l'actual català literari», de 1907 (Costa 2005: 9.3.1.1.2). 
— Canvi de la significació d'algunes preposicions, sobretot febles: al Recull de les 

lliçons del curs de català superior, de 1933-1934 (Costa 2005: 9.3.1.1.13).  
d) Classifiquem com a casos d'importació els 13 següents: 
— lo qual: al text del 29/12/1919 (Costa 2005: 9.3.2.12)  
— La reintroducció d'arcaismes: al text del 18/11/1919 (Costa 2005: 9.3.2.12). 
— Referència general a la castellanització: al text del 25/5/1920 (Costa 2005: 

9.3.2.13). 
— L’ús del lo neutre: a «L'obra de depuració de la llengua catalana», de 1924 (Costa 

2005: 9.3.1.1.9), i al text del 7/2/1920 (Costa 2005: 9.3.2.13). 
— tenir que: al text del 21/4/1920 (Costa 2005: 9.3.2.13). 
— haver-hi que: al text del 21/4/1920 (Costa 2005: 9.3.2.13).  
— mes (conjunció): al text del 19/9/1923 (Costa 2005: 9.3.2.15). 
— «deixar + participi passat»: al text del 25/4/1925 (Costa 2005: 9.3.2.18). 
— «quedar + participi passat»: al text del 25/4/1925 (Costa 2005: 9.3.2.18). 
— «venir + gerundi»: al text del 25/4/1925 (Costa 2005: 9.3.2.18). 
— Gerundi no adverbial: als textos del 4/7/1925 i del 29/10/1925 (Costa 2005: 

9.3.2.18). 
— Determinades conjuncions (ademés): a «L'obra de depuració de la llengua 

catalana», de 1924 (Costa 2005: 9.3.1.1.9). 
— Locucions conjuntives (en quant a): a «L'obra de depuració de la llengua 

catalana», de 1924 (Costa 2005: 9.3.1.1.9). 
e) Classifiquem com a casos de pèrdua els 11 següents: 
— damunt preposició: en el curs del 1933-1934 (Costa 2005: 9.3.1.1.13) i al text del 

18/10/1925 (Costa 2005: 9.3.2.18). 
— sens (conservat només en locucions fossilitzades): al text del 6/2/1927 (Costa 

2005: 9.3.2.20). 
— sots (conservat només en locucions fossilitzades): al text del 6/2/1927 (Costa 

2005: 9.3.2.20). 
— El futur en les relatives: al text del 26/3/1920 (Costa 2005: 9.3.2.13). 
— Els «arcaismes» en general a «Sobre els diferents problemes pendents en l'actual 

català literari», de 1907 (Costa 2005: 9.3.1.1.2), i al text del 18/11/1919 (Costa 2005: 

9.3.2.12).  
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— L’abandó de la partícula no en certes oracions negatives: a «L'obra de depuració 
de la llengua catalana», de 1924 (Costa 2005: 9.3.1.1.9), i al text del 22/3/1923 (Costa 

2005: 9.3.2.15). 
— El mot ço: al Recull de les lliçons del curs de català superior, de 1933-1934 

(Costa 2005: 9.3.1.1.13), i al text del 22/9/1923 (Costa 2005: 9.3.2.15). 
— La perífrasi el… del qual: a l'article «El pronom-adjectiu “qual”», del 28/3/1907 

(Costa 2005: 9.3.2.5). 
— La funció de lligam que exerceix la concordança del participi passat amb el 

complement directe: a «Sobre els diferents problemes pendents en l'actual català 
literari», de 1907 (Costa 2005: 9.3.1.1.2), i al text del 26/6/1920 (Costa 2005: 9.3.2.13). 

— L’article definit lu i lus: a l’article «Els mots àtons en el parlar de Barcelona (II)», 
de 1914 (Costa 2005: 9.3.1.1.6). 

— El paradigma dels participis anglesos en –en: a la Gramàtica anglesa, de 1924 
(Costa 2005: 9.3.1.1.8.). 

f) Classifiquem com a casos d'addició els 4 següents: 
— El sorgiment de la forma «híbrida» an: al text del 13/3/1923 (Costa 2005: 

9.3.2.15). 
— el quin, format sobre el qual: al text del 25/1/1923 (Costa 2005: 9.3.2.15). 
— Creació del conjunt els hi amb valor datiu: al text del 29/9/1923 (Costa 2005: 

9.3.2.15).  
— Formació del conjunt el què, a partir de el que i què: al text del 1/4/1925 (Costa 

2005: 9.3.2.18). 
g) Classifiquem com a casos de reinterpretació els 3 següents: 
— De per/per a/perquè a per/pera/per a què: als textos del 21/1/1920 (Costa 2005: 

9.3.2.13) i 15/11/1922 (Costa 2005: 9.3.2.14). 
— De dilluns / el dilluns a el dilluns / els dilluns: al text del 13/12/1922 (Costa 2005: 

9.3.2.14). 
— El català ha abandonat la distinció entre qui subjecte i que complement directe per 

la distinció entre qui [+ persona] i que [— persona] : al Recull de les lliçons del curs de 
català superior, de 1933-1934 (Costa 2005: 9.3.1.1.13), a «Sobre els diferents 
problemes pendents en l'actual català literari», de 1907 (Costa 2005: 9.3.1.1.2), i al text 
del 23/8/1924 (Costa 2005: 9.3.2.16). 

Aleshores, d'acord amb la tipologia de Payrató (1985) adaptada a les nostres 
necessitats, en els textos fabrians especialitzats i no especialitzats trobem, en ordre 
quantitativament decreixent, sobreestimacions d'una distinció, substitucions, 
subestimacions d'una distinció, importacions, pèrdues, reinterpretacions d'una distinció; 
a les quals cal afegir les addicions —no previstes per Payrató. El detall és el següent: 
 

Sobreestimació d'una distinció 40 
Substitució 17 
Subestimació 14 
Importació 13 
Pèrdua 11 
Addició d'una forma 4 
Reinterpretació d'una distinció 3 
Total 102 
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Tal com ja hem comentat, però a l’epígraf 3.1, aquesta classificació feta servir 
descrivint els canvis com si fossin processos afectats per un sol d’aquests set casos és 
insuficient. Aquesta conclusió es confirma amb la contrastació que hem fet de la nostra 
classificació amb la de Bonet (2000: 71-76) de la interferència sintàctica segons Fabra a 
la Gramática de la lengua catalana (1912) i a les «Converses filològiques».122 

Bonet (2000: 70) afirma que segueix Harris i Campbell (Historical syntax in cross-
linguistic perspective, 1995), Weinreich (Languages in contact. Findings and problems, 
1953) i Payrató (1985), les classificacions dels quals adapta, i hi afegeix descripcions de 
«collita pròpia». 

El resultat de la comparació dels casos tractats tant per Bonet (2000: 71-76) com per 
nosaltres és el següent: 

Casos Bonet (2000: 71-76) Descripcions nostres 
baix Manlleu (rèplica funcional) Sobreestimació d'una distinció 
ademés Manlleu (calc) Importació 
dins/fora/abans de, etc. Extensió (per relaxació de 

restricció de copresència) 
Substitució (davant de per 
davant) 
pèrdua (damunt per damunt de) 
addició (damunt < damunt de) 

pobra i humilment Manlleu Substitució 
qui subjecte Extensió (per «subestimació» de 

distinció funcional) 
Reinterpretació 

lo qual Manlleu (morfofuncional)? Importació 
qual/quin adnominals Manlleu (rèplica funcional) Sobreestimació 
el que = el qual Manlleu (rèplica funcional) Sobreestimació 
el quin Manlleu (rèplica funcional) Addició 
Duplicació pronominal en 
relatives 

Extensió (per relaxació de 
restricció de copresència) 

Sobreestimació 

mes adversatiu Manlleu (rèplica funcional) Importació 
no res menys adversatiu Manlleu (rèplica funcional; calc 

del fr. néanmoins) 
Sobreestimació 

doncs causal Manlleu (rèplica funcional) Sobreestimació 
puix concessiu Manlleu (rèplica funcional) Sobreestimació 
tota vegada que causal Extensió (canvi de cond. 

semàntica) 
Substitució 

posat que causal Extensió (canvi de cond. 
semàntica) 

Substitució 

algun per cap, etc., en clàus. 
condic., interrog. i dubitatives 
(no neg.) 

Extensió (per supressió de 
restricció semanticofuncional) 

Interferència «indirecta» 

mai, etc., sense no anteposats al 
verb 

Extensió (per reinterpr. dels 
ítems, facilitada per 
redundància) 

Sobreestimació 

Ús «adverbial» amb article dels 
noms dels dies de la setmana 

Extensió (per «subestimació» de 
distinció funcional) 

Reinterpretació 

Ús pronominal de el mateix Extensió (supr. restricció 
funcional) 

Substitució 

Ús de vostè en interr. i 
imperatives 

Extensió (per relaxació de 
restricció funcional) 

Sobreestimació 

Extensió de haver auxiliar Extensió (actualització de 
reanàlisi) 

Subestimació 

Tendència a la supressió de la 
concordança del PP amb el CD 

Extensió (actualització de 
reanàlisi) 

Pèrdua 

Subjuntius pres. i perf. pel futur 
simple i anterior en temporals i 

Extensió (quantitativa) Substitució 

                                                 
122. Que no  consulta en la seva totalitat, ja que només ha treballat amb les editades per Barcino i Rafel. 
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relatives 
Condicional de possibilitat Extensió (supr. restricció 

semàntica) 
Importació 

Plusquamperfet de subj. en 
principals precedides de 
condicional 

Extensió (supr. restricció 
semàntica) 

Sobreestimació 

quedar + participi Extensió (quantitativa) Importació 
tenir que + INF Extensió (quantitativa) Substitució 
haver-hi que + INF Manlleu (de construcció) Substitució 
anar a + INF amb valor de futur Extensió (supr. restricció 

semàntica) 
Sobreestimació 

estar + GER per la forma no 
perifràstica 

Extensió (quantitativa) Substitució 

verb + INF per verb + de +INF Extensió (quantitativa) Subestimació 
el + INF per Ø INF Extensió (quantitativa) Sobreestimació 
Gerundi de posterioritat Extensió (supr. restricció 

semàntica) 
Importació 

haver impersonal sense hi Manlleu (amb pèrdua de 
morfema) 

Subestimació 

estar + locatiu no residencial Extensió (supr. restricció 
lexicosemàntica) 

Substitució 

SN [—anim] + estar + Adj 
[qual. accid.] 

Extensió (canvi de condició 
semàntica), o manlleu (de 
reanàlisi pròpia de A) 

Sobreestimació 

Elisió del complementador que Extensió (de regla d’elisió 
estilísticament determinada) 

Importació 

Complements directes amb a Extensió (canvi de restricció 
funcional per condició 
semàntica) 

Sobreestimació 

en + INF complement Extensió (supr. restricció 
funcional «moderna», no existent 
a A ni en català antic) 

Sobreestimació 

Preposicions àtones + conjunció 
que 

Manlleu (de solució estructural 
tanmateix «permesa pel 
sistema»] 

Sobreestimació 

per a + INf dependent de V 
d’acció voluntària 

Extensió (supr. condició 
semàntica) 

Sobreestimació 

per a que final Manlleu (morfològic, per a 
distinció func. amb un altre 
suport morfemàtic) 

Reinterpretació 

a i en + locatiu Manlleu (de la regla 
semànticament basada, en lloc 
de regla (morfo)fonètica) 

Subestimació 

 
La comparació d’aquests resultats suggereix les observacions següents: 

1. Les dues descripcions coincideixen en molt pocs casos perquè les anàlisis 
respectives s’han fet en corpus molt desiguals i amb propòsits diferents. 

2. La classificació de Bonet (2000) no sempre deixa clar què vol dir, presenta molta 
varietat de descripcions i, fins i tot, com reconeix ell mateix (pàg. 76-77), dóna casos de 
doble descripció. 

3. Es fa evident, aleshores, que en el procés de canvi hi ha una variant emergent i una 
variant tradicional: la classificació en un tipus o en un altre depèn en quina de les dues 
variants ens fixem.  

4. Per tant, des d’una perspectiva general de l’anàlisi del canvi sintàctic, sembla que 
cal concloure que, per donar compte de tota la complexitat del procés de canvi, caldria 
descriure quina era la situació de partida (una sola forma, dues formes en una relació 
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determinada, etc.), què li passa a la variant emergent (és una importació interlingüística 
o intralingüística, és un mot que canvia de significat o de funcions, etc.), què li passa a 
la tradicional (desapareix, canvia de significat o de funcions, queda en una nova relació 
respecte a altres formes, etc.) i quina és la relació final entre les dues variants 
(l’emergent substitueix la tradicional, l’emergent provoca una nova relació amb la 
tradicional, etc.). 

Finalment, pel que fa a la relació entre canvi i norma objectiva, el Fabra investigador 
posa sobre la taula la seva qualitat de cíclica: en sorgir una nova forma o una nova 
distinció, aquesta pot crear una situació de concurrència de normes, que dugui al triomf 
d'una nova norma. 

 
3.4.2.2 El canvi sintàctic segons el Pompeu Fabra estandarditzador  

Pel que fa al Fabra estandarditzador, el més destacable d'entrada és l'actitud negativa 
que té davant del canvi, sobretot el degut a interferència. 

L'estandarditzador també es mostra en la consideració de certs factors externs i 
psicolingüístics (v. 3.2.1) del canvi: quan parla de la descastellanització del barceloní, 
de la interferència intralingüística i del desconeixement de la gramàtica. I també es 
descobreix quan, entre els factors externs, dóna la possibilitat d'una situació política 
favorable a la «nacionalitat catalana», a «Sobre els diferents problemes pendents en 
l'actual català literari», de 1907 (Costa 2005: 9.3.1.1.2).  

El Fabra estandarditzador busca amb els canvis des de dalt planificats per ell una 
conseqüència positiva, l'enriquiment de la llengua, propòsit que analitzem amb més 
detall al capítol 5. 

En la relació cíclica entre norma objectiva, canvi i norma prescriptiva, en certs textos 
Fabra presenta una situació en què la norma prescriptiva ja hauria de ser la norma social 
estesa i les normes socials no admeses són vistes com a canvis no desitjats respecte a la 
norma codificada. El lector de certs textos té, així, la sensació que la forma que ell diu i 
la normativa rebutja és una novetat respecte a una forma tradicional que cal conservar. 
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4. Pompeu Fabra, gestor de la variació lingüística  
ÍNDEX 
 
4.1 Planteig de l’anàlisi de la concepció fabriana de la variació sintàctica: de la 

definició explícita a l’enfocament implícit 
4.2 La variació sintàctica als textos pertinents per a l’anàlisi de les unitats de 

significació especialitzada fabrianes 
4.2.1 La variació sintàctica als textos especialitzats pertinents per a l’anàlisi de les 

unitats de significació especialitzada fabrianes 
4.2.1.1 Observacions generals sobre la variació lingüística al Diccionari general de 

la llengua catalana  
4.2.2 La variació sintàctica als textos no especialitzats pertinents per a l’anàlisi de les 

unitats de significació especialitzada fabrianes 
4.2.3 Observacions sobre la concepció fabriana de la variació sintàctica als textos 

pertinents 
4.3 La variació sintàctica als textos discrecionalment pertinents per a l’anàlisi de les 

unitats de significació especialitzada fabrianes 
4.3.1 La variació sintàctica a les «Converses filològiques» de 1919-1928 
4.3.1.1 Unitats de significació o fragments que es refereixen a una sola mena de 

variació 
4.3.1.2 Unitats de significació o fragments que es refereixen a més d’una mena de 

variació 
4.3.1.3 Ocurrències de les unitats i dels fragments en les Converses de tema sintàctic  
4.3.1.4 Tipus de variació més al·ludida per Fabra en les «Converses filològiques» 
4.3.1.5 Qüestions en el tractament de les quals Fabra fa referència a alguna mena de 

variació 
4.3.1.6 Una Conversa filològica de tema no sintàctic rellevant 
4.3.2 La variació sintàctica als altres textos discrecionalment pertinents 
4.4 Observacions sobre la concepció fabriana de la variació sintàctica  
4.4.1 Conclusions sobre l’objectiu fixat 
4.4.2 La variació segons Pompeu Fabra 
4.4.2.1 La variació lingüística en general segons Pompeu Fabra 
4.4.2.2 La variació sintàctica segons Pompeu Fabra 
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4.1 Planteig de l’anàlisi de la concepció fabriana de la variació sintàctica: de la definició 
explícita a l’enfocament implícit123 

En aquest capítol ens proposem d’assolir l’objectiu específic 3 (1.2.2.3): descriure la 
concepció fabriana de la variació sintàctica. Pel que fa al mètode, esperem validar la 
hipòtesi 1.3.2 sobre una de les dobles condicions de Fabra: la d’investigador i la 
d’estandarditzador. És a dir que Fabra partia d’una concepció de la variació lingüística 
per elaborar la codificació de la sintaxi. 

En un nivell més concret, el procediment que hem seguit ha estat de buidar en tota la 
producció fabriana tant les definicions explícites de variació sintàctica com les meres 
mencions.124  

Quin és l’àmbit de la variació sintàctica segons Fabra? A l’epígraf 2.4.2, hem arribat 
a la conclusió següent sobre la concepció fabriana de la sintaxi: 
 
Fabra defineix explícitament la sintaxi com l’àmbit de les funcions i les relacions dels 
(grups de) mots dins la frase. El terme relacions n’inclou tres més, el lligam, l’ordre i 
l’estructura, també bàsics pel lingüista de Gràcia. I aquests tres termes, el Mestre sovint 
els vehicula amb la unitat construcció —definida al DGLC com l’“arranjament 
sintàctic”—, el terme que més utilitza. 
 
I el DGLC defineix variació i conceptes afins com segueix: 
 
variació f. Acció de variar, canvi parcial en la forma, posició, estat o qualitats d’una 
cosa. [...] Les variacions d’un llenguatge. [...] 
variar  [...] || Intr. Sofrir un canvi parcial, esdevenir diferent, modificar-se.125  
variable adj. Susceptible de variar [...] Mot, part de l’oració variable, la desinència del 
qual varia segons el nombre, gènere, persona, etc. [...] 
variant  [...] || f. Cadascuna de les diferències que presenten dues o més còpies, edicions, 
d’un mateix text; divergència de caràcters entre individus de la mateixa espècie o grup.  
varietat f. Qualitat de vari en si o respecte a d’altres, coexistència o successió de coses 
o qualitats diferents. [...] || Cadascun dels grups que es poden formar amb els animals 
[...] d’una mateixa espècie atenent a certs caràcters que no són comuns a tots els 
individus de l’espècie.  
 
Hi ha una al·lusió general a la variació lingüística, com a procés de canvi, a l’entrada 
variació; una altra a la variabilitat morfològica, a l’entrada variable; i una tercera al 
concepte de variant en l’edició de textos, a l’entrada variant. 

Actualment, les variacions interlingüístiques i les intralingüístiques estan força 
estudiades. De les primeres se n’ocupa la tipologia lingüística. En el nostre treball 
només les hem tingudes en compte quan han estat significatives en els textos fabrians. 

Pel que fa a les intralingüístiques, Lluís Payrató (1998: 14) en presenta l’esquema 
següent: 
 
QUADRE 1. Modalitats de la variació lingüística 

Modalitat Varietat Exemple 
VARIETAT (a) GEOGRÀFICA tortosí 

                                                 
123. Per als detalls del buidatge de cada text i les observacions particulars, v. Costa (2005: 9.4). 
124. Per a la justificació detallada del mètode, vegeu 2.1. 
125. Cap. ex. de llengua. 
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DIALECTAL 
(«dialecte») 
 
VARIETAT 
FUNCIONAL 
(«registre») 

(b) HISTÒRICA 
(c)  SOCIAL 
 
(1) CAMP 
(2) MODE 
(3) TENOR 
(4) TO 

contemporani 
classe mitjana126 
 
quotidià 
oral espontani 
interactiu 
informal 

 
Les varietats «dialectals» s’associen amb característiques dels parlants: la geogràfica 
queda determinada pel lloc de naixement del parlant; la històrica, per l’època en què viu 
el parlant; i la social, per una gran quantitat de factors socials dels diferents parlants. 
Les varietats «funcionals» són «modalitats lingüístiques situacionals, associades als 
contextos d’ús» (Payrató 1998: 16).  

La descripció d'aquesta diversitat no seria completa si no es tingués en compte que, 
lluny de ser una situació estable, és fruit de canvis constants, que s'originen en un o en 
uns quants parlants, que passen per èpoques més o menys llargues de concurrència de 
variants i que poden quallar o no en un grup determinat de la comunitat lingüística o en 
la comunitat sencera. 

Per tant, en aquest capítol hem analitzat les unitats de significació especialitzades 
que tenen a veure amb la variació geogràfica, la històrica,127 la social i la funcional en 
l’expressió de les funcions i les relacions —de lligam, d’ordre i d’estructura— dels 
(grups de) mots dins la frase. Això no obstant, atès que la recerca sobre la variació 
sintàctica no s’ha desenvolupat fins fa relativament poc, hem inclòs en el nostre 
buidatge unitats de significació i fins i tot fragments de text sobre variació lingüística en 
general que permeten —si més no, indirectament— completar la visió que el lingüista 
de Gràcia tenia de la variació sintàctica. I hem deixat de banda les unitats relatives 
únicament a la variació fonètica, morfològica o lèxica. 

No se’ns escapa que estudiar aquests quatre tipus de varietats separadament no 
permet de veure tota la complexitat de l’ús lingüístic: qualsevol producció lingüística 
pertany al mateix temps a una  varietat geogràfica, una varietat històrica, una varietat 
social i una varietat funcional. Però també és cert que, segons el context 
espaciotemporal de producció, el parlant no percep com a marcades totes aquestes 
variacions, sinó generalment només una: si el parlant sent o llegeix un text en la seva 
varietat geogràfica, no prestarà atenció al codi del missatge pels trets cronològics (els 
d’ara) o els geogràfics (els d’aquí), i només es fixarà en el codi si algun tret de variació 
social o funcional el sorprèn. 

Amb això volem cridar l’atenció sobre el fet que la varietat històrica i la geogràfica 
són les varietats no marcades en la descripció i la codificació:128 en general, el lingüista 
i el gramàtic no es molesten a explicitar a cada moment que descriuen o codifiquen una 
varietat d’ara i aquí. Per tant, en el nostre buidatge només hem recollit les referències a 
aquestes varietats quan tenen a veure amb les varietats que no són la d’ara (el present 
de Fabra, 1891-1948) o quan el Mestre les explicita. 

                                                 
126. Altres factors de variació social que Payrató esmenta són el nivell cultural, el sexe, la generació, 
l’ètnia,  o altres, com el fet de parlar una llengua com a llengua segona. 
127. La variació històrica es refereix a les diferències entre estats cronològics diferents de la llengua. És 
diferent, doncs, del procés de canvi en curs, del qual hem parlat en el capítol anterior. 
128. Aquesta afirmació no es contradiu amb el fet que generalment la codificació d'una llengua es fa sobre 
una varietat geogràfica, seleccionada a priori. Per tant, l'estandarditzador parla de varietats geogràfiques 
sobretot en la fase de selecció. 
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Pel que fa al nombre de textos en els quals hem trobat realment definicions o usos 
d’unitats de significació especialitzades relatives a la variació sintàctica, és el següent:  

 
Textos especialitzats pertinents 18 
Textos no especialitzats pertinents 5 
Textos discrecionalment pertinents 33

7 
Total 36

0 
 
Són els següents: 

 
Textos especialitzats pertinents per a l'anàlisi de les unitats de significació 

especialitzada fabrianes 
Ensayo de gramática del catalán moderno (1891) 
Carta del 16/9/1905  
«Sobre diferents problemes pendents en l'actual català literari» (1907) 
Gramática de la lengua catalana (1912) 
«Filòlegs i poetes» (1918) 
«L'obra de depuració del català» (1924) 
Gramàtica anglesa (1924) 
«De la depuració de la llengua catalana» (1927) 
«La normalització de la gramàtica» (1929) 
Diccionari general de la llengua catalana (1932) 
«El català a l'escola primària» (1933) 
Recull de les lliçons del curs de català superior (1933-1934) 
Apunts taquigràfics dels Curs superior de català (1934-1935) 
Gramàtica catalana. Curs mitjà (1935 [1918])  
Conferència a l'Escola Normal de Mestres (2/9/1935)  
Curs superior de català (1936-1937) 
Gramàtica catalana (1946) 
Gramàtica catalana (1956) 
Textos pertinents no especialitzatsper a l'anàlisi de les unitats de significació 

especialitzada fabrianes 
Compendio de gramática catalana (1929) 
Gramàtica catalana  (1933 [1918]) 
Discurs com a president dels Jocs Florals de Barcelona (1934) 
«Desviacions en els conceptes de llengua i Pàtria» (1934) 
Grammaire catalane (1941) 
Textos discrecionalment pertinents per a l'anàlisi de les unitats de significació 

especialitzada fabrianes 
«Afixos pronominals y teoria de l'apòstrof» (1891) 
«Sobre la reforma lingüística y ortográfica» (1892) 
«La definició de la llengua catalana» (1897) 
«Una lliçó de gramàtica i una contestació» (24/2/1900) 
Carta del 14/3/1904 
Conferències dels dies 27-31/10/1906 
«Les preposicions “de”, “a”, “en” davant de la conjunció “que”» (28/2/1908) 
Carta del 14/4/1910 
Carta del 13/9/1910 
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Carta del 19/10/1910 
Carta del 23/12/1910 
Carta del 29/4/1911 
Carta del 30/5/1911 
Carta del 20/4/1912 
«Cal gramàtica als escriptors» (1915) 
«La lengua» (1916) 
«Els dialectes catalans i la llengua literària» (1919) 
«L’unitat llinguistica de Balears, Catalunya, Rosselló i València» (1919) 
«Converses filològiques» de l’any 1919 
«Converses filològiques» de l’any 1920 
«Converses filològiques» de l’any 1922 
«Converses filològiques» de l’any 1923 
«Converses filològiques» de l’any 1924 
«Converses filològiques» de l’any 1925 
Conversa amb Pompeu Fabra (V/1926) 
«Converses filològiques» de l’any 1926 
«Converses filològiques» de l’any 1927 
«Converses filològiques» de l’any 1928 
«Qüestions lingüístiques» (7/7/1929) 
«Qüestions lingüístiques» (14/7/1929) 
«Qüestions lingüístiques» (21/7/1929) 
«El mot “qui”» (30/1/1930) 
«Qüestions lingüístiques» (13/2/1930) 
«Un parlament del filòleg Pompeu Fabra» (1932) 
Les principals faltes de gramàtica (1937 [1978)]) 
Carta 15/6/1942 
«Converses filològiques» (1945-1947) 
«Fragments de Pompeu Fabra» (1946?) 
 

 

4.2 La variació sintàctica als textos pertinents per a l’anàlisi de les unitats de 
significació especialitzada fabrianes 
4.2.1 La variació sintàctica als textos especialitzats pertinents per a l’anàlisi de les 
unitats de significació especialitzada fabrianes 

Els textos on hem trobat més informació sobre la variació sintàctica han estat el text 
«Sobre diferents problemes pendents en l’actual català literari» (Costa 2005: 9.4.1.1.3), 
de 1907, la Gramática de la lengua catalana (Costa 2005: 9.4.1.1.4), de 1912, el Recull 
de les lliçons del curs de català superior (Costa 2005: 9.4.1.1.12), de 1933-1934, i les 
gramàtiques de 1946 (Costa 2005: 9.4.1.1.17) i 1956 (Costa 2005: 9.4.1.1.18). Sobre la 
variació lingüística en general, on més n’hem trobat ha estat en el Diccionari general de 
la llengua catalana (Costa 2005: 9.4.1.1.10), i, secundàriament, en el primer dels altres 
textos acabats d’esmentar. 

Pel que fa al buidatge, cal destacar la gran diversitat de categories lèxiques, de 
recursos retòrics i de fragments que hem trobat en els textos fabrians per referir-se als 
diferents tipus de variació lingüística, la qual cosa ha exigit una lectura molt atenta dels 
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textos. Aquesta diversitat es reflecteix ja a la carta del 16/9/1905 (Costa 2005: 9.4.1.1.2), 
amb la metonímia en boca d’un català. Però on més diversitat trobem és al DGLC 
(Costa 2005: 9.4.1.1.10.3), en el qual Fabra defineix unitats clarament relacionades amb 
el mode oral: és el cas del verb dir, dels noms paraula, parla, parlar, patuès i registre i 
de l’adjectiu col·loquial. En segon lloc, fa servir categories lèxiques molt diferents: 
adjectius (oral, a l’entrada estil; parlat, a l’entrada discurs), adverbis (oralment, a 
l’entrada tradició), noms (conversa, a l’entrada col·loquial; veu, a les entrades alt, baix, 
registre i viu; paraula,129 a les entrades llenguatge i vulgar), verbs (parlar, a les 
entrades emoció, llatinitat i vulgar; dir, a les entrades enunciar, traduir). I, encara, el 
DGLC conté recursos retòrics com la metonímia (venir a la boca, a l’entrada boca). 

Quant a quin tipus de variació és el més al·ludit per Fabra, és una qüestió difícil 
d’aclarir amb rotunditat. Però fets com els tres següents porten a concloure que la 
variació funcional és el tipus de variació més present en els textos especialitzats 
pertinents de Fabra. 

En primer lloc, la variació funcional és molt tractada en sis textos: 
a) La Gramática de la lengua catalana, de 1912 (Costa 2005: 9.4.1.1.4), en la qual 

destaca a la pàgina IX el fragment «en la mayoría de los casos, sin embargo, el lenguaje 
hablado [català] ha mantenido tenazmente las construcciones antiguas junto a las 
importadas», ja que se’n dedueix que la majoria de construccions són presents, amb més 
o menys vitalitat, en tot el contínuum diafàsic —des de l’escrit més elaborat, com són 
els textos antics consultats pel Mestre fins a la llengua espontània de Barcelona— i el 
diacrònic —des de «l’antic» fins als dies del lingüista de Gràcia. Per tant, la situació que 
Fabra presenta de la sintaxi és que no hi ha cap divorci entre registres orals i registres 
escrits, i entre varietat antiga i varietat contemporània. Aquestes dicotomies, de fet —en 
virtut, d'una banda, de la identitat parcial entre registres escrits i varietat antiga i, de 
l'altra, de la identitat parcial entre registres orals i varietat contemporània—, es 
redueixen a la dicotomia varietat antiga escrita - varietat contemporània oral (de 
Barcelona); i l'escrit contemporani, en cas de conflicte amb una de les dues varietats 
anteriors o amb totes dues, acostuma a no ser gaire tingut en compte. 

b) El text «Filòlegs i poetes» (Costa 2005: 9.4.1.1.5), de 1918, amb referències 
sobretot al mode escrit. 

c) El text «La depuració de la llengua literària» (Costa 2005: 9.4.1.1.8), de 1927, en el 
qual és molt interessant el passatge de la pàgina 174: 
 
En sintaxi, sortosament, si introduïm un gir A amb la intenció de substituir un gir B que 
considerem defectuós, l’adopció de A no implica ipso facto la condemnació i abandó de 
B. No passa ací com en ortografia, on l’acceptació d’una grafia per a un mot suposa la 
condemnació de tota altra grafia del dit mot. [...] En sintaxi, al contrari, A i B poden 
subsistir l’un al costat de l’altre; A pot, així, sotmetre’s a un període de prova: si no reïx 
a ésser generalment acceptat, llavors és el cas de no insistir a mantenir-lo, hom 
l’abandonarà, i la provatura no haurà produït cap pertorbació greu en l’ús de B; però si 
A és viable i aconsegueix la preferència dels bons escriptors, talment que arriba un 
moment que cap d’ells usa ja el gir B, llavors podrem condemnar el gir B, B haurà estat 
eliminat de la llengua literària, i el seu ús constituirà una falta de gramàtica. 
 

                                                 
129. Tot i que aquest nom no exclou la inclusió en el mode escrit, s’associa generalment a l’oral. 
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Fabra hi fa un planteig tèoric de la variació funcional en sintaxi. Però, com que 
argumenta sobre l’especificitat de la depuració de la sintaxi —que comporta la 
producció deliberada de variació on no n’hi havia—, hem parlat d’aquest fragment en el 
capítol següent.130 

d) El Diccionari (Costa 2005: 9.4.1.1.10.3), del qual parlem a l’epígraf 4.2.1.1. 
e) La gramàtica de 1946 (Costa 2005: 9.4.1.1.17), en la qual hi ha les unitats parlars i 

se sent (pàg. 30; la primera també a la pàg. 57), estil epistolar (pàg. 31 i 68), llengua 
parlada (pàg. 55, 63, 67, 68 i 79-80), estil col·loquial (pàg. 31), llengua escrita (pàg. 64 
i 78) i escriure (pàg. 81). 

f) La gramàtica de 1956 (Costa 2005: 9.4.1.1.18), en la qual destaquen en primer lloc 
les unitats relatives a la variació funcional, paraula (p. 17) i acte de paraula (p. 37), que 
remeten al caràcter primerament oral de la llengua. També hi ha les unitats llengua 
parlada (p. 66, 68, 76, 88, 95 i 97), escrit (p. 77, 102 i 108), estil col·loquial (p. 69 i 
95), llenguatge més o menys emotiu i construccions emotives (p. 91), entonació (p. 96) i 
estil epistolar (p. 32). 

En segon lloc, en el tractament de 34 de les 46 qüestions de sintaxi descrites amb 
alguna referència explícita a la variació hi ha referències a la variació funcional. (V. més 
avall.) 

En tercer lloc, fins i tot els textos amb menys informació sobre variació lingüística és 
de la variació funcional que donen més informació. 

Aquest descobriment de la primacia de la variació funcional entre les al·lusions de 
Fabra a la variació lingüística adquireix una importància significativa en el coneixement 
de l’obra fabriana, si tenim en compte que —tret de López del Castillo (1984) i Iglésias 
(2002: 252), i aquest indirectament— la fabrologia —Ferrando (2000), Saragossà 
(1999: 210; 2000: 195), Segarra (2000: 205-207) i Veny (2001)— s’ha interessat 
sobretot per la concepció fabriana de la diversitat geogràfica amb vista a la codificació. 

Paral·lelament, la variació històrica, d’una banda, és força tractada en quatre textos: 
a) A la Gramática de la lengua catalana, de 1912 (Costa 2005: 9.4.1.1.4), hi ha les 

unitats construcciones antiguas (pàg. IX), construcciones arcaicas, [construcciones] 
actuales, [construcciones] modernas i construcción tradicional (pàg. X). 

b) En el text «L’obra de depuració de la llengua catalana» (Costa 2005: 9.4.1.1.6), de 
1924, on hi ha les unitats construcció habitual, construcció arcaica, construcció perduda, 
paraula gramatical caiguda en desuetud, [construcció, paraula gramatical] existent, a les 
pàgines 163-164; i arcaismes sintàctics, innovacions, època moderna, futur, a les 
pàgines 164-165. 

c) En el text «La depuració de la llengua literària» (Costa 2005: 9.4.1.1.8), de 1927, hi 
ha les unitats innovacions (pàg. 172, 173 i 175) i llengua moderna, arcaisme, 
neologisme, gir antic caigut en desuetud i [gir antic caigut en desuetud] considerat de 
nou com a català (pàg. 173). Destaca l’adjectiu català d’aquest fragment, ja que en 
aquest context és sinònim de ‘viu, actual’. També cal fer notar la unitat gir antic caigut 
en desuetud, ja que és una unitat molt precisa semànticament. 

d) En el Diccionari (Costa 2005: 9.4.1.1.10.3), del qual parlem a l’epígraf 4.2.1.1. 
D’altra banda, és al·ludida en el tractament de 19 de les 46 qüestions de sintaxi 

descrites amb alguna referència explícita a la variació. (V. més avall.) 
Tot això porta a concloure que és la segona variació més present en els textos 

especialitzats pertinents de Fabra.  

                                                 
130. V. també Costa 2005: 9.5.1.1.5. 
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Si passem a les observacions generals sobre els tipus de variació, podem dir, 
d’entrada, que el fet que hi hagi entre les 46 qüestions de sintaxi descrites amb alguna 
referència explícita a la variació 15 unitats referents a més d’un tipus de variació 
lingüística evidencia la freqüent dificultat d’aïllar les diferents menes de variació: sovint 
una unitat es refereix, ni que sigui implícitament, al temps i a l’espai (com ja hem 
comentat a l’epígraf 4.1). 

Les 46 qüestions sintàctiques en el tractament de les quals Fabra fa referència a 
alguna mena de variació es poden veure en el quadre següent: 

 
Qüestions Variació 

històrica 
Variaci

ó 
geogràfica 

Variaci
ó social 

Variació 
funcional 

Preposicions en general Sí No No No 
Preposició ad Sí No No No 
«al/en + infinitiu» Sí No No No 
Locució a pesar de Sí No Sí No 
Preposició en Sí No No No 
«preposicions àtones + que» Sí No Sí Sí 
Preposició devés [sic]  No Sí No Sí 
Preposició a No No No Sí 
Preposició a amb el CD No No No Sí 
Locució En sense No No No Sí 
Preposició vers No No No Sí 
En/hi en dislocacions Sí No Sí Sí 
Combinació n’hi No Sí No No 
Pronom ho No Sí No No 
En/ho predicatius No No No Sí 
Relatius qui/que Sí No Sí Sí 
Relatius compost/simple No No No Sí 
llur Sí No No Sí 
Concordança del part. pass. Sí No No Sí 
Article neutre Sí No No Sí 
Verbs auxiliars Sí Sí Sí Sí 
Ordre dels elements Sí No No Sí 
Partícula no Sí Sí No Sí 
gerundi No No No Sí 
«no + imperfet de subjuntiu» No No No Sí 
lo (article definit) No Sí No No 
plau-me Sí No No No 
els hi per els No No No Sí 
res per gens No No No Sí 
ací/aquí No No No Sí 
ço que Sí No  No No 
Futur en les subordinades No No No Sí 
el + nom propi No Sí No No 
est/eix No Sí No No 
aquest/aqueix No No No Sí 
Concordança de haver-hi No No No Sí 
l'en hem tret No No Sí Sí 
amb per en o a No No No Sí 
Proclisi dels pronoms en conjunts 

verbals 
No No No Sí 

qui subjecte No No Sí Sí 
ço que Sí No No No 
Entonació interrogativa No No No Sí 
qual interrogatiu Sí No No No 
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què que i qui que No No Sí Sí 
hagués/hauria No Sí No Sí 
Frases incompletes No No No Sí 

 
Del quadre es desprèn que en 15 qüestions Fabra fa consideracions relatives a més d’un 
tipus de variació. Només en 1 qüestió, la de l’ús dels verbs auxiliars haver i ser, hem 
trobat en aquests textos observacions des dels quatre tipus de variació. En 3 qüestions, 
fa observacions relatives a tres tipus de variació: fa consideracions històriques, socials i 
funcionals en parlar de les preposicions àtones davant de la conjunció que i els relatius 
qui i que, i consideracions històriques, socials i funcionals en parlar de la partícula no. I 
en 11 qüestions més, fa observacions relatives a 2 tipus de variació: fa consideracions 
socials i funcionals en parlar dels pleonasmes en oracions de relatiu, en parlar de l’en 
hem tret, de qui subjecte i de les construccions què que i qui que; remet a 
circumstàncies històriques i socials en parlar de la locució a pesar de; fa consideracions 
geogràfiques i funcionals en parlar de la preposició devés [sic] i de l’ús de hagués per 
hauria; i fa consideracions històriques i funcionals en parlar de la concordança del 
participi passat, de llur , de l’article neutre i de l’ordre dels elements de la frase. 

 

4.2.1.1 Observacions generals sobre la variació lingüística al Diccionari general de la 
llengua catalana  

Atès el volum d’informació extreta del Diccionari (Costa 2005: 9.4.1.1.10), en aquest 
apartat oferim un resum de les principals observacions quantitatives i qualitatives sobre 
cada tipus de variació i, a continuació, comentem les unitats que remeten a més d’un 
tipus de variació alhora. 

Pel que fa als tipus de variació, el primer que cal destacar és l’absència total de 
referències explícites a la variació en sintaxi. 

La segona cosa que cal destacar és la polisèmia de les unitats idioma, llengua i 
llenguatge, que comporten la sinonímia eventual, en l’àmbit de la variació geogràfica 
(Costa 2005: 9.4.1.1.10.4), entre idioma, llengua, llenguatge, parla i parlar —amb un 
paral·lelisme clar entre idioma i parlar. Les definicions són les següents: 
 
idioma m. Llenguatge propi d’una nació o d’una contrada. || Manera especial de parlar 
d’alguns. 
llengua. f. [...] Llenguatge parlat o escrit propi d’una nació. 
llenguatge. m. Expressió dels pensaments per mitjà de la paraula; el conjunt de mots i 
maneres de combinar-los usat i comprès per una comunitat d’homes [...] 
parla f. Llenguatge. 
parlar  m. [...] || Llenguatge, sia llengua, o dialecte, o patuès, etc. Els parlars de França. 
El parlar català. 
 
En tercer lloc, en l’àmbit de la variació funcional (Costa 2005: 9.4.1.1.10.3), la 
sinonímia asimètrica entre llengua, llenguatge, tecnicisme, tecnologia i terminologia. 
Les definicions són les següents: 
 
llengua [...] Llenguatge propi [...] de certes matèries. La llengua de la prosa. 
llenguatge. m. [...] El vocabulari i la fraseologia propis d’un art, d’una branca de la 
ciència, etc.. El llenguatge de la química. Llenguatge tècnic. [...] 
tecnicisme m. Conjunt [sic] de mots tècnics emprats en una ciència, art, ofici. 
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tecnologia f. [...] || Terminologia usada en una ciència, art, etc. 
terminologia f. Conjunt de termes i expressions propis d’una determinada ciència, 
matèria, etc.; conjunt de termes i expressions propis d’un autor. 
 
I, en quart lloc, és important la quantitat de categories lèxiques i recursos retòrics a 
partir dels quals es poden detectar al·lusions a la variació lingüística en el diccionari 
Fabra (v. 4.2.1.1). 

Des del punt de vista quantitatiu, és significatiu l’elevat nombre de termes que hem 
hagut de consultar al diccionari. Això s’ha degut al fet que —com en els capítols 
anteriors— sempre que hem trobat una possible unitat de significació especialitzada 
hem comprovat si el DGLC la recull. El detall es pot veure en els quadres següents: 

 
Unitats131 relatives a la variació històrica 

Unitats pertinents Unitats no pertinents Unitats no recollides 
actual 
antic 
antiquat 
arcaic 
arcaisme 
avui 
baix 
catalanesc 
clàssic 
contemporani 
corrent 
decadència 
edat 
època 
era 
gramàtica 
llatí 

llengua 
medieval 
mitjà 
modern 
mort 
neollatí 
primitiu 
renaixement 
renaixença 
romanç 
romànic 
savi 
tradició 
viu 
vulgar 

desuet, 
estat 
futur 
hereditari  
herència  
història 
històric  
or 
passat  
pretèrit  
resultat  
romanització 
 romanitzar 
segle 
solució 
tradicional  
vivent 

hodiern132 
novillatí 

novollatí 

 
Unitats relatives a la variació geogràfica  

Unitats pertinents Unitats no pertinents Unitats no 
recollides 

alguerès 
capital 
català 
catalanada 
comarca 
comarcal 
comunitat 
contrada 
dialectal 
dialecte 
idioma 
literari 
llengua 
llenguatge 

menorquí 
oc 
occidental 
oriental 
parla 
parlar 
patuès 
província 
provincial 
provincialisme 
rural 
ruralisme 
valencià 
vernacle 

alacantí 
balear 
baleàric  
barcelonès 
barceloní 
central  
ciutadà  
ciutat 
domini  
eivissenc 
general 
geogràfic  
gironí 
illenc 

localitat 
meridional 
neollatí 
perpinyanès 
provincià 
regió 
regional 
rossellonès 
septentrional 
tarragoní 
tortosí 

castellonenc 
catalanòfon 
catalanoparlant 
dialectalisme 
formenterenc 
nord-occidental 
nord-oriental 
pitiús 

                                                 
131. Unitats pertinents: unitats recollides per la 1a edició del DGLC en la definició de les quals hi ha 
informació pertinent per als interessos de la nostra recerca. 
Unitats no pertinents: unitats recollides per la 1a edició del DGLC en la definició de les quals no hi ha 
informació pertinent per als interessos de la nostra recerca. 
Unitats no recollides: unitats no recollides per la 1a edició del DGLC. 
132. Mot introduït en edicions posteriors a la de 1932, sense cap mena d’indicació. 
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localisme 
mallorquí 

vernacular lleidatà 
local 

 
Unitats relatives a la variació social  

Unitats pertinents Unit. no pertinents Unit. no recollides 
alt 
arcaista 
arcaïtzant 
arcaïtzar 
autor 
baix 
bo 
burgesia 
caixista 
capital (f.) 
ciutat 
classe 
col·laborador 
comarcal 
comú 
contrada 
culte 
cultura 
descastellanització 
descastellanitzar 

escriptor 
estament 
gent 
lector 
literari 
llegidor 
llengua   
llenguatge 
lletraferit 
nació 
nacional 
obrer 
parlar 
patuès 
població 
poble 
popular 
professar 
professió 
professional 

prosista 
província 
provincià 
provincial 
provincialisme 
regió 
redactor 
redacció 
renaixença 
ruralisme 
social / societat 
traductor 
treballador 
vernacle 
vernacular 
vulgar 
vulgarisme 
vulgaritat 
vulgaritzar 

ciutadà 
comarca 
corrent 
grup 

descastellanitzant  
generació 

 
Unitats relatives a la variació interlingüística133 

Unitats pertinents Unit. no pertinents Unit. no recollides 
alemany 
arameu 
armeni 
anglès 
àrab 
aranès 
baix alemany 
basc 
bengalí 
bretó 
búlgar 
castellà 
català 
cèltic 
danès 
eslau 
eslovac 
eslovè 
espanyol 
finès 
flamenc 
francès 
friülès 
gallec 
gal·lès 
gascó 

polonès 
portuguès 
provençal 
neollatí 
romanès 
(llengua) romànica 
rus 
(llengua) semítica  
serbi 
siamès 
suec 
taga 
 turc 
txec 
xinès 

allunyar 
andalús 
 apatxe  
aràbic  
aragonès  
araucà 
asiàtic  
asturià  
bable 
berber/bereber 
caucasià 
caucàsic 
croata [sic] 
distància 
divergent 
escocès 
esquimal 
estonià 
etíop 
etiòpic 
família 
frisó 
germà 
georgià 
grup 
hawaià 

afrikaans 
aimara 
albanès 
algonquí 
alvernès 
aramaic 
bielorús 
birmà 
caixmiri 
cantonès 
cheyenne/txeyenne 
cherokee/txerokee 
comanche/comanx 
coreà  
còrnic  
engadinès  
èsquim  
feroès  
furlà  
gaèlic 
guaraní 
indoirani 
iucateca 
jiddisch  
khmer 
kurd  

                                                 
133. Cal tenir en compte que no hem buscat només unitats fetes servir per Fabra, sinó que hem buscat 
unitats relatives a les llengües més conegudes, a partir de la classificació de Jesús Giralt a l’entrada 
«llengua» de la Gran enciclopèdia catalana (vol. 14, p. 44-47, 1988): això fa que hàgim buscat moltes 
més unitats que no si haguéssim tingut en compte només els textos fabrians. 
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germànic 
grec 
hebraic 
hebreu 
holandès 
hongarès 
indoeuropeu 
irlandès 
islandès 
italià 
japonès 
javanès 
lituà 
llemosí 
llenguadocià 
mongòlic 
neerlandès 
noruec 
(llengua d’)oc 
persa 

letó 
macedoni 
malai 
mandarí (m. i adj.) 
mongol 
novillatí 
novollatí 
occità 
parent 
parentiu 
proper 
pròxim  
sard 
semita 
serbo- (on dóna l'exemple 
serbo-croata [sic],  
sense definir) 
tronc 
ucraïnià 
zulú 

ladí  
maori 
mosquito/misquito 
nàhuatl  
navaho 
nepalès 
quítxua/quètxua 
retoromànic 
romanx 
somali 
suahili/swahili 
suomi 
tagàlog 
tahitià  
tamazigt  
tàmil  
tibetà 
tuareg 
ucraïnès 
vietnamita 

 
Unitats relatives a la variació funcional 

Unitats pertinents Unit. no pertinents Unit. no recollides 
acurat 
alguerès 
al·lòtrop 
al·lotropia 
alt 
arcaic 
arcaisme 
article 
autor 
baix 
boca 
clàssic 
col·loquial 
comú 
conrear 
conreu 
cultura 
despat 
 dialecte 
dir 
discurs 
emoció 
emprar 
enunciar 
epistolar 
escriptor 
escriure 

escriptura 
escrivà 
estil 
expressió 
familiar 
forma 
frase 
habitual 
il·literari 
literari 
literatura 
llatinitat 
llengua 
llenguatge 
mallorquí 
menorquí 
obra 
paraul 
 parla 
parlar 
patuès 
periodista 
ploma 
poema 
poesia 
poeta 
poètic 

prosa 
prosista 
redacció 
redactar 
redactor 
registre 
renaixença 
savi 
tècnic 
tecnicisme 
tecnologia 
telefonema 
telegrama 
terme  
terminologia 
tradició 
traduir 
usar 
valencià 
vernacle 
vernacular 
viu 
vulgar 
vulgarisme 
vulgaritat 
vulgaritzar 

administratiu 
afecció 
afecte 
afectiu  
burocràtic  
culte 
cultiu  
cultivar  
cura 
divergent 
divulgar 
emotiu 
encongit 
funcional 
jurídic 
legal 
llei 
massa (f.) 
oficinesc  
parlant (m.) 
periodístic 
població 
poble 
telegràfic 
tradicional 
ús 
variable 

doblet 
doublet 
venir a la ploma 
(‘acudir-se’). 

 
Resum 

Tipus de 
variació 

Unitats 
pertinents 

Unitats no 
pertinents 

Unitats no 
recollides 

Unitats 
buscades 

Històrica 33 18 3 54 
Geogràfica 31 27 8 66 
Social 58 4 2 64 
Interlingüística 62 44 47 153 
Funcional 78 27 3 108 



C:\Users\Joan\Desktop\Dades antigues\Tesi Alemanya\Costa 2009 Norma sintàctica Fabra ACCÉS 

LLIURE.doc 

151 
 

Totals134 262 120 63 445 

 
Si mirem els totals, d’entrada cal dir que la quantitat de 445 unitats de significació, 
usades o no usades pel Mestre en altres textos, que hem buscat al DGLC és una 
quantitat que dóna fiabilitat al buidatge del diccionari. Destaca que, d’aquestes 445 
unitats buscades, només un 14% (63 unitats) no siguin recollides al diccionari. També 
destaca que un 59% (262 unitats) siguin definides amb informació pertinent per al 
nostre propòsit. 

Si passem als parcials, en la columna de les unitats buscades, destaca 
quantitativament el nombre d’entrades sobre la variació interlingüística (Costa 2005: 

9.4.1.1.10.2) buscades: 153 (34%). Aquesta quantitat s’explica pel fet que hem buscat 
unitats de significació relatives a les llengües més conegudes (v. la nota 11). 

Entrant en la variació intralingüística del català, la variació funcional (Costa 2005: 

9.4.1.1.10.3) és aquella sobre la  qual hi ha més entrades: 108 entrades (un 40% més que 
les 66 relatives a la variació geogràfica [Costa 2005: 9.4.1.1.10.4]). Aquestes dades ens 
mostren que, en principi,135 la variació intralingüística més tractada i més al·ludida per 
Fabra en el conjunt de la seva obra136 és la funcional.  

En la columna de les unitats pertinents, destaquen quantitativament les 78 entrades 
relatives a la variació funcional (un 30% de les 262 totals, un 7% més que les 62 
relatives a la interlingüística (Costa 2005: 9.4.1.1.10.2), un 9% més que les 58 relatives a 
la variació social [Costa 2005: 9.4.1.1.10.5], un 38% més que les 31 relatives a la 
variació geogràfica i un 20% més que les 33 relatives a la variació històrica [Costa 2005: 

9.4.1.1.10.1]). Per tant, la variació funcional és el tipus de variació sobre el qual hi ha 
més informació o al·lusions al DGLC, seguit de lluny per la variació social i, encara de 
molt més lluny per la variació interlingüística, la geogràfica i la històrica. 

Pel que fa a la columna de les unitats no pertinents —és a dir: les entrades que a 
priori  podien contenir informació rellevant i finalment no en tenen—, destaca el fet que 
en la variació geogràfica s’ha hagut de descartar el 42% de les unitats candidates (27 de 
66). 

I en la columna de les unitats no recollides, destaca la quantitat d’unitats relatives a 
la variació interlingüística (Costa 2005: 9.4.1.1.10.2) no recollides: 47 de 153 (31%). Pel 
que fa a la variació intralingüística, destaquen les quantitats de la variació geogràfica 
(Costa 2005: 9.4.1.1.10.4). Les 8 unitats sobre aquest tipus de variació constitueixen més 
del 13% de les 63 unitats no recollides pel DGLC i més del 12% de les 66 unitats 
buscades d’aquest tipus de variació —percentatge que contrasta clarament amb el 3% 
d’unitats sobre variació funcional (Costa 2005: 9.4.1.1.10.3) i sobre variació social 
(Costa 2005: 9.4.1.1.10.5), i el 6% d’unitats sobre variació històrica (Costa 2005: 

9.4.1.1.10.1), no recollides. Aquestes dades reforcen la impressió que el tipus de 
variació sobre el qual hi ha menys informació o referències al diccionari Fabra és la 
geogràfica. 

                                                 
134. La suma d’alguns dels parcials no equival a la suma total, perquè hi ha unitats que han estat rellevants 
des de més d’un punt de vista. 
135. Diem «en principi», perquè no totes les unitats buscades al diccionari eren unitats usades per Fabra en 
altres textos, sinó que també n’hem buscat d’altres que hem cregut versemblant que fossin al diccionari. 
136. Diem «en el conjunt de la seva obra», perquè malgrat que el DGLC és un text especialitzat, hi hem 
buscat unitats usades pel Mestre en qualsevol mena de text. 
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En resum: els percentatges d’unitats pertinents i d’unitats no recollides en l’àmbit de 
la variació geogràfica permeten afirmar d’una manera versemblant que aquesta variació 
és la menys tractada al DGLC, tant en relació amb els percentatges relatius a les altres 
variacions dins del diccionari, com en relació als percentatges d’unitats buscades —que 
reflecteixen d’una manera força aproximada la proporció entre la quantitat d’informació 
sobre les diferents variacions en el conjunt de l’obra fabriana. Els mateixos percentatges 
relatius a la variació funcional permeten afirmar d’una manera versemblant que aquesta 
variació és la més tractada al DGLC, seguida de la variació social. 

Deixant de banda l’anàlisi del nombre d’unitats i passant al comentari dels termes 
que es refereixen alhora a més d’un tipus de variació, destaquen les unitats que remeten 
simultàniament a tres tipus de variació lingüística.  

Remeten a la variació històrica, la social i la funcional les unitats escriptors actuals, 
de l’entrada actual (el substantiu remet a la variació funcional, ja que remet al mode 
escrit, i a la social, ja que es refereix a un grup professional; i l’adjectiu, a la històrica), i 
les unitats autors moderns i autors clàssics, de l’entrada modern (el substantiu remet a 
la variació funcional, ja que remet al mode escrit, i a la social, ja que es refereix a un 
grup professional; i els adjectius, a la històrica). I època de decadència (entrada 
decadència): al·ludeix a un moment («època») i a una pèrdua d’ús social i un 
empobriment funcional. 

Remeten a la variació històrica, la interlingüística i la funcional les unitats baix llatí 
(tot i ser bàsicament una referència històrica), definida a l’entrada baix com el «llatí de 
l’edat mitjana» (el substantiu remet a la variació interlingüística, ja que remet a una 
llengua determinada; l’adjectiu, a la funcional, com a equivalent a ‘pobre 
estilísticament’; i la paràfrasi, a la històrica), i les unitats llatí clàssic, llatí vulgar i  baix 
llatí de les entrades llatí i vulgar» (el substantiu remet a la variació interlingüística, ja 
que remet a una llengua usada en un territori; els adjectius, d’una banda, a la funcional, 
i, de l’altra, sobretot per l’ordre en què estan enumerats, a la històrica). 

Remet a la variació geogràfica, la social i la funcional la unitat parlar comarcal, de 
l’entrada comarcal (el substantiu remet a la variació funcional, ja que remet al mode 
oral; l’adjectiu, a la geogràfica, però també a la contraposició més aviat social entre 
camp i ciutat). 

Pel que fa a les unitats que es refereixen alhora a dues varietats, les comentem en 
ordre quantitativament descendent. Destaquen en primer lloc les que al·ludeixen a la 
social i la funcional (17 unitats). Són: llengua literària (entrada literari ), patuès, 
vernacular (del que es dedueix a la definició de llengua literària), llengua vulgar i 
llengua sàvia (entrada vulgar), arcaista, arcaïtzant, descastellanitzar, lector, lletraferit, 
autor, caixista, col·laborador, escriptor, prosista, redactor i traductor. 

Cinc unitats es refereixen a la varietat geogràfica i la funcional: català parlat a 
Alguer (entrada alguerès), mallorquí, menorquí, valencià, i parlar (funcional) 
caracteritzat per un conjunt de particularitats locals (entrada dialecte). 

Set unitats es refereixen a la varietat històrica i la interlingüística: antiga Grècia 
(entrada antic), antiguitat grega i llatina (entrada clàssic), català medieval (entrada 
gramàtica), mitjà anglès (entrada mitjà), llengües romàniques (entrada romànic), 
llengua sàvia (entrades savi, vulgar) i llengua clàssica (entrada viu). 

Dues unitats es refereixen a la varietat geogràfica i la social: localisme i 
provincialisme. 

Dues unitats es refereixen a la varietat interlingüística i la social: llengua (entrada 
nació) i llengua nacional (entrada nacional). 
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Dues unitats es refereixen a la varietat històrica i la funcional: estil arcaic (entrada 
arcaic) i arcaisme (definida com a «manera de dir antiquada»). 

Una unitat es refereix alhora a la variació interlingüística i la funcional: llatinitat. 
Finalment, cal recordar en aquestes observacions generals sobre la variació 

lingüística en el DGLC les conclusions parcials més importants: 
1. Des del punt de vista històric (Costa 2005: 9.4.1.1.10.1), destaquen les dues 

perioditzacions presents en el DGLC: mentre que en la historiografia la cronologia 
general es divideix en edat antiga (fins al segle V dC), edat mitjana (fins al segle XV), 
edat moderna (fins al segle XVIII ) i edat contemporània —que el mateix diccionari 
recull en diverses entrades—, Fabra fa servir en els textos en general els mots antic i 
clàssic per referir-se a l’edat mitjana i el mot modern per referir-se als segles XIX  i XX . 
Aquesta doble periodització és patent en les entrades següents: 
 
antic -iga adj. Que existeix des d’una època anterior, que no és nou o recent. [...] ||  Que 
existí en una època anterior. L’antiga Grècia [...] | En l’antic, en temps passat i 
llunyà.137 
clàssic -a adj.  [...] || Pertanyent a l’antiguitat grega i llatina, a la seva literatura [...], esp. 
Al període en què es produí la millor literatura [...] 
edat f [...] || Cadascun dels períodes en què es considera dividida la vida de l’home. Per 
ext. L’edat antiga, la mitjana, la moderna (en història). [...]. 
medieval adj.Pertanyent o relatiu a l’Edat Mitjana de la història. 
mitjà  -ana adj. Igualment lluny dels dos extrems en situació, magnitud, grau, etc. [...] 
L’Edat Mitjana, entre l’antiga i la moderna.  El mitjà anglès, entre el primitiu i el 
modern.  La mitjana llatinitat. [...]  
modern -a adj.Del temps present o dels temps veïns al nostre. [...] Un autor modern, 
contemporani o dels darrers segles (per oposició als autors antics). [...] 
 
També destaca, des d’una perspectiva actual, l’absència de definició temporal de les 
unitats decadència i renaixença. 
 
decadència f [...] Una època de decadència, en què són en decadència els costums, les 
arts, les lletres, etc. 
renaixença m. [...] Renaixement. […] La renaixença de la llengua catalana.  
 

2. Des del punt de vista geogràfic (Costa 2005: 9.4.1.1.10.4), el més destacat són les 
relacions semàntiques entre diferents unitats: l’ús de parlar i llenguatge, sinònims 
eventualment, com a hiperònims de idioma, llengua, dialecte i patuès, a l’entrada 
parlar del DGLC i la sinonímia, al mateix diccionari en altres textos entre idioma, 
parlar, llenguatge, llengua i dialecte. Les definicions són les següents: 
 
dialecte m. Parlar caracteritzat per un conjunt de particularitats locals | Esp. Varietat 
regional d’una llengua. El dialecte àtic.  
idioma m. Llenguatge propi d’una nació o d’una contrada. || Manera especial de parlar 
d’alguns. 
llengua. f. [...] Llenguatge parlat o escrit propi d’una nació. 

                                                 
137. Sense exemples ni informacions de llengua. 
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llenguatge. m.  Expressió dels pensaments per mitjà de la paraula; el conjunt de mots i 
maneres de combinar-los usat i comprès per una comunitat d’homes [...] 
parla f. Llenguatge. 
parlar  m. [...] || Llenguatge, sia llengua, o dialecte, o patuès, etc. Els parlars de França. 
El parlar català. 
patuès m. Parlar dialectal esp. el privat de cultura literària i emprat sols en la 
conversació familiar. 
 

3. Des del punt de vista social (Costa 2005: 9.4.1.1.10.5), destaquen algunes unitats 
relatives a l’organització social, vertical —com ara baix poble, classe alta o patuès—, i 
a la contraposició entre el camp i la ciutat —parlar comarcal, provincialisme i 
ruralisme. Les definicions són les següents: 
 
alt —a adj. [...] | Fig. Que passa del nivell ordinari o d’un nivell donat [...] superior a 
les coses de la mateixa espècie. [...] Les classes altes de la societat. L’alta burgesia. [...] 
baix —a adj. [...] | Fig. Groller, vil. Paraules baixes [...] || Fig. Que no arriba a un nivell 
alt o tan alt com un altre [...] El baix poble [...] 
comarcal adj. Pertanyent o relatiu a la comarca o a les comarques. [...] Parlar 
comarcal. [...] 
patuès m. Parlar dialectal esp. el privat de cultura literària i emprat sols en la 
conversació familiar. 
provincialisme m. [...] | Esp. Locució provincial, per oposició al llenguatge de la 
capital. 
ruralisme m. [...] dit d’un mot, d’una expressió, rural, no ciutadà. 
 

4. Des del punt de vista funcional (Costa 2005: 9.4.1.1.10.3), destaca la definició de 
la llengua literària com una varietat funcional:  
 
il· literari —ària  adj. No literari. 
literari  —ària adj. Relatiu o pertanyent a les belles arts, a la literatura [...] | Llengua 
literària, més o menys diferent de la vernacular, que usa en escriure un poble culte; 
llengua que té una literatura. 
vernacle —a adj. Pertanyent a la contrada on hem nascut, dit esp. de la llengua. 
vernacular adj. Vernacle. 
 
Destaca també la sinonímia entre estil, forma i llenguatge, com a significants del 
significat ‘manera d’expressar el pensament’: 

 
estil. [...] Manera d’expressar el pensament en el llenguatge oral o escrit. L’estil d’un 
escriptor. 
forma f. [...] || [...] | Manera d’expressar el pensament. El fons d’aquesta obra és molt 
inferior a la forma. Una forma negligida, descurada. Una forma nova, original. [...] 
llenguatge. m. [...] | Manera com un hom expressa el pensament per mitjà de la paraula. 
No entenc aquest llenguatge: no tens raó de parlar així. Llenguatge culte, groller. [...] 
 
També destaca la pertinença de les unitats llengua, llenguatge, tecnicisme, tecnologia i 
terminologia al camp semàntic del factor temàtic de les varietats funcionals, amb una 
sinonímia possible entre elles, ja comentada al principi d’aquest epígraf 4.2.1.1. 
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5. Pel que fa a la variació interlingüística (Costa 2005: 9.4.1.1.10.2), cal recordar que 
hem trobat al DGLC 55 entrades relatives a les llengües més conegudes, amb un ús 
previsiblement sinònim en la majoria de les definicions de les unitats llengua i 
llenguatge.138  

El gruix de les entrades poden designar varietats o llengües. Hem trobat definides 
com a «llengües» les 28 modalitats següents:139 
alemany 
anglès 
àrab 
arameu 
baix alemany 
basc 
castellà/espanyol 

català (llemosí) 
danès  
etiòpic (semític) 
finès  
flamenc  
francès 
grec  

hebraic/hebreu  
holandès/ neerlandès 
hongarès  
italià («romànic»)  
llengua d’oc 
persa  
polonès  

portuguès  
provençal / llengua d’oc 
romanès 
rus 
suec 
txec 
xinès 

 
Les entrades definides com a «llenguatges» són les 27 següents: 
aranès 
armeni  
bengalí   
bretó  
búlgar  
cèltic 
eslaus 

eslovac  
eslovè  
gallec 
gal· lès  
gascó  
germànic  
irlandès  

islandès  
italià 
japonès  
javanès  
lituà  
mongòlic 
noruec  

polonès 
rus 
serbi 
siamès 
tagal 
turc 

 
L’alternança en aquestes 55 definicions entre llengua (28 definicions) i llenguatge (27 
definicions) podria no tenir gens de transcendència, ja que en el diccionari són dues 
unitats que poden ser sinònimes. De fet, hi ha tres llengües que reben alhora les dues 
qualificacions:  

— L’italià és definit com a llenguatge dels italians, però és un exemple de «llengua» 
romànica a l’entrada romànic. 

— El polonès i el rus són definits com a llengües, i a l’entrada indoeuropeu es parla 
de «llengües eslaves» —amb aquestes llengües com a exemples—; però a l’entrada 
eslau es parla de «llenguatges». 

I a l’entrada germànic, Fabra diu que és el «llenguatge que parlaren els germànics», 
del qual surten les «llengües germàniques», com l’anglès, l’alemany o l’holandès. 

Per tant, sembla que hi ha sinonímia entre llengua i llenguatge en molts casos. 
Una altra doble designació és la que trobem en relació amb el provençal: a l’entrada 

oc, el Mestre fa servir «l’antiga llengua provençal» i a l’entrada provençal, a més de 
repetir la definició de l’entrada oc, en dóna la definició «conjunt de parlars» però «sud-
francesos de la regió del Roine»: en aquest cas, hi ha una polisèmia de la unitat 
provençal. 

Entre les modalitats definides com a llengües, n’hi ha que són entitats que mai no 
s’ha discutit que siguin llengües (l’alemany, l’anglès, l’àrab, el castellà, l’espanyol —
amb remissió a castellà—, el francès, el portuguès); i n’hi ha que són entitats amb una 
personalitat definida, ja sigui geogràficament (el basc), ja sigui en un moment donat (la 
llengua d’oc —o provençal, a l’edat mitjana—). La definició del baix alemany com «la 
llengua de la Baixa Alemanya» s’explica perquè llengua també pot ser sinònim de 
‘varietat’; però sorprèn que Fabra l’usi amb algun adjectiu especificador (v. Costa 2005: 

9.4.1.1.10.4). 

                                                 
138. Fabra no empra mai la unitat idioma per definir aquestes modalitats lingüístiques. 
139. Fabra no empra mai la unitat idioma per definir aquestes modalitats lingüístiques.  
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Entre les entitats definides com a llenguatges, n’hi ha 3 que han estat objecte de 
discussió en la sociolingüística: dues, l’aranès —que el DGLC no relaciona 
estructuralment ni genèticament amb l’occità— i el gallec, amb la inclusió en una 
entitat més gran no acceptada unànimement, i l’italià, molt discutit com a entitat 
lingüística unitària —tot i que ja hem dit que també és definit com a llengua. 

Finalment, hi ha dues entrades definides diferentment: a l’entrada friülès hi ha 
l’exemple «Dialecte friülès», i l’ indoeuropeu és una «família lingüística». 

 

4.2.2 La variació sintàctica als textos no especialitzats pertinents per a l’anàlisi de les 
unitats de significació especialitzada fabrianes 

Els textos no especialitzats pertinents (Costa 2005: 9.4.1.2.1 - 9.4.1.2.5) són pocs (5): 
— Compendio de gramática catalana (1929) 
— Gramàtica catalana (1933 [1918)]) 
— El discurs com a president dels Jocs Florals de Barcelona (1934) 
— El text «Desviacions en els conceptes de llengua i Pàtria» (1934) 
— Grammaire catalane (1941) 
I els fragments són molt breus en general, i contenen poques unitats que no 

haguéssim trobat en els textos especialitzats pertinents. Cal esmentar, però, que en el 
discurs dels Jocs Florals (Costa 2005: 9.4.1.2.3) hi ha la unitat els nostres escriptors 
medievals, que remet als tipus de variació interlingüístic, social, funcional i històric, i 
que la variació més al·ludida és la funcional. També és destacable, la breu teorització 
sobre la distinció entre llengües del manifest «Desviacions...» (Costa 2005: 9.4.1.2.4), 
segons la qual el criteri definitiu per saber si dues modalitats són llengües diferents o 
varietats d'una mateixa llengua és si comparteixen o no mínimament la llengua literària 
contemporània: 
 
[…] hi ha una raó científica que s'oposa a aquestes teories occitanistes. Avui la 
lingüística afirma que el català i la llengua d'oc —coneguda per tots els romanistes amb 
el nom de provençal— són dues llengües diferents, constitueixen dos grups lingüístics a 
part, malgrat les semblances de diversa índole que hom hi pugui trobar, les quals no són 
més grans que les que hi ha entre el castellà i el portuguès. Alguna de les varietats del 
provençal és, certament, de fàcil comprensió per a un català mitjanament il· lustrat, però 
això no vol dir pas identitat de llengua. A ningú no se li acudirà de dir que el català i 
l'italià formen part d'una mateixa unitat lingüística pel sol fet que un públic català pugui 
seguir amb relativa facilitat una representació teatral en italià, llengua fàcil si hom la 
compara amb algun dels parlars occitans, com l'auvernès o el gascó, només 
comprensibles al qui s'ha dedicat especialment a llur estudi.  
Per a la comparació de dues llengües hem de tenir especialment en compte l'època dels 
textos comparats i els dialectes a què pertanyen. Cal referir-se, naturalment, als temps 
actuals, i els termes de comparació no han d'ésser els dialectes fronterers, ans aquells 
que han cristal·litzat en llengües literàries (dos escriptors la llengua dels quals pot servir 
a aquest objecte, serien Mistral i Verdaguer). Si comparéssim textos catalans primitius 
amb els provençals coetanis, ens trobaríem en el cas de semblances que tots ells 
presenten també amb els d'altres llengües romàniques. 
 
4.2.3 Observacions sobre la concepció de Fabra de la variació sintàctica als textos 
pertinents 
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Fruit del que acabem de comentar en l’epígraf anterior, hem de dir que la informació 
dels textos no especialitzats pertinents no modifica les observacions que ja hem fet a 
l’epígraf 4.2.1. 

 

 

4.3 La variació sintàctica als textos discrecionalment pertinents per a l’anàlisi de les 
unitats de significació especialitzada fabrianes 

Atès el gran volum d’informació extreta de les «Converses filològiques» de 1919-
1928 i la poca especificitat de l’extreta dels altres textos discrecionalment pertinents, 
presentem en primer lloc la primera i després la segona. 

 
4.3.1 La variació sintàctica a les «Converses filològiques» de 1919-1928 

Tal com hem fet en els capítols anteriors amb la concepció fabriana de la sintaxi i del 
canvi, assagem ara d’oferir una visió general de la concepció fabriana de la variació 
sintàctica a les «Converses filològiques». Atès que hem trobat molta informació en les 
Converses de tema sintàctic i que les de tema general no aporten informació 
substancialment nova, ens referim ara sobretot als textos de sintaxi. 

Oferim un resum dels aspectes següents: 
1. El nombre d’unitats de significació o de fragments que es refereixen a una sola 

mena de variació. 
2. El nombre d’unitats de significació o de fragments que es refereixen a més d’una 

mena de variació. 
3. El nombre de vegades que el lingüista gracienc apel·la a cada tipus de variació en 

els diferents textos. 
4. El nombre de qüestions en el tractament de les quals el Mestre fa referència a 

alguna mena de variació. 
5. Un fragment sobre variació en general molt revelador sobre la concepció fabriana 

de dialecte. 
 

4.3.1.1 Unitats de significació o fragments que es refereixen a una sola mena de variació 
Hem identificat 194140 fragments o unitats de significació diferents, que permeten 

fer-se una idea de la concepció fabriana implícita de la variació sintàctica. El  detall és 
el següent: 

 
històrica geogràfica social funcional interlingüíst

ica 
total 

62 6 42 49 35 194 
 
Aquest resum indica la varietat d’unitats o fragments que Fabra ha fet servir en referir-
se a cada tipus de variació. Veiem, doncs, que la variació que compta amb més unitats o 

                                                 
140. Aquesta quantitat es refereix al nombre d’unitats o fragments diferents, sense sumar el nombre de 
vegades que cada un apareix a les Converses. 
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fragments diferents és la històrica, seguida a força distància per la funcional, la social i 
la interlingüística. El nombre d’unitats o fragments referits a la geogràfica és anecdòtic 
(no arriba al 4% del total). 

La llista de les unitats i els fragments és la següent: 
1. Unitats de significació o fragments que es refereixen a la variació històrica 
a) Unitats de significació o fragments que es refereixen a l’antiguitat  
llatí (2)141  
genitiu (com a unitat de significació només aplicable al llatí: 2) 
 
b) Unitats de significació o fragments que es refereixen a l’edat mitjana 

antic (substantiu singular) (2) 
antic (substantiu plural) (3) 
antic (56) 
català (33) 
construcció (6) 
exemples (2)  
francès (1) 
llengua (10) 
locució conjuntiva (1)  
mot (1) 
ús (2) 
antic, des d’ (3) 
antic, en l’ (1)  
arcaic (5) 
locució (1) 
mot (3) 
verbs (1)  

arcaisme que ve a remeiar un 

castellanisme, que ve a enriquir 
realment el nostre lèxic (1) 

medieval (8) 
català (6) 
construcció (1)  
ús (1)  
«la morfologia i la sintaxi antigues en 

tot allò que difereixen notablement de 
les actuals» (1) 

primitivament (2) 

 
c) Unitats de significació o fragments que es refereixen a la Decadència  
iniciada la nostra decadència [sic] literària (1) 
 
d) Unitats de significació o fragments que es refereixen a la Renaixença  
moderna (1) 
època (1) 
primers temps de la renaixença [sic] (1)  
 
e) Unitats de significació o fragments que es refereixen a un passat pròxim respecte 

al temps de Fabra  
generacions anteriors (1) 
recentment (1) 
 
f) Unitats de significació o fragments que es refereixen a un passat no precisat  

abans (1) reintroduït (3) 

                                                 
141. La quantitat entre parèntesis indica el nombre d’ocurrències de cada unitat o fragment en les 
Converses.  
 En el cas de les unitats que són adjectius oferim el detall dels sintagmes de què formen part 
consignant els mots o grups de mots de què depenen en una llista sagnada a la dreta. 
 Les unitats van en cursiva i els fragments en rodona i entre cometes. 
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caigut en desuetud (1) 
«hi ha hagut en català...» (1) 
la llengua, en un estat anterior a 

l’actual (1) 

«reprès el verb» (1)  
restablir (2)  
reviscolament (1) 

 
g) Unitats de significació o fragments que es refereixen al temps de Fabra  

actual (18) 
català (6) 
el nostre sentiment lingüístic (1) 
estat — de la llengua (1) 
llengua (5) 
repartició — de les dues construccions 

(1) 
ús (2)  
tendència (2) 
actualment (2) 
ahir (1) 
ara (2) 
avui (20) 
avui (1) 
català d’ (1) 
«cada dia trobem construccions» (1) 
corrent (1) 
ús (1)  

encara (1)  
habitual (3) 
construcció (1) 
omissió (2) 
modern (substantiu) (2) 
modern (27) 
català (13) 
construcció (2)  
espanyol (1) 
exemple (1) 
llengua (10) 
modernament (2) 
normal (1) 
 construcció (1) 
vivent (5) 
construcció realment (2) 
llengua (2) 
llenguatge (1) 

 
h) Unitats de significació o fragments que es refereixen a l’absència absoluta: mai (1) 
 
Com es pot veure, es confirma que Fabra fa servir una cronologia diferent de la de la 

historiografía per a la història del català, en la qual l’antiguitat coincideix amb l’edat 
mitjana de la cronologia de la historiografia. També es veu en aquesta llista que les 
èpoques amb més unitats o fragments són l’edat mitjana i la contemporaneïtat fabriana. 
I s’observa que les referències que el Mestre fa a la Decadència i la Renaixença són 
vagues i en minúscula, la qual cosa ens mostra aquests períodes com unes èpoques poc 
precises en els textos fabrians. 

2. Unitats de significació o fragments que es refereixen a la variació geogràfica 
a) Unitats de significació o fragments que es refereixen a la diatopia interna del 

català 
català central (1) 
català de Barcelona (1) 
construcció dialectal (1)  

mallorquí (substantiu) (1) 
mallorquinisme (1)  
nosaltres (en oposició a mallorquins) 

(1) 
 
3. Unitats de significació o fragments que es refereixen a la variació social 
a) Unitats de significació o fragments que es refereixen a grups socials d’una 

manera molt vaga  
algú (1)  
alguns (4) 
cap català (2) 
en opinió nostra (1) 

molts (7)  
nosaltres (2)  
«quin català, en traduir “El socio que 
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hom (2)  
la gent (2)  
la majoria de la gent (1)  
molta gent (1) 

deje de satisfacer”, pensarà a canviar el 
present de subjuntiu pel futur 
d’indicatiu?» (1) 

tothom (2) 
 
b) Unitats de significació o fragments que es refereixen a activitats, o sectors o 

grups professionals  
autors de llibres per a infants (1) 
[la fórmula castellana [...]]en surt 

traduïda en un català deformat 
morfològicament i sintàcticament (1)  

col·laboració [sic] d’una tal revista 
composta per gent poc habituada a 
escriure en català (1)  

col·laboradors de diaris (1) 
gramàtics (2)  
home que ha escrit centenars de 

vegades Me complazco en participarle (1) 

prosista notabilíssim (1)  
redactors de revistes catalanistes (1) 
redactor, ço és, un individu que escriu 

habitualment en català (1) 
traducció mecànica (1)  
traducció dels telegrames, 

telefonemes, etc. (1)  
traduccions mecàniques fetes traduint 

mot per mot sense penetrar el sentit de la 
traduir (5)  

 
c) Unitats de significació o fragments que es refereixen a actituds  

bon català (1)  
certs descastellanitzants (1) 
descastellanitzants a ultrança (1)  
poca atenció que molts presten a 

aquestes qüestions [gramaticals] (1)   
«sembla impossible que una persona 

que té per professió d’escriure, no es 
preocupi de conèixer exactament la valor 
dels mots, ni tan solament els mots 
gramaticals, com és ara una conjunció!» 
(1) 

«es desentenen de la gramàtica àdhuc 
els que tenen per professió d’escriure per 
al públic» (1)  

«Hi ha qui dóna una valor excessiva al 
fet de constatar-se una construcció 
determinada en català antic» (1) 

 
Unitats de significació o fragments que es refereixen al bilingüisme:  
«El qui ha escrit això té el sentiment de la llengua catalana malmès per la influència 

espanyola» (1).   
 
f) Unitats de significació o fragments que es refereixen al grau d’alfabetització en 

català o d’instrucció gramatical 
aquells que no saben encara de què va [el doncs causal] (1) 
formació gramatical que la nostra gent està, en general, lluny de posseir (1)  
impenetrabilitat de molts en qüestions gramaticals (1) 
la gent nostra, llegint i escrivint quasi exclusivament el castellà (1)  
«els que no saben quan cal afegir un no a un grup de mots en què figura un mai 

precedint el verb, o no saben en quin lloc del grup cal col·locar el no afegit, aquests més 
val que no tractin de modificar la construcció habitual mai ve» (1)  

 
g) Unitats de significació o fragments que es refereixen a una concepció vertical de 

l’organització social 
gent del poble (1) popular (2) 
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llenguatge corrent (1)  
poble (2) 

llengua (1) 
origen (1) 

 
h) Unitats de significació o fragments que es refereixen a la llengua habitual d’uns 

parlants: catalans que parlen habitualment en espanyol (1) 
 
i) Unitats de significació o fragments que es refereixen a grups generacionals: gent 

jove (2)   
 A banda del grup més nombrós d’unitats i fragments —els vagament referits a 

grups socials—, destaquen la quantitat d’unitats relatives a activitats o sectors 
professionals i a actituds. 

 
4. Unitats de significació o fragments que es refereixen a la variació funcional 
a) Unitats de significació o fragments que es refereixen al mode oral 

col·loquial  
expressió (1)  
corrent  
llenguatge (3) 
dir (11) 
«Dos que conversen, per a indicar 

qualsevol cosa que és a la vista 
d’ambdós, no necessiten sinó un 

demostratiu: un sol demostratiu de 
proximitat, acompanyat si convé d’un 

gest, basta per a designar qualsevol 
objecte que es troba prop dels que 

conversen» (1)  

familiar (4) 
llengua (1)  
llenguatge familiar (1)   
estil (2) 
habitual (1)  
llengua (1) 
parlant (substantiu) (2) 
parlat (41) 
català (6)  
llengua (23) 
llenguatge (12) 
sentir (3) 

 
b) Unitats de significació o fragments que es refereixen al mode escrit 

autor (1) 
carta (1)  
diari (m) (1) 
«¿Es [sic] que és encongir una llengua 

de privar que sigui usada com a causal 
una conjunció consecutiva, o usat com a 
relatiu un mot exclusivament interrogatiu, 
o expressat dues vegades un mateix 
complement sense cap motiu estilístic 
que justifiqui el pleonasme, o expressat 
mitjançant una frase de gerundi, [sic] allò 
que forçosament hauria d’ésser expressat 
per una proposició coordinada?» (1) 

escriptor (8) 
escrit (substantiu) (5) 
escrit (30) 
català (12)  
llengua (13) 
llenguatge (4)  
determinació circumstancial (1)  

escriure (16) 
exemple (1) 
lectura (1) 
literari  (30) 
català (11) 
llengua (18) 
llenguatge (1)  
llegir (2) 
original (substantiu) (1) 
passatge d’una lletra (1)  
ploma, venir a la (5)  
text (1)  
frase (1) 
«renunciar a la passiva posaria en un 

grau d’inferioritat el català respecte a 
altres llengües literàries» (1) 
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c) Unitats de significació o fragments que no queda clar en el context en què 

apareixen si es refereixen al mode oral o a l’escrit 
familiar (1) 
estil (1) 

«la majoria de la gent continua 
traduint» (1) 

 
d) Unitats de significació o fragments que es refereixen al concepte general de estil 

estil (2) 
acurat (2)  

estilístic (6) 
artifici (1)   
efecte (3) 
raó d’ordre (1) 
recurs (1)  

 
e) Unitats de significació o fragments que es refereixen als «gèneres» 

prosa (1)  epistolar (1) 
estil (1) 

ofici (1) 
 

 
Hi ha 21 unitats o fragments, amb 113 ocurrències en total, relatives al mode escrit i 

13 unitats o fragments, amb 67 ocurrències en total, relatives al mode oral, la qual cosa 
indica molta més presència del mode escrit que de l’oral. 

 
5. Unitats de significació o fragments que es refereixen a la variació 

interlingüística 
anglès (substantiu) (1) 
català (substantiu) (23) 
catalana (3) 
construcció (3) 
castellà (substantiu) (5) 
castellà (6) 
influència (4) 
frase (1) 
construccions (1)  
castellà de Barcelona (1)  
castellanismes sintàctics (1)  
espanyol (substantiu) (7)  
espanyol (7)  
el cuyo (1) 
construcció (4)  
fórmula (1) 
influència (1) 
francès (substantiu) (5) 
francès 
construcció (1) 
hispànica (1) 
llengua (1) 
italià (substantiu) (3) 
italià (1) 
dialecte (1)  
la llengua (‘català’) (2) 

sard (substantiu) (1)  
«En morfologia, en lèxic, en sintaxi, el 

català és molt més allunyat del castellà 
que no el portuguès, i molt més acostat al 
provençal antic que no a les altres dues 
llengües hispàniques.» (1) 

«[...] és en gran part per la suma d’una 
sèrie de petits fets, en aparença 
insignificants, que la sintaxi d’una 
llengua es diferencia de la d’una altra 
llengua de la mateixa família.» (1) 

exemples [que] sonaven 
indubtablement com a menys 
genuïnament catalans (1) 

«Hi ha en cada llengua un ordre 
gramatical que presideix la successió dels 
mots dins la proposició» (1) 

«si les diferències que separen el català 
antic del català d’ara fossin comparables, 
per exemple, a les que hi ha entre el 
francès medieval i el francès modern en 
català, les diferències que separen la 

llengua antiga de la moderna són 
incomparablement menys nombroses i 

menys fortes; i basta que hom aprengui 
unes quantes formes verbals i mots 



C:\Users\Joan\Desktop\Dades antigues\Tesi Alemanya\Costa 2009 Norma sintàctica Fabra ACCÉS 

LLIURE.doc 

163 
 

llatina (1)  
llengua (1) 
nostre (3) 
la — llengua (2) 
el — sentiment lingüístic (1) 
novillatina (3) 
llengua (3) 
portuguès (substantiu) (1)  
pròpia (1) 
la — llengua (1) 
romànica (1) 
llengua (1) 

gramaticals caiguts en desuetud perquè, 
amb l’auxili d’un curt vocabulari, pugui 
entendre fàcilment qualsevol text 
medieval» (1) 

«a una combinació sintàctica d’una 
llengua no correspon sempre una mateixa 
combinació en una altra llengua» (1) 

 
 

4.3.1.2 Unitats de significació o fragments que es refereixen a més d’una mena de 
variació 

 
1. Unitats de significació o fragments que es refereixen a la variació històrica, a la 

interlingüística, a la social i a la funcional:  
parlar (funcional) encongit (funcional) i provincià (social) que era el català 

(interlingüística) en iniciar-se la renaixença (històrica) literària (funcional) (1) 
És una unitat. 
 
2. Unitats de significació o fragments que es refereixen a la variació històrica, a la 

geogràfica, a la social i a la funcional:  
escriptors (social i funcional) que actualment (històrica) empren llur aqueix dialectal 

(geogràfica) com a sinònim del aquest barceloní (geogràfica) (1) 
És una unitat. 
 
3. Unitats de significació o fragments que es refereixen a la variació històrica, a la 

social i a la funcional:  
alguns autors moderns (1) 
autors (social i funcional) antics (2) 
autors medievals (1)  
autors moderns (1) 
«avui la majoria dels escriptors… » (2) 
«Els antics (històrica), en efecte, deien 

(funcional) regraciar a X una cosa; avui 
(històrica) tothom (social) escriu 
(funcional) regraciar X d’una cosa» (1) 

escrivans medievals (1)  
els nostres millors (social) escriptors 

(social i funcional) antics (històrica) (1) 
escriptors (social i funcional) actuals 

(històrica) (2) 
escriptors antics (1) 
escriptors (social i funcional) de la 

la majoria dels escriptors actuals (2) 
la majoria d’escriptors moderns (1) 
lector (social i funcional) modern 

(històrica) (2) 
mal (social i funcional) català que ara 

(històrica) s’escriu (funcional) (1) 
millors (social) escriptors (social i 

funcional) actuals (històrica) (1) 
passatges d’autors medievals (1) 
català provincial dels segles de la 

decadència (1) 
«A cada moment (històrica) trobem en 

les nostres publicacions (social i 
funcional) construccions com...» (1)  

«com solen fer avui (històrica) la 
majoria dels nostres escriptors» (social i 
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renaixença [sic] (1) 
escriptors (social i funcional) 

medievals (històrica) (3)  
escriptors moderns (6)  
«[...] hi ha qui (social) defensa 

l’hipèrbaton i els llargs enfilalls de frases 
i oracions subordinades (funcional), que, 
segons ell, donarien a l’estil vivor, 
energia i amplitud (funcional). Però, en 
realitat, si en la prosa (funcional) actual 
(històrica) trobem tan abundosament tota 
mena d’inversions i un predomini 
aclaparador de la subordinació sobre la 
coordinació (funcional), tot això no és 
pas volgut: es deu simplement al fet que 
molts (social) no tenen ni idea d’algunes 
de les qualitats que ha de tenir un escrit 
(funcional) perquè es pugui considerar 
ben redactat. Ignoren que l’ordre 
d’exposició més adequat no coincideix 
sovint amb l’ordre en què se’ns han anat 
ocorrent les idees, i que cal posar una 
gran cura a marcar degudament la il· lació 
dels pensaments anunciats (funcional). 
S’estalvien, així, el treball d’ordenació 
dels mots dins la proposició, i el treball, 
singularment difícil, de seccionar el 
discurs en una sèrie de proposicions 
independents degudament ordenades i 
coordinades (funcional). En lloc d’una 
sèrie de proposicions la il· lació de les 
quals resti ben senyalada, cadascuna en el 
seu lloc degut, amb la seva conjunció 
adequada, amb el seu verb en el temps 
que li pertoca d’estar, apareix llavors una 
sola proposició desordenada i 
allargassada, en què no són les relacions 
que hi ha entre els pensaments allò que 
governa llur expressió, sinó el mecanisme 
de la subordinació (funcional)» (1) 

la gran majoria dels escriptors actuals 
(1) 

funcional) (1) 
«De totes les faltes de sintaxi del 

català modern (històrica), la més 
vergonyosa és potser el doncs causal [...]: 
cometre avui (històrica) aquesta falta que 
hom ha combatut incessantment des de fa 
més de vuit [vint? Sic] anys (històrica) en 
conferències, articles, notes 
periodístiques, etc., (funcional) denota, 
en efecte, de part dels que escriuen per al 
públic (social), una negligència 
imperdonable (social). (1) 

els nostres millors (social) escriptors 
(social i funcional) antics (històrica) (1) 

els nostres autors (social i funcional) 
antics (històrica) (2) 

els nostres escriptors (social i 
funcional) medievals (històrica) (1)  

«La presència d’una construcció en 
l’antic (històrica), no diem ja en el català 
de documents (funcional) anteriors al 
tretze (històrica), de sintaxi vacil· lant, 
sinó en el català de la millor (social) 
època (històrica)» (1)  

lectura (funcional) dels nostres autors 
(social i funcional) medievals (històrica) 
(1) 

llengua dels nostres escriptors (social 
i funcional) medievals (històrica) (1) 

«si encara (històrica) són en gran 
nombre els catalans (social) que llegeixen 
(funcional) amb alguna dificultat el català 
actual (històrica), havem de témer que 
n’hi haurà molts (social) que desistirien 
de llegir (funcional) els nostres autors 

(social i funcional) medievals (històrica) 
si [...] no se’ls explicaven les principals 
diferències d’ordre gramatical que 
separen el català antic (històrica) del 
modern (històrica)» (1) 

 
Són 24 unitats i 7 fragments amb un total de 46 ocurrències. 
 
 
4. Unitats de significació o fragments que es refereixen a la variació 

interlingüística, a la social i a la funcional:  
castellà (interlingüística) oficinesc i periodístic (social i funcional) (1) 
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«Certes seccions (funcional) dels nostres diaris (social i funcional) són en el fons 
bilingües (social i funcional): els mots prou són, si no tots gairebé tots catalans 
(interlingüística), però la construcció és en absolut castellana (interlingüística). Són 
traduccions mot a mot (funcional) en què són infringides les regles més elementals de la 
sintaxi catalana (interlingüística) [...]» (1) 

«En una exposició que no comporta cap moviment afectiu (funcional) de l’autor 
(social) (l’enunciació d’una veritat científica, la descripció d’un procés físic o químic, 
etc.), l’ús freqüent de les inversions constitueix una veritable barroeria (funcional). Un 
lector (social) francès o anglès (interlingüística) restaria estupefacte de trobar-se amb 
una prosa (funcional) tan moguda [...] contrastant estranyament amb la naturalesa de 
l’assumpte tractat (funcional).  [...] no podria pas imaginar que tot aquell trasbals que el 
meravella no és una cosa volguda, com sia cosa que l’assumpte tractat comporta 
prefectament l’ordenació gramatical dels mots en el moment de portar-los al paper. [...] 
és degut [...] al fet que l’escriptor (social) al qual ja acuden els pensaments prou 
desordenadament va escrivint els termes de la proposició en el mateix ordre que se li 
ocorren les idees sense fer el menor treball de reordenació (funcional), com ignorant 
que hi ha un ordre gramatical dels mots dins la proposició. La seva prosa no es veu, 
així, alliberada d’un element subjectiu que constitueix una veritable nosa (funcional) 
per al lector, que es veu obligat a seguir el pensament de l’autor en una fase encara a 
superar de l’elaboació del seu treball. Molts escrits (funcional) catalans 
(interlingüística) demanen encara l’última mà que els hauria hagut de donar llur forma 
definitiva, on els mots apareguessin en l’ordre adequat per a produir l’efecte volgut 
(funcional) [...]» (1)  

seccions [dels diaris] traduïdes del castellà (1)  
traducció mecànica (funcional) en els nostres (interlingüística) diaris (social i 

funcional) (1) 
 
Són 3 unitats i 2 fragments amb 7 ocurrències. 
 
 
5. Unitats de significació o fragments que es refereixen a la variació geogràfica, a 

la social i a la funcional:  
reglament d’una societat barcelonina 

(1)  
document (funcional) publicat per una 

entitat (social) barcelonina (geogràfica) 
(1) 

 
Són 2 unitats. 
 
 
6. Fragments que es refereixen a la variació històrica, a la geogràfica i a la funcional: 

«avui (històrica), en el parlar (funcional) central (geogràfica)...» (1).  
 
 
7. Unitats de significació o fragments que es refereixen a la variació històrica, a la 

interlingüística i a la funcional: 
 
«fins aquests darrers anys l’extensió del seu ús [de la la perífrasi estar fent] en la 

llengua parlada era lluny d’ésser la que té en espanyol estar haciendo» (1). 
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«quan entre dues llengües que ens són totes dues habituals (històrica) hi ha en l’ús 
d’un mot [vostè / usted] petites diferències com aquesta (interlingüística), és freqüent 
que en traduir de l’una a l’altra llengua (funcional), hom oblidi aquestes diferències, i, 
així, no és estrany que, en la traducció d’un escrit (funcional) espanyol (interlingüística) 
apareguin en català (interlingüística) vostès que, parlant, mai no diríem (funcional)» (1)   

 
Són 2 fragments. 
 
 
8. Unitats de significació o fragments que es refereixen a la variació geogràfica i a la 

funcional:  
«A Barcelona són molt més usades en 

la llengua parlada...» (1)  
«en una contrada la gent diu...» (1)  

parlar de Barcelona (2) 
«el català parlat ha perdut en unes 

contrades... i en unes altres...» (1) 
 
Són 1 unitat i 3 fragments amb 5 ocurrències. 
 
 
9. Unitats de significació o fragments que es refereixen a la variació interlingüística i 

a la funcional:  
allargassaments, ja sovint de mal gust 

en espanyol (1)  
expressions tècniques que havem 

après de l’espanyol (1) 

traducció catalana (1) 
traducció de l’espanyol (2) 
traducció servil del castellà oficinesc 

(1)  
 
Són 5 unitats amb 6 ocurrències. 
 
 
10. Unitats de significació o fragments que es refereixen a la variació històrica i a la 

funcional:  
«arrelà fortament en el català modern, 

no  pas en el llenguatge parlat, sinó en la 
llengua escrita» (1) 

«avui en la llengua escrita...» (2) 
«avui, en la llengua parlada...» (1)  
avui tan poc usada en la llengua 

literària (1) 
avui usada en la llengua literària (1) 
construcció encara ben viva en el 

llenguatge parlat (1) 
[construcció] que encara perdura, ben 

vivent, en la llengua parlada (1) 
«dir-se avui, en el llenguatge parlat» 

(1) 
documents antics (1)   
«el que era la construcció normal es 

trobi no solament preterida sinó 
absolutament arreconada [sic] en el 
llenguatge escrit d’avui» (1)  

publicacions actuals (1) 
substitució sistemàtica que avui dia 

fem en el llenguatge escrit del futur 
d’indicatiu (desitjarà) pel present de 
subjuntiu (desitgi) en les proposicions de 
relatiu que expressen una acció futura 
(1). 

text medieval (1) 
textos antics (1) 
«avui en la nostra prosa...» (1) 
català escrit actual (1) 
«en català s’ha dit fins ara...» (1)  
«ha desaparegut de la llengua escrita 

una antiga construcció catalana» (1) 
habituds estilístiques del català actual 

(1)  
prosa catalana actual (1) 
català escrit actual (2)  
català escrit dels nostres dies (1) 
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«els antics escrivien…» (1) 
«en la llengua escrita es manifestà 

modernament...» (1)  
«en la llengua parlada són habituals...» 

(1)  
«[...] Havem constatat recentment l’ús, 

en la llengua parlada...» (1) 
«hom diu i escriu comunament...» (1) 
indubtablement existent en la llengua 

parlada (1) 
«la llengua parlada usa...» (1) 
llatí vulgar (1) 
llengua escrita actual (1)  
llengua escrita moderna (4) 
llengua literària hodierna (1) 
llengua literària moderna (1) 
Llull  (1) 
«Llur ha caigut gairebé en desuetud en 

la llengua parlada; hom, però, l’usa 

encara molt en la llengua literària» (1) 
passatges d’autors medievals (1) 
prosa actual (2) 

català parlat modern (1) 
català que ara es parla (1). 
construcció [...] avui freqüent en el 

català escrit (1) 
construcció [...] avui tan estesa en el 

català escrit (1)  
«el català parlat diu...» (1) 
«el català parlat no fa...» (1) 
«en el català escrit és avui...» (1) 
«estrany al català parlat i és propi 

exclusivament del llenguatge escrit, on 
avui és usat profusament» (1) 

«Ja fa anys que diem [...] que el català 
escrit presenta un gran nombre de 
defectuositats que li són pròpies» (1) 

«mostres típiques del català dels 
nostres dies: al costat d’un arcaisme 
degut al desig d’escriure en un català 
acurat [qualque], hi apareix un 
castellanisme que sembla impossible que 
hagi pogut passar inapercebut a l’autor 
[Hi ha que haver vist]» (1) 

 
Són 26 unitats i 21 fragments amb 55 ocurrències.  
 
 
11. Unitats de significació o fragments que es refereixen a la variació històrica i a la 

social:  
aquells, cada dia afortunadament més 

nombrosos, per a qui certs advertiments 
són ja innecessaris (1) 

«avui per part de molts com un afany 
d’usar paraules i construccions insòlites» 
(1).  

construcció normal antiga (1) 

dues tendències contràries (social) en 
el català de la renaixença (històrica) (1) 

els qui no han fet un estudi especial 
del català antic (1) 

«encara (històrica) són molts a qui 
repugna d’usar en en frases com Pujarem 
en aquella ermita» (social) (1) 

 
Són 4 unitats i 2 fragments amb 6 ocurrències. 
 
 
12. Unitats de significació o fragments que es refereixen a la variació històrica i a la 

geogràfica:  
«Avui, per exemple, el verb haver usat impersonalment va constantment 

acompanyat, en el català de Catalunya, de l’adverbi hi» (1) 
contrades on és viu (1)  
«si ja no s’usa l’article, com succeeix en barceloní» (1) 
Són 1 unitat i 2 fragments amb 3 ocurrències. 
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13. Unitats de significació o fragments que es refereixen a la variació històrica i a la 
interlingüística:  

castellà modern (1) 
català [...] abans de sofrir la 

influència del castellà (1) 
llatí (1)  

«llengües novillatines constatem, més 
o menys antigues, vacil· lacions en l’ús 
dels dos pretèrits (ha cantat, cantà)» (1)  

 
Són 3 unitats i 1 fragment amb 5 ocurrències. 
 
 
14. Unitats de significació o fragments que es refereixen a la variació geogràfica i a 

la social:  
gent jove de Barcelona (1)  llenguatge vulgar de Barcelona (1)  

 
Són 2 unitats amb 2 ocurrències. 
 
 
15. Unitats de significació o fragments que es refereixen a la variació funcional i a la 

social:  
algun escriptor (2) 
article d’un escriptor que, per la seva 

carrera, havem de suposar que té una 
forta cultura gramatical (1) 

autor (1) 
bon català (1)  
bon escriptor (2) 
«cap català, parlant, no diria...» (1) 
català als nostres diaris (1)  
català de les nostres publicacions (1) 
català lliure de castellanismes, i de 

faltes de gramàtica, i d’inversions i 
pleonasmes inelegants (1) 

«constatar en alguns dels nostres 
escriptors (social i funcional) una tal 
ignorància de les regles més elementals 
de la gramàtica catalana (social)» (1) 

el nostre català parlat, que ell, 
carregat de defectes com és, ens pot 
encara estalviar de cometre molts de 
castellanismes! (1) 

«els catalans traduïm literalment» (1) 
els nostres caixistes-traductors (1)  
els nostres diaris (2) 
Els nostres escriptors (3)  
escriptor (6) 
«escrits de certs col·laboradors: són 

aquells en què abunden els gerundis 
defectuosos, en què potser encara 
s’esmunt algun quin relatiu, en què 

la major part dels escriptors catalans 
(1)  

La Veu [de Catalunya] (1) 
lector (1) 
lectors de Els Nostres Clàssics (1) 
«les [defectuositats ] més arrelades són 

potser les degudes a pensades poc 
afortunades d’aquest o d’aquell escriptor 
o gramàtic en el desig de combatre un 

castellanisme real o imaginari» (1) 
les nostres publicacions (1) 
llurs [de col·laboradors de diaris, 

redactors de revistes catalanistes i àdhuc 
autors de llibres per a infants] escrits (1) 

«Ningú no dirà parlant, m’alegraria 
vinguessis demà» (1) 

«ningú, parlant, no pensa a substituir 
el que subjecte per qui...» (1) 

parlaments de certs catalanistes (1) 
«Parlant, quin català diria mai li 

agrairia vingui en lloc de li agrairia que 
vingui?» (1) 

passatges dels nostres bons escriptors 
(1) 

«Però, com que és una falta en què ni 
tan solament incorren en la llengua 
parlada la gent d’una mica de cultura —
els quals àdhuc se’n burlen quan la senten 
en boca d’algú—, no és estrany que els 
gramàtics no li hagin sortit al pas, creient 
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pul·lulen els hi i els en pleonàstics» (1) 
escrits de mant comunicant forà (1) 
escrit de Mossèn Riber (1) 
«ha acudit a la ploma de l’autor 

bilingüe» (1) 
«La difusió del bon català està a la mà 

dels que confeccionen els nostres diaris» 
(1) 

«La gran majoria dels seus lectors, que 
no han après el català a l’escola, que no 
han tingut ocasió d’estudiar a fons la 
gramàtica catalana i que solament per la 
lectura poden anar depurant i enriquint 
llur lèxic, ¿quin profit trauran 
d’empassar-se cada dia unes quantes 
planes d’un català pitjor que el parlat, on 
els castellanismes més inversemblants 
alternen amb arcaismes mal usats, on són 
acceptades les incorreccions més 
grolleres de la llengua vulgar, on a cada 
moment apareixen faltes de construcció 
com les notades en la conversa anterior, 
on ni tan solament els mots apareixen 

sempre correctament ortografiats?» (1) 

que cap escriptor no cometrà, escrivint, 
allò que blasma quan ho sent a dir a algú 
del poble» (1). 

planes dels nostres diaris (1)  
premsa catalana (1)  
publicacions catalanes (1)  
revista esportiva (1) 
secció telegràfica d’un diari (1) 
«són ja molts els escriptors» (1)  
traducció feta paraula per paraula 

sense penetrar el sentit de la frase (1) 
treball de col·laboració [als diaris] 

que ha escapat segurament a la 
vigilància del revisor d’originals (1) 

 

 
Són 33 unitats i 13 fragments amb 53 ocurrències. 
Podem veure el resum d’aquests 15 grups de variació en el quadre següent: 
Combinacions de tipus de variació Unitats Fragments Ocurrències 
històrica, interlingüística, social i 

funcional 
1 — 1 

històrica, geogràfica, social i funcional 1 — 1 
històrica, social i funcional 24 7 46 
interlingúística, social i funcional 3 2 7 
geogràfica, social i funcional 2 — 2 
històrica, geogràfica i funcional 1 — 1 
històrica, interlingüística i funcional — 1 1 
geogràfica i funcional 1 3 5 
interlingúística i funcional 5 0 6 
històrica i funcional 26 21 50 
històrica i social 4 2 6 
històrica i geogràfica 1 2 3 
històrica i interlingüística 6 2 9 
geogràfica i social 2 — 2 
social i funcional 33 13 53 
Totals 110 54 198142 

 
Si mirem quin tipus de variació és més present en les diferents combinacions tenim els 
resultats següents: 

Variació Nre. de comb. Unitats que s´hi Fragments que Ocurr. 

                                                 
142. La suma de les ocurrències és major que la d’unitats i fragments perquè hi ha unitats i fragments amb 
més d’una ocurrència. 
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on és present refereixen s´hi refereixen d’unitats i 
fragments 

Històrica 9/15 64/110 36/54 123/198 
Geogràfica 5/15 8/110 5/54 14/198 
Social 8/15 70/110 22/54 118/198 
Interlingüística 5/15 15/110 6/54 29/198 
Funcional 11/15 97/110 48/54 177/198 

 
Observacions: 

1. La variació funcional és la més present en les 15 combinacions des de tots els 
punts de vista: pel nombre de combinacions on és present, pel nombre d’unitats i 
fragments que s’hi refereixen i pel nombre d’ocurrències d’aquestes unitats i aquests 
fragments, amb molta diferència respecte a les altres variacions sobretot en el nombre 
d’unitats, fragments i d’ocurrències. 

2. La variació històrica i la social ocupen el segon lloc amb uns resultats bastant 
semblants, però lleugerament superiors en el cas de la històrica. 

3. En tercer lloc, a una distància considerable pel que fa al nombre d’unitats i 
d’ocurrències, hi ha la interlingüística i la geogràfica, molt poc presents. 

 
4.3.1.3 Ocurrències de les unitats i dels fragments en les Converses de tema sintàctic  

El resum quantitatiu de les ocurrències de les unitats i dels fragments en les 
Converses de tema sintàctic és el següent: 

Anys Històrica Geogràfica Social Funciona
l 

Interlingüística 

1919 10 — — 13 3 
1920 61 — 12 36 — 
1922 8 2 — 20 5 
1923 26 4 20 18 12 
1924 16 — 3 9 7 
1925 15 — — 12 11 
1926 3 — 1 3 1 
1927 4 — 6 7 4 
1928 3 — 1 6 8 
Totals 146 6 43 124 51 

 
Aquestes quantitats recullen les unitats o fragments relatius a una sola variació. Hi ha 
fragments o unitats relatius només a la variació històrica en 146 Converses, unitats o 
fragments relatius només a la variació funcional en 124 Converses, fragments o unitats 
relatius només a la variació interlingüística en 51 Converses, fragments o unitats relatius 
només a la variació social en 43 Converses, i fragments o unitats relatius només a la 
geogràfica en 6 Converses. 

Tenint en compte, doncs, les unitats o fragments referits exclusivament a un sol tipus 
de variació, la variació més al·ludida és la històrica amb força distància (22 Converses) 
de la segona, la funcional; la tercera variació més al·ludida, la interlingüística, queda 
molt lluny de la primera (95 Converses); la quarta, la social, encara més (103 
Converses), i la cinquena, la geogràfica, queda llunyíssim (140 Converses). 

 
4.3.1.4 Tipus de variació més al·ludida per Fabra en les «Converses filològiques» 

El resum de les observacions dels epígrafs anteriors (4.3.1.1-4.3.1.4) és el següent. 
La variació més present en les «Converses filològiques» és la funcional. Malgrat que la 
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variació que compta amb més unitats o fragments diferents i és present en 146 
Converses de tema sintàctic és la històrica, la funcional és, d’una banda, la més present 
en les 16 combinacions des de tots els punts de vista —pel nombre de combinacions on 
és present, pel nombre d’unitats i fragments que s’hi refereixen i pel nombre 
d’ocurrències d’aquestes unitats i aquests fragments— i, d’altra banda, perquè hi ha 
unitats o fragments relatius a aquesta variació en 124 Converses. 

En segon lloc hi ha la variació històrica, d’una banda, perquè és la variació amb més 
unitats o fragments diferents, però, de l’altra, perquè és la variació més present després 
de la funcional en les diferents combinacions de variacions i apareix en 146 Converses 
—és la més present en aquests textos, doncs. 

En tercer lloc hi ha la variació social: és la tercera quant a nombre d’unitats o 
fragments diferents, quant a presència en les diferents combinacions de variacions i 
quant a nombre de Converses on és present (129). 

En quart lloc, amb força diferència respecte a les anteriors, hi ha la variació 
interlingüística. I, en cinquè lloc, amb una presència testimonial, hi ha la variació 
geogràfica interna del català. 
 
4.3.1.5 Qüestions en el tractament de les quals Fabra fa referència a alguna mena de 
variació 

Fabra tracta 106 qüestions sintàctiques a les «Converses filològiques». Són les 
següents.143 

 
Adverbi (4) 

dessús (1) ment, 2 adverbis en (2)  més (1) 
 
Article (10) 

definit davant 
d’infinitiu (1) 

en (2) 
Neutre (3) 

Neutre: ço per lo (1) 
Neutre: «el+ adjectiu + 

que+ ser» (1) 
Neutre: el + participi 

passat (1) 

Neutre en la 
construcció «lo més + 
adverbi + possible» (1) 

 

 
Conjunció (28) 

a no ser que (1) 
doncs causal 

(5) 
jatsia (1) 
mes (1) 

no res menys 
(4) 

per ço que (1) 
per lo demés 

(1) 
per tal com 

(2) 

per tal que (3) 
posat que (1) 
pues (1) 
puix de coordinació 

(1) 

tota vegada 
que (2) 

que, omissió 
de (4) 

 
Demostratius (4) 

ací/aquí (2) aquest i aqueix (2) 

                                                 
143. Donem les qüestions agrupades per categories lèxiques i funcionals, que són les denominacions com 
«Adjectiu», que estan sense sagnar tipogràficament. Aquestes categories porten al costat entre parèntesis 
la quantitat total de vegades que Fabra tracta les qüestions relatives a cada categoria. Les qüestions 
concretes estan consignades amb un petit sagnat tipogràfic i el nombre entre parèntesis que porten al 
costat indica la quantitat de vegades que el Mestre en parla a les Converses. 
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Frase (4) 
Ordre gramatical dels mots dins la proposició (3) 
Estructuració (1) 
 
Indefinit (1) 
qualque (1) 
 
«Mots gramaticals» (1) 
General (1) 
 
«Partícula» (4) 
no (4) 
 
Possessius (2) 
seu i llur (2) 
 
Preposició (39) 

a davant de 
complement directe (4) 

baix (2)   
davall (1) 
d’ençà de (1) 
d’estant de (1) 
de davant d’infinitiu 

subjecte o complement 
directe (3) 

de en locucions 
quantitatives (2) 

de posposada a davant 
(1) 

de quan s’elideix un 
nom (1) 

en i a (4) 
en/a + infinitiu  (3) 
«en / al + infinitiu» (1) 
en/per esguard de (1) 
in i ad (1) 
General (1) 
per i per a (4) 

Preposicions àtones + 
que conjunció (5) 

sens/sense (1) 
sots/sota (1) 
vers (1) 
 

 
Pronom (32) 

ço (1) 
Duplicació pronominal 

en frases amb elements 
desplaçats (6) 

els hi (4) 
en i hi (1) 
hi incorrecte (1) 
hi amb el verb haver 

(2) 

la li (1) 
Les datiu plural (1) 
l’hi (2) 
li ho (1) 
li’n/n’hi (1) 
«article + mateix» 

coreferent (1) 
 

Proclisi i enclisi 
simultànies (1) 

Pronoms forts 
coreferents d’inanimats 
(2) 

res (2) 
se les donaré(4) 
vostè (1) 

 
Relatiu (27) 

«atributiu» (qual) (1) 
d’on possessiu (1) 
el del... qual (1) 
el que (2) 
el què (1) 

General (1) 
la qual cosa (2) 
Pleonasme (3) 
Preposició + relatiu (1) 
qual (4) 

que (1) 
què (1) 
qui (3) 
quin (5) 
 

 
Verb (36) 
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Auxiliars: haver i ésser (1) 
Auxiliars: ser per anar en perífrasis 

de gerundi (1) 
Concordança del participi passat 

amb el CD (1) 
Concordança de haver-hi (1) 
Construccions: «a no ser que + verb 

en subjuntiu» (1) 
Construccions: haver-hi que (3) 
Construccions: tenir que (2) 
Gerundi (4) 
Perífrasis de gerundi i de participi 

passat (1) 
Perífrasis de gerundi: «estar + 

gerundi» (1) 

Perífrasis d’infinitiu: «anar a + 
infinitiu» (1) 

Règims verbals: regraciar (4) 
riure’s/enriure’s (1) 
ser i estar (3) 
Temps verbals: condicional de 

probabilitat (1) 
Temps verbals: si volgués i si volia 

(2)  
Temps verbals: quan vinguis i quan 

vindràs (2) 
Temps verbals: qui treballi i qui 

treballarà (4) 
Temps verbals: hauria i hagués (1) 
Temps verbals: pretèrit perfet / 

pretèrit indefinit (1) 
 
El resum per categories del nombre de qüestions tractades és el següent: 
Adverbi (4) 
Article (10) 
Conjunció (28) 

Demostratius (4) 
Frase (4) 
Indefinit (1) 

Possessius (2) 
Preposició (39) 
Pronom (32) 

Relatiu (27) 
Sintaxi en general (6) 
Verb (36) 

 
Com es pot veure les categories més tractades, amb diferència, per Fabra són els 
aspectes sintàctics de les preposicions, el verb, els pronoms personals, les conjuncions i 
els relatius. 
 

4.3.1.6 Una Conversa filològica de tema no sintàctic rellevant 
Observem la Conversa del 25/5/1920 (Costa 2005: 9.4.2.20): 

 
[...] Si estudiem el llenguatge dels poetes de la renaixença [sic] [...] 
Però, malgrat aquesta forta castellanització del català modern, aquest continua essent 
una cosa essencialment distinta del castellà. Cap aciençat no podria prendre’l mai com 
una variant del castellà, del qual difereix pregonament per una infinitat de trets fonètics 
i morfològics i àdhuc sintàctics i de lèxic. [...] encara que [«les defomacions de tota llei 
que la nostra llengua ha sofert sota la influència castellana»] persistissin, el català estaria 

lluny d’ésser respecte al castellà el que és l’andalús o el mateix bable. No és un de tants 
dialectos españoles [...] sinó una llengua perfectament distinta de la castellana. 
[...] si agrupàvem aquestes [«les llengües novillatines»] tenint en compte llurs analogies 
i diferències, el català no entraria pas en el mateix grup que el castellà, del qual, per 
certs trets fonètics i morfològics importantíssims, difereix més que cap altra llengua 
romànica. 
 
Fabra hi fa servir com a criteris definitoris, graduals, de l’autonomia d’una modalitat 
respecte a una altra el grau (superficial o pregon) de distància, la quantitat de trets (pocs, 
bastants, molts o una infinitat) i la sistematicitat d’aquestes diferències (en fonètica, 
morfologia, lèxic i sintaxi, o només en un o uns d’aquests aspectes). I, en parlar 
conjuntament de dues modalitats com l’andalús —varietat geogràfica del castellà— i 
del bable —llengua amb un cultiu literari limitat—, hi ha dues possibles interpretacions 
sobre el significat amb què empra el terme dialecte:  
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1. Modalitat lingüística que presenta una distància estructural mínima (cas de 
l’andalús) o mitjana (cas del bable) respecte a una altra modalitat (en aquest cas el 
castellà), sobretot en comparació amb la distància que presenta una modalitat 
considerada llengua diferent (en aquest cas el català respecte a l’espanyol). 

2. Varietat geogràfica d’una llengua (l’andalús respecte al castellà) i modalitat 
lingüística sense varietat literària i supeditada a una altra (el bable respecte al castellà).  

Com ja hem dit, la condició dialectal del bable respon tant a la poca distància 
estructural com a la subordinació, cosa que ja afirmen Lamuela i Murgades (1984: 16-
17). 

 
4.3.2 Observacions sobre la concepció fabriana de la variació sintàctica als textos 
discrecionalment pertinents 

Les observacions de conjunt sobre la concepció fabriana de la variació sintàctica en 
els textos considerats discrecionalment pertinents no difereixen gaire de les que hem fet 
en parlar del conjunt de les «Converses filològiques» (4.3.1). Això ja era previsible, ja 
que les Converses són de llarg els textos més nombrosos i, per tant, el comentari de la 
informació que hi hem trobat ja és prou representatiu del conjunt dels textos 
discrecionalment pertinents. 

Si bé això és cert en els textos de tema estrictament sintàctic, en la conferència de 
tema general «L’unitat llinguistica de Balears, Catalunya, Rosselló i València», datada 
al VII-VIII/1919 (Costa 2005: 9.4.2.18), hi ha el passatge en què Fabra afirma que 
català, valencià i balear no són dialectes «en sentit modern i científic», ja que no 
presenten diferències molt grans. Aquesta afirmació ens remet a la primera definició de 
dialecte recollida al DGLC (v. Costa 2005: 9.4.1.1.10) («Parlar caracteritzat per un 
conjunt de particularitats locals»), més que a la de «Varietat regional d’una llengua» —
amb la marca temàtica «Esp[ecialment]»—, que en comentar-la hem apuntat que es 
devia referir a varietats geogràfiques fins i tot escrites —oimés posant Fabra l’exemple 
del dialecte àtic de la Grècia antiga. I concorda amb el que el Mestre diu a la Conversa 
filològica del 25/5/1920 (Costa 2005: 9.4.2.20) —comentada en l’epígraf anterior—, en 
la qual dóna com a criteris graduals d’autonomia entre dues entitats lingüístiques el grau 
de distància, la quantitat de trets diferents i la sistematicitat de les diferències. En 
aquesta Conversa, però, recordem que la unitat dialecte, és versemblant interpretar que 
vol dir ‘varietat geogràfica d’una llengua’ o ‘modalitat lingüística sense varietat literària 
i supeditada a una altra’. 

Un altre fet destacable és que la transcripció fa servir el mot català com a designació 
d’una varietat dialectal que s’oposa al mallorquí i al valencià, varietat que no és 
possible de situar territorialment sinó en el que d’una manera laxa Fabra anomena 
Barcelona en altres textos: 
 
Estudiant tots els fets que es consideren característics del valencià i del mallorquí, 
trobarem que la major part d’ells estan dins de les varietats orientals o occidentals de la 
Catalunya estricta. Potser ni basten les diferències existents entre el català, el valencià i 
el mallorquí, per a donar-los la qualificació de dialectes, en sentit modern i científic. 
 
De fet, cal no descartar una mala interpretació del transcriptor o que, per un moment, 
Fabra aplica al català la divisió administrativa. Aquest català d’aquest fragment no es 
pot identificar amb allò que es parla a la «Catalunya estricta», ja que la transcripció 
mateixa esmenta les «varietats orientals i occidentals» d’aquest territori. O bé aleshores 
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la unitat català designa simultàniament aquestes dues menes de varietats i les 
contraposicions que cal sobreentendre en el text són: 

Català occidental — valencià 
Català oriental — mallorquí 

 
Subjacent a tota la transcripció hi ha la idea de la poca distància estructural i la poca 
diversitat entre aquestes tres varietats dialectals. Destaca també la unitat Catalunya 
estricta, ja que dóna a entendre que Catalunya pot designar un territori més ampli que el 
Principat. 

 

4.4 Observacions sobre la concepció de Fabra de la variació sintàctica  
4.4.1 Conclusions sobre l’objectiu fixat 

Tal com hem afirmat a l’epígraf 4.1, els objectius explícits d’aquest capítol eren, 
d’una banda, descriure la concepció fabriana de la variació sintàctica i, de l’altra, 
validar la hipòtesi de la doble condició de Fabra com a investigador i com a 
estandarditzador. 

Pel que fa al primer objectiu, cal considerar-lo assolit d’entrada per la gran quantitat 
d’informació que hem pogut obtenir sobre la variació en sintaxi, tant en els textos que 
hem considerat «pertinents» com en els que hem considerat «discrecionalment 
pertinents». Quant a aquesta distinció dels textos fabrians, hem de reconèixer que el 
nombre de textos discrecionalment pertinents (34) en què hem trobat informació és 
superior al de pertinents (25); però també cal dir que en les dues menes de textos hi ha 
obres que en parlen extensament. Entre els especialitzats, hem trobat molta informació 
sobre la variació en sintaxi al text «Sobre diferents problemes pendents en l’actual 
català literari», de 1907 (Costa 2005: 9.4.1.1.3), a la Gramática de la lengua catalana, 
de 1912 (Costa 2005: 9.4.1.1.4), i a la transcripció Recull de les lliçons del curs de 
català superior, de 1933-1934 (Costa 2005: 9.4.1.1.12); i moltíssima informació sobre la 
variació no sintàctica i general al Diccionari general de la llengua catalana (Costa 

2005: 9.4.1.1.10) —recordem-ho: hem buscat 445 mots, de la recerca dels quals han 
resultat 232 unitats de significació pertinents. Entre els no especialitzats, destaquen les 
«Converses filològiques» de 1919-1928 (Costa 2005: 9.4.2.19 - 9.4.2.29), en les quals hi 
ha abundantíssima informació sobre la variació en sintaxi: 194 unitats de significació, 
moltes de les quals polilèxiques i per tant no sempre recollides al DGLC. 

La cronologia d’aquests textos ja ens permet veure que la variació lingüística és una 
qüestió present en l’obra de Fabra d’una manera continuada i sistemàtica; impressió que 
es confirma, si recordem que —amb una profunditat variable, no cal dir-ho— Fabra en 
parla des de 1891 fins a 1947. 

Pel que fa al mètode, el buidatge de les unitats de significació especialitzades 
pertinents, cal dir que en aquest capítol ens ha calgut fer una lectura molt atenta. D’una  
banda, perquè Fabra utilitza un conjunt variat de referències —només cal pensar en 
metonímies com venir a la ploma, en referència al mode escrit de la llengua, o en boca 
de, en referència al mode oral de la llengua, o les referències temporals com avui, 
modernament, etc. D’altra banda, perquè en molts casos ha estat necessari transcriure 
passatges sencers, ja que el referent no és designat amb el que podem considerar una 
unitat de significació. 
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També cal dir que, donada la gran quantitat d’informació només sobre variació en 
sintaxi, ens hem limitat a tractar aquesta mena de variació i només ocasionalment hem 
tractat algun aspecte rellevant de variació en general. 

Pel que fa al segon objectiu, la distinció entre un Fabra investigador i un Fabra 
estandarditzador, el comentem en les conclusions generals que tot seguit presentem. 

 
4.4.2 La variació segons Pompeu Fabra 

En aquest capítol no creiem que la distinció entre un Fabra investigador i un Fabra 
estandarditzador ens aparegui clara, ja que les referències a la variació són presents en 
tota mena de textos i l’única diferència és que Fabra usa informació sobre la variació 
per fonamentar propostes de codificació o de vegades censura determinats grups socials 
per algun comportament lingüístic. Així doncs, organitzem aquestes conclusions 
generals a partir de la informació sobre variació en sintaxi i sobre variació general. 

 
4.4.2.1 La variació lingüística en general segons Pompeu Fabra  

El primer que cal dir és que en els textos analitzats, tal com afirma Iglésias (2002: 
252), Fabra no presenta cap teoria completa ni cap definició explícita de la variació 
lingüística en general ni de la variació sintàctica en particular. Això no obstant, del 
buidatge dels seus textos es poden deduir partits presos sobre aspectes concrets dels 
diferents tipus de variació. 

Així, en el terreny de la variació històrica —entesa com la successió d’estadis 
diferents en la història del català—, Fabra fa servir les unitats antic i arcaic per referir-
se a l’edat mitjana i la unitat modern, per referir-se generalment a la seva 
contemporaneïtat o a un passat immediat anterior. Aquesta periodització no es 
correspon amb la cronologia de la historiografia general: en aquesta disciplina les dues 
primeres unitats es refereixen a l’antiguitat clàssica d’abans del segle V i la unitat 
modern designa el període entre el segle XV  i el XVIII . 

També és destacable, sobretot en contrast amb l’ús actual, el fet que Fabra usa les 
unitats decadència i renaixença, amb minúscula inicial, sobretot com a fenòmens o 
processos socials i molt poques vegades com a períodes —i quan ho fa ho fa d’una 
manera força vaga. 

En el terreny de la diatopia, el més destacat són les relacions semàntiques entre 
diferents unitats: l’ús de parlar i llenguatge, sinònims, com a hiperònims de idioma, 
llengua, dialecte i patuès, a l’entrada parlar del DGLC (Costa 2005: 9.4.1.1.10) i la 
sinonímia, al mateix diccionari i en altres textos entre idioma, parlar, llenguatge, 
llengua i dialecte. 

Aquesta última unitat es refereix en els textos del Mestre a diferents significats. El 
diccionari en dóna dues definicions. La primera és «Parlar caracteritzat per un conjunt 
de particularitats locals»; la segona, precedida de la marca «Esp[ecialment]», és 
«Varietat regional d’una llengua», amb l’exemple «El dialecte àtic». L’ús dels termes 
parlar i local en la primera definició i de varietat i regional, amb la referència a un dels 
dialectes literaris de l’antiga Grècia, fa pensar que la unitat dialecte cobreix des de les 
maneres de parlar —no d’escriure— geogràficament més reduïdes fins a les varietats 
regionals d’una llengua literària, concepte que ell mateix defineix com a  «més o menys 
diferent de la vernacular, que usa en escriure un poble culte». 
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A la conferència «L’unitat llinguistica de Balears, Catalunya, Rosselló i València» 
(VII-VIII/1919), Costa 2005: 9.4.2.18) hi ha el passatge en què Fabra afirma que català, 
valencià i balear no són dialectes «en sentit modern i científic», ja que no presenten 
diferències molt grans. Aquesta afirmació ens remet a la primera definició de dialecte 
recollida al DGLC.  

Aquesta afirmació concorda amb el que el Mestre diu a la Conversa filològica del 
25/5/1920 (Costa 2005: 9.4.2.20), en la qual dóna com a criteris graduals d’autonomia 
lingüística entre dues entitats lingüístiques el grau de distància, la quantitat de trets 
diferents i la sistematicitat de les diferències. En aquesta Conversa, però, recordem que 
la unitat dialecte, tant es podia deduir que volia dir ‘varietat geogràfica d’una llengua’ 
com ‘modalitat lingüística sense varietat literària i supeditada a una altra’. 

Pel que fa a la variació social, d’entrada el que cal dir és la gran quantitat de factors 
que hem trobat, partint d’una concepció laxa del que pot ser un factor social. Així hem 
classificat les unitats i els fragments relacionats amb la variació social amb factors com 
les activitats o els grups professionals —entre els quals destaquen els diferents 
professionals de la redacció i la  traducció—, les actituds de determinats sectors socials 
respecte a la llengua —entre els quals els més esmentats són els arcaïtzants i els 
descastellanitzants—, el grau d’instrucció o d’alfabetització en català, grups socials 
molt poc definits —amb unitats com molts, alguns, etc.—, una organització  vertical de 
la societat vagament esmentada, la contraposició entre camp i ciutat, el bilingüisme,144 
les generacions i la llengua habitual de certs grups no gens definits. 

En l’àmbit funcional, el tipus de variació més present en l’obra fabriana, el factor del 
registre que es revela definitori en l’obra fabriana és el mode. La distinció entre mode 
oral i mode escrit és sistemàtica en l’obra del lingüista gracienc: molts castellanismes, 
per exemple, només són presents en la llengua escrita; fenòmens admissibles en la 
llengua oral no ho són en l’escrita; etc. Esporàdicament trobem unitats relatives al 
camp, al to i al tenor. 

La variació interlingüística, quasi exclusivament la romànica, té presència en els 
textos fabrians, ja que una de les tasques que s’imposa el Mestre és destriar el que és 
català del que és d’altres llengües. 

Finalment, la variació geogràfica interna té una presència quantitativament  
anecdòtica en els textos fabrians, la qual cosa adquireix —com ja hem dit— una 
rellevància especial ja que els estudis sobre Fabra és la variació que més tracten, 
sobretot pel que fa a la seva relació amb la codificació. Una possible explicació 
d’aquest fet és que hem analitzat els textos en què Fabra parla de la sintaxi, aspecte en 
què la variació diatòpica és molt menor que en la fonètica, la morfologia o el lèxic o en 
la codificació de la qual cal parlar-ne menys que en l’establiment de l’ortografia. 

 
4.4.2.2 La variació sintàctica segons Pompeu Fabra  

En el terreny de la variació sintàctica, cal dir d’entrada que la variació funcional és, 
de lluny, el tipus de variació més present en l’obra fabriana. Després, hi ha la variació 
històrica i la social, amb un cert avantatge per a la primera. I en quart lloc, a una certa 
distància, hi ha la interlingüística i la geogràfica. 

                                                 
144. Fenomen també amb implicacions funcionals. 
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En el terreny històric, cal destacar la distinció fabriana a la Conversa filològica del 
12/9/1926 (Costa 2005: 9.4.2.26) dins de l’edat mitjana entre el català anterior al segle 
XIII, de «sintaxi vacil· lant», i el posterior, «el català de la millor època». 

Pel que fa a la variació interlingüística, amb poca presència, cal destacar la Conversa 
del 13/12/1922 (Costa 2005: 9.4.2.21), en la qual hi ha un passatge («[...] és en gran part 
per la suma d’una sèrie de petits fets, en aparença insignificants, que la sintaxi d’una 
llengua es diferencia de la d’una altra llengua de la mateixa família»), en el comentari 
del qual ja hem destacat que el Mestre usa implícitament dos criteris per avaluar 
l’autonomia sintàctica d’una modalitat lingüística. I en la Conversa del 25/5/1920 
(Costa 2005: 9.4.2.20), Fabra fa servir com a criteris definitoris, graduals, de 
l’autonomia d’una modalitat respecte a una altra el grau (superficial o pregon) de 
distància, la quantitat de trets (pocs, bastants, molts o una infinitat) i la sistematicitat 
d’aquestes diferències (en fonètica, morfologia, lèxic i sintaxi o només en un o uns 
d’aquests aspectes). Per tant, en textos diferents, el Mestre usa tres criteris: 

Un criteri quantitatiu: suma d’una sèrie de petits fets. 
Un criteri qualitatiu: petits fets, en aparença insignificants. 
Un criteri de grau: distància més o menys pregona. 
Quant a les unitats o fragments en els quals hi ha present més d’una variació, el 

primer que cal dir és que la gran quantitat de combinacions que hem descobert dóna una 
idea, en primer lloc, de la dificultat d’aïllar els diferents tipus de variació i, en segon 
lloc, de la precisió a què pot arribar Fabra en unitats com els nostres escriptors 
medievals, que hem considerat que remetien alhora a quatre tipus de variació. 

Pel que fa al nombre de qüestions en el tractament de les quals Fabra té en compte 
explícitament algun tipus de variació, són 112: les de la llista de l’epígraf 4.3.1.5 més 
les següents: 

Preposició (3) Pronom (6) Verb (1) 
a pesar de (1) 
devés [sic]  (1) 
en sense (1) 

ho (1) 
Pleonasme en frases 

amb elements desplaçats 
(5) 

Construccions: «no + 
imperfet de subjuntiu» (1) 

 
El resum per categories del nombre de qüestions tractades és el següent: 

Adverbi (4) 
Article (10) 
Conjunció (28) 

Demostratius (4) 
Frase (4) 
Indefinit (1) 

Possessius (2) 
Preposició (42) 
Pronom (33) 

Relatiu (27) 
Sintaxi en general (6) 
Verb (37) 

 
Com es pot veure les categories més tractades, amb diferència, per Fabra són els 
aspectes sintàctics de les preposicions, el verb, els pronoms personals, les conjuncions i 
els relatius. 
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5. La codificació de la sintaxi segons Pompeu Fabra  
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5.1 Planteig de l’anàlisi de la concepció fabriana de la codificació sintàctica: de la 

definició explícita a l’enfocament implícit 
5.2 La codificació sintàctica als textos pertinents per a l’anàlisi de les unitats de 

significació especialitzada fabrianes 
5.2.1 La codificació sintàctica als textos especialitzats pertinents per a l’anàlisi de les 

unitats de significació especialitzada fabrianes 
5.2.1.1 La codificació sintàctica a Diccionari general de la llengua catalana  (1932) 
5.2.1.2 Observacions sobre les unitats de significació explícitament definides en els 

altres textos especialitzats 
5.2.1.3 Observacions sobre les unitats de significació no explícitament definides i els 

fragments relatius a l’estandardització lingüística presents en els altres textos 
especialitzats 

5.2.1.4 Observacions sobre les unitats de significació no explícitament definides i els 
fragments relatius a la norma objectiva presents en els altres textos especialitzats 

5.2.2 La codificació sintàctica als textos no especialitzats pertinents per a l’anàlisi de 
les unitats de  significació especialitzada fabrianes 

5.2.2.1 Observacions sobre la concepció de Fabra de la codificació sintàctica als 
textos no especialitzats pertinents 

5.2.2.1.1 Observacions comunes a tots els textos 
5.2.2.1.2 Observacions sobre la Gramàtica catalana (1933) 
5.2.2.1.3 Observacions sobre el discurs de 1934 
5.2.3 Observacions sobre la concepció de Fabra de la codificació sintàctica als textos 

pertinents per a l’anàlisi de les unitats de significació especialitzada fabrianes 
5.3 La codificació sintàctica als textos discrecionalment pertinents per a l’anàlisi de 

les unitats de significació especialitzada fabrianes 
5.3.1 Observacions sobre la concepció de Fabra de la codificació sintàctica a les 

Converses filològiques de 1919-1928 
5.3.1.1 Informació més rellevant sobre la codificació sintàctica a les Converses 

filològiques  de 1919-1928 
5.3.1.1.1 Els criteris de codificació sintàctica a les Converses filològiques de 1919-

1928 
5.3.1.1.2 Els raonaments de codificació sintàctica a les Converses filològiques de 

1919-1928 
5.3.1.1.3 La concepció general de les formes desaconsellades de sintaxi a les 

Converses filològiques de 1919-1928 
5.3.1.2 Informació més rellevant sobre l'elaboració sintàctica a les Converses 

filològiques 
5.3.1.3 Informació més rellevant sobre la relació entre operacions d’estandardització 

a les Converses filològiques 
5.3.2 Observacions sobre la concepció de Fabra de la codificació sintàctica als textos 

discrecionalment pertinents per a l’anàlisi de les unitats de significació especialitzada 
fabrianes 

5.4 Observacions sobre la concepció de Fabra de la codificació sintàctica  
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5.4.1 Conclusions sobre l’objectiu fixat 
5.4.2 La codificació sintàctica segons Pompeu Fabra 
5.4.2.1 La codificació sintàctica segons el Pompeu Fabra investigador 
5.4.2.2 La codificació sintàctica segons el Pompeu Fabra estandarditzador 
5.4.2.2.1 Els criteris de codificació sintàctica tinguts en compte per Pompeu Fabra 
5.4.2.2.2 Els raonaments de codificació sintàctica tinguts en compte per Pompeu 

Fabra 
5.4.2.2.3 La concepció fabriana general de les formes desaconsellades de sintaxi  
5.4.2.2.4 La concepció fabriana general de la norma objectiva i la prescriptiva en 

sintaxi  



C:\Users\Joan\Desktop\Dades antigues\Tesi Alemanya\Costa 2009 Norma sintàctica Fabra ACCÉS 

LLIURE.doc 

181 
 

5.1 Planteig de l’anàlisi de la concepció fabriana de codificació sintàctica: de la 
definició explícita a l’enfocament implícit145 

En aquest capítol ens proposem d’assolir l’objectiu específic 2: descriure la 
concepció fabriana de la codificació sintàctica. Pel que fa al mètode, esperem validar la 
hipòtesi 1.3.2 sobre una de les dobles condicions de Fabra: la d’investigador i la 
d’estandarditzador. En un nivell més concret, el procediment que hem seguit ha estat de 
buidar tant les definicions explícites que Fabra dóna de codificació sintàctica com les 
mencions que en fa.  

Quin és l’àmbit de la codificació sintàctica? Per contestar aquesta pregunta, 
d’entrada cal recordar una vegada més la concepció fabriana de la sintaxi. A l’epígraf 
2.4.2, hem arribat a la conclusió que era aquesta: 
 
l’àmbit de les funcions i les relacions dels (grups de) mots dins la frase. El terme 
relacions n’inclou tres més, el lligam, l’ordre i l’estructura, també bàsics pel lingüista 
de Gràcia. I aquests tres termes, Fabra sovint els vehicula amb la unitat construcció —
definida al DGLC com l’“arranjament sintàctic”—, el terme que més utilitza.»  
 
També, però, ens ajuda a contestar al llarg d’aquest capítol aquesta pregunta una breu 
panoràmica sobre la concepció de la norma i la codificació lingüístiques en les 
anomenades, en sentit lat, «ciències del llenguatge». Actualment, la reflexió teòrica 
sobre la codificació d’una llengua ha avançat molt i des de molts punts de vista. Per a 
l’objectiu d’aquest treball, són rellevants les reflexions fetes des de la teoria lingüística 
mateixa per, entre altres autors, Otto Jespersen, Eugenio Coseriu i Luis Fernando Lara; 
des de la reflexió sobre la planificació lingüística per, entre altres autors, els lingüistes 
del Cercle Lingüístic de Praga, Einar Haugen i Xavier Lamuela; i des de la 
sociolingüística per, entre altres autors, William Labov.146 

Les aportacions d’aquests autors permeten analitzar les unitats de significació i els 
fragments fabrians sobre el que ell anomena la «fixació», la «depuració», el 
«redreçament», l’«enriquiment», el «refinament» i la «descastellanització» de la llengua 
catalana. 

Cronològicament, la primera reflexió sobre la norma lingüística sorgeix en l’àmbit 
de l’estandardització i la promoció de llengües: un dels primers lingüistes a reflexionar 
sobre la norma i la codificació va ser Otto Jespersen en la seva obra de 1925 
Menneskehed, Nasjon og Individ i Sproget.147 Jespersen analitza els criteris que d'una 
manera discrecional, asistemàtica i arbitrària té en compte la gent del carrer per decidir 
què és correcte i què no. Els fragments rellevants són: 
 
P. 74: STANDARDS OF CORRECTNESS  
P. 83-84: What is the ordinary man going on when he gives his opinion whether this or 
that expression is correct or not? We cannot expect him to have any set system, he will 
now appeal to one thing and now to another [...]. But certainly the list that follows 
includes the most important of his standards, 
(1) the standard of authority, 

                                                 
145. Per als detalls del buidatge de cada text i les observacions particulars, v. Costa (2005: 9.5). 
146. No tenim en compte les interessantíssimes observacions d’Alain Berrendonner (1982) sobre el 
discurs de la gramàtica normativa francesa. No ho fem, perquè aquesta anàlisi seria rellevant per a la 
descripció de la receptibilitat de l’obra fabriana, objectiu que queda fora de l’abast d’aquest treball. 
147. Nosaltres citem per l'edició anglesa de 1964. 
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(2) the geographic standard, 
(3) the literary standard, 
(4) the aristocratic standard, 
(5) the democratic standard, 
(6) the logical standard, 
(7) the aesthetic standard.  

P. 84: (1) In some countries the Ministry of Education concerns itself with linguistic 
questions and issues decisions (especially on questions of ortography), which the 
schools controlled by the ministry are bound to accept. [...] In other countries there are 
Academies (of which the French Academy is the most famous) which are appealed to as 
the supreme authority to decide linguistic questions [...]. 
P. 85: Now and then some writer may come to be regarded and consulted as 
authoritative [...].   
P. 88: (2) Where in Denmark (or England) do they speak the best Danish (or English)? 
The reply is often, in some particular town, generally the capital, but sometimes a 
smaller town [...] 
P. 89: (3) Very frequently when the question of correctness is raised, the inquirer is told 
that he should follow the best authors.  

P. 93: (4) What now of the definition of the best language as ‘the language of the upper 
class’? 
P. 96: (5) Afther the Aristocratic we take the opposite point of view, the Democratic, 
which is based on the assumption that in the community one person is just as good as 
another. The only thing that, according to this point of view, is to be taken into account 
is the number of those who use a word or a form. 
P. 100-101: [...] we [...] turn to the logical standpoint, the standpoint of Thought, which 
passes judgment on the correctness of an expression according to its agreement with the 
universal laws of thought. 
P. 107: Lastly I come to the Artistic standard, according to which that is correct in 
language which satisfies a artistic sense, or aesthetic feeling: ‘correct language’ comes 
to mean ‘beatiful language’. 
P. 108: We have now completed our circuit of the seven standards which ordinary 
people are wont to set up when asked if it is correct to say this or that. [...] Not one of 
them has shown that it is capable of being employed as trustworthy scientific standard 
which will enable us to pass an infallible judgment in any doubtful cases that may turn 
up. 
 
L’últim fragment ens situa en la complexitat de la norma lingüística: hi ha diferents 
criteris de correcció, però no n’hi ha cap d’aplicable sempre i arreu, i la consideració 
que se’n fa és —i ha de ser— ad hoc i asistemàtica. 
Una mica més tard, hi ha les reflexions dels lingüistes del Cercle Lingüístic de Praga. 
Per exemple, l’any 1929 (pàg. 45) afirmen el següent: 
 
A una actitud más exigente hacia la lengua va ligado un carácter más regulado y más 
normativo de la lengua literaria. La lengua literaria se caracteriza por un uso funcional 
más considerable de los elementos gramaticales y léxicos (en particular, lexicalización 
crecida de los grupos de palabras y delimitación más precisa de las funciones, que se 
traduce por la tendencia a evitar el equívoco y por una mayor precisión de los medios de 
expresión), y, en segundo lugar, por una mayor abundancia de normas lingüísticas 
sociales. 
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I l’any1932 (pàg. 804): 
 
La théorie linguistique favorise la stabilisation de la structure grammaticale (aspects 
phonologique, morphologique et syntaxique) de la langue standard, à la fois par la 
compréhension de la norme telle qu’elle existe réellement et par sa codification. 
 
En aquest fragment destaca la menció de la noció de stabilisation: l'assoliment de 
l'estabilitat flexible és una condició necessària per iniciar l'estandardització d'una 
llengua. 

Més de 50 anys més tard, Einar Haugen (1983) exposa el seu model de 
l’estandardització lingüística:148 
 
 Forma (política lingüística) Funció (cultiu) 
Societat 
(planificació 
social) 

1. Selecció 
a) Identificació de problemes 
b) Atribució de normes 

3. Vehiculació 
a) Procediments de correcció 
b) Avaluació 

Llengua 
(planificació de 
l’estructura) 

2. Codificació 
a) Grafització 
b) Gramatització 
c) Lexicalització 

4. Elaboració 
a) Modernització terminològica 
b) Desenvolupament estilístic 

 
En aquest capítol, quan parlem de l’operació d’«elaboració» (la 4 de l’esquema 
haugenià), aprofitem en bona part les reflexions i les conclusions del capítol anterior —
el de la concepció fabriana de la variació sintàctica—, ja que hem vist, no sols que 
Fabra tenia molt present la variació en sintaxi, sinó que en la fixació de molts aspectes 
(per exemple, els relatius) ell mateix estableix una distribució estilística. 

També en el terreny de la promoció de llengües, Xavier Lamuela ha fet tres 
aportacions rellevants per al nostre treball. L’any 1992,149 defineix la codificació 
fabriana com una codificació de varietats diverses plural pluralista: 
 
P. 22: Codificació [que] proposa diverses varietats codificades, igualment disponibles 
per a l’ús general. 
 
I dins d’aquest tipus, la codificació del català s’adscriu a la que parteix dels registres: 
«determinant globalment quina mena de solucions lingüístiques es consideren en 
principi adequades per als usos estàndards».  

La codificació fabriana, d’acord amb aquesta classificació, és una codificació de 
registre, elaborada sobretot a partir del barceloní, que consisteix en l’establiment de les 
formes150 codificades de manera que els parlants les poden utilitzar sense abandonar les 

                                                 
148. En donem la versió catalana més recent, la d’Emili Boix i Francesc Xavier Vila (1998: 297). Com 
que aquest treball té per objectiu l’anàlisi de la prescripció fabriana de la sintaxi, deixem de banda les 
afirmacions de Fabra sobre vehiculació. Només tenim en compte les que influeixen en la seva concepció 
de la codificació. 
149. «Les menes de codificació lingüística: la codificació de registre». A: Jornades de la Secció 
Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans: 1 i 2 de juny de 1991: Barcelona: Lleida: Institut d’Estudis 
Catalans; Institut d’Estudis Ilerdencs; Universitat de Lleida, 1992. 
150. Com que en aquest capítol fem servir molt la unitat forma, mereix un petit comentari. A partir de la 
definició general com a ‘manera d’existir’, el primer significat amb què és utilitzada en lingüística és com 
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característiques definidores de la varietat lingüística pròpia. Això és possible en el 
català, perquè la distància entre les varietats permet que cada parlant disposi d’una 
forma codificada de la seva varietat dialectal. 

Posteriorment, l’any 1994 (p. 140) proposa un esquema d’estandardització 
lingüística que completa el de Haugen en el sentit de prioritzar la solució a les 
necessitats expressives constants de la llengua objecte d’estandardització: 

 
Codificació 

 
                        Elaboració   

 
 
gràfica 
(ortografia) 
 
fonètica 
gramatical 
lexical 
 
(varietat o formes 
codificades 
 
Unitarietat 
Autonomia 

Compleció 
 
sintàctica 
lexical 
 
 
 
 
 
 
 
 
Completesa 

 
V 
e 
h 
i 
c 
u 
l 
a 
c 
i 
ó 

Cultiu 
 
(desenvolupament 
estilístic) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diversificació 

 
I l’any 1995151 estableix els següents criteris de codificació i compleció —actualitzats 
l’any 2002,152 arran dels criteris explicitats per l’Institut d’Estudis Catalans per a 
l’elaboració del nou diccionari i de la discussió amb nosaltres, per la qual cosa ens 
permetem de referir-nos-hi com els criteris de Lamuela i Costa (2002)—:  

 

1. Diasistematicitat 8. Adequació a una concepció estilística 
2.Historicitat 9. Productivitat 

                                                                                                                                               
a forma flexionada d’un radical (canto és una forma de cantar). Però alhora també és molt freqüent fer-la 
servir com a sinònim de ‘variant’, com ho fan en aquest mateix epígraf 5.1 Labov (1983: 162) o Costa i 
Lamuela (2002): el primer referint-se sempre a variants fonètiques, però els segons, de vegades com a 
variants també sintàctiques (p. ex., en les definicions, entre altres, del criteri de la funcionalitat 
constatada). L’aplicació de la unitat forma a fenòmens i estructures sintàctics o semàntics, l’avala, p. ex., 
la definició de calc que dóna el Termcat al Cercaterm («manlleu lèxic, sintàctic o semàntic que reflecteix 
l'estructura d'una forma estrangera a través d'una combinació d'elements nadius»; consultat el 18/6/2003). 
Per tant, per forma entendrem sovint també estructures sintàctiques, ús que no queda exclòs en textos 
fabrians com «La llengua és una cosa que va evolucionant, que experimenta certs canvis dels quals no ens 
adonem, però que a la llarga fan que una llengua al cap d’uns certs anys sigui diferent. El treball és evitar-
ho, però si a pesar dels esforços triomfa una forma nova, aleshores s’accepta» (Repr. per Miravitlles 
1971: 30). 
151. «Criteris de codificació i de compleció lingüístiques». A: Els Marges, 53 (setembre 1995). Pàg. 15-
30.  
152. En la ponència exposada al I Col· loqui Internacional sobre la Lingüística de Pompeu Fabra 
(Tarragona, 14-16 de desembre de 1998). No va ser publicada a les actes (Ginebra, Martínez Gili i 
Pradilla (2000)). Posteriorment, el maig de 2002, en comunicació personal ens va fer algunes precisions 
sobre l'actualització d'aquests criteris. 
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3. Regularitat  
   a) Unitat morfemàtica 
   b) Distintivitat 
   c) Homogeneïtat paradigmàtica 

10. Funcionalitat constatada: 
   a) Implantació 
   b) Expansió estructural 
      1. Denotativa 
      2. Connotativa 
      3. Productiva 

4. Regularitat evolutiva 11. Funcionalitat prospectiva: 
   a) Intel·ligibilitat 
   b) Simplicitat 
   c) Acceptabilitat 
   d) Garantia d'ús pertinent 

5. Adequació etimològica 12. Autonomia: 
   a) Genuïnitat 
   b) Especificitat 

6. Pertinència estructural: 
   a) Gramatical 
   b) De producció 
   c) Lexicosemàntica 

13. Analogia amb altres llengües 
 

7. Adequació a una concepció lingüística 
(fals criteri) 

14. Avaluació 
   a) De la implantació de les formes 
proposades 
   b) De l’expansió estructural de les 
formes proposades 
      1. Denotativa 
      2. Connotativa 
      3. Productiva 
   c) De la pertinència estructural en l’ús 
de les formes proposades: 
      1. Gramatical 
      2. De producció 
3. Lexicosemàntica 

 
1. Diasistematicitat: es té en compte el conjunt dialectal dins de les operacions de 

codificació i compleció. 
2. Historicitat : es prefereixen les formes que tenen més llarga tradició literària, 

conservadores respecte a les innovacions més recents. 
a) Unitat morfemàtica: es prefereixen les formes que eviten l'al·lomorfisme. 
b) Distintivitat : es prefereixen les formes que eviten l'homonímia. En sintaxi, es 

potencien les oposicions funcionals entre formes o estructures parcialment oposades i la 
diversitat de recursos per evitar l'ambigüitat d'una construcció o dotar la llengua de més 
recursos expressius. 

c) Homogeneïtat paradigmàtica: es prefereixen les formes que corresponen a 
paradigmes més homogenis. 

4. Regularitat evolutiva: es prefereixen les formes que tenen una evolució 
diacrònica més regular: les que responen a evolucions sistemàtiques, sense canvis 
particulars ni interferències analògiques. 

5. Adequació etimològica: es prefereixen les formes que conserven els significats o 
les propietats lingüístiques dels seus ètims coneguts. 
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6. Pertinència estructural: es rebutgen les alteracions de significat o de propietats 
de les formes lingüístiques introduïdes per desconeixement i els procediments 
d'innovació que infringeixen les regles pròpies de la llengua objecte de codificació. 

a) Pertinència gramatical: es rebutgen les alteracions de les propietats de les 
formes lingüístiques introduïdes per desconeixement.153 

b) Pertinència de producció: es rebutgen els procediments d'innovació que 
infringeixen les regles pròpies de la llengua objecte de codificació. 

c) Pertinència lexicosemàntica: es rebutgen les alteracions de significat de les 
formes lèxiques introduïdes per desconeixement. 

7. Adequació a una concepció lingüística: es rebutgen les formes considerades 
aberrants a partir de la concepció dels funcionaments lingüístics que tenen els 
codificadors. 

8. Adequació a una concepció estilística: es considera que la codificació 
concerneix només determinats registres, generalment distingits per un cert nivell de 
formalitat, i es releguen a registres no codificats les formes percebudes com a 
inadequades per als primers.  

9. Productivitat : es prefereixen les formes susceptibles de produir-ne de noves per 
procediments tals com la derivació o el desplegament analògic del vocabulari d'un camp 
determinat. 

10. Funcionalitat constatada: es prefereixen les formes que tenen més valor 
funcional: 

a) Implantació: es prefereixen les formes més difoses geogràficament i 
socialment al moment de la codificació perquè són les que tenen més valor funcional 
d'entrada, independentment de si són formes tradicionals, innovacions o interferències 
d’altres llengües.  

b) Expansió estructural: es prefereixen les formes que, a través del seu ús, (1) 
han adquirit nous significats (expansió estructural denotativa) o (2) noves 
connotacions (expansió estructural connotativa), o bé (3) són a l'origen de noves 
formes (expansió estructural productiva). 

11. Funcionalitat prospectiva: es prefereixen les formes que poden adquirir valor 
funcional més fàcilment: 

a) Intel·ligibilitat : es prefereixen les formes que, tot i no ser usades per aquells 
a qui són proposades, seran fàcilment compreses i són, doncs, disponibles. 

b) Simplicitat : es prefereixen les formes que, amb un mateix grau 
d'intel·ligibilitat, plantegen menys problemes d'aprenentatge. 

c) Acceptabilitat: es prefereixen les formes que no tenen un aspecte inhabitual i 
que no tenen ni poden adquirir fàcilment connotacions incòmodes. 

d) Garantia d'ús pertinent: es prefereixen les formes que més difícilment 
donaran lloc a problemes de pertinència estructural durant el procés de vehiculació. 

12. Autonomia: es prefereixen les formes que marquen la distància lingüística 
respecte a la llengua dominant: 

a) Genuïnitat: s'exclouen les formes degudes a la interferència de la llengua 
dominant. 

                                                 
153. En aquest treball considerem que el significat que puguin tenir els anomenats mots gramaticals 
(article, pronoms, determinants, preposicions i conjuncions) pertany a la pertinència gramatical, i 
reservem la pertinència lexicosemàntica per al significat dels mots «plens» (substantius, adjectius, verbs i 
adverbis). 
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b) Especificitat: es prefereixen les formes que accentuen la distància respecte a 
les altres llengües i especialment respecte a la llengua dominant. 

13. Analogia amb altres llengües: es prefereixen les formes que presenten 
característiques anàlogues a les de les formes preferides dins de la tradició normativa de 
determinades llengües, preses com a model de llengües establertes. 

14. Avaluació de la prova de l’ús de les propostes de codificació: per controlar 
l’èxit de les propostes dels codificadors durant el període d’experimentació s’apliquen 
els criteris següents: 

a) Implantació: s’adopten les formes proposades pels codificadors que arrelen i 
assoleixen un ús efectiu entre els parlants durant el període d’experimentació. 

b) Expansió estructural: s’adopten les formes proposades pels codificadors 
que, durant el període d’experimentació, (1) han adquirit nous significats (expansió 
estructural denotativa) o (2) noves connotacions (expansió estructural connotativa), 
o bé (3) són a l'origen de noves formes (expansió estructural productiva). 

c) Garantia d'ús pertinent: s’adopten les formes proposades pels codificadors 
que no han donat lloc a problemes de pertinència estructural durant el procés de 
vehiculació. 

En l’operació de codificació, a més de tenir en compte aquests criteris, cal que el 
resultat acompleixi la «condició formal de la codificació»: 

Sistematicitat de la varietat codificada: el resultat de la codificació lingüística ha 
de permetre d'utilitzar almenys una varietat completa i estructuralment coherent. 

I també dues «condicions socials de la codificació»: 
1. Coherència amb els precedents immediats d'ús referencial de la llengua: en la 

mesura que no provoqui contradiccions massa grans, s'ha de buscar la continuïtat amb 
els intents anteriors de codificació i de pràctica d'una llengua referencial. 

2. Coherència històrica amb les tries inicials: un cop feta la codificació, s'ha 
d'assumir amb les seves deficiències tècniques i en la seva consideració més general i 
s'ha d'evitar de dificultar-ne la difusió amb modificacions o aplicacions de capelleta o 
amb reformes massa freqüents. 

 
Des del camp teòric de la lingüística mateixa, l’any 1952, en el treball «Sistema, 

norma y habla», Eugenio Coseriu planteja la necessitat del concepte de norma en 
l’estudi de la llengua històrica i fins als seus últims treballs el manté com un concepte 
intermedi entre la paraula i el sistema saussurians.154 Però potser el fragment que 
resumeix millor la concepció de Coseriu és el següent (Coseriu, 1988: 304-305): 

                                                 
154. Coseriu devia considerar que els fragments següents del Cours de linguistique générale no s'ajusten 
al seu concepte de norma: 
 P. 29: «[...] pour bien comprende ce rôle, il faut sortir de l'acte individuel, ce qui n'est que 
l'embryon du langage, et aborder le fait social. 
 Entre tous les individus ainsi reliés par le langage, il s'établira une sorte de moyenne: tous 
reproduiront, —non exactement sans doute, mais approximativement—  les mêmes signes unis aux 
mêmes concepts.» 
 P. 106-107: «Le caractère arbitraire du signe. Plus haut, il nous faisait admettre la possibilité 
théorique du changement; en approfondissant, nous voyons qu'en fait, l'arbitraire même du signe met la 
langue à l'abri de toute tentative visant à la modifier. La masse, fût-elle même plus consciente qu'elle ne 
l'est, ne saurait la discuter. Car pour qu'une chose soit mise en question, il faut qu'elle repose sur une 
norme raisonnable. On peut, par exemple, débattre si la forme monogame du mariage est plus raisonnable 
que la forme polygame et faire valoir des raisons pour l'une et l'autre. [... ] mais pour la langue, système 
de signes arbitrarires, cette base fait défaut, et avec elle se dérobe tout terrain solide de discussion; il n'y a 
aucun motif de préférer soeur à sister, Ochs à boeuf, etc.» 
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El sistema va más allá de la norma y el tipo más allá del sistema. La norma comprende 
únicamente los hechos ya realizados, mientras que el sistema abarca tanto los hechos 
realizados como los hechos posibles en base a oposiciones ya dadas; y los criterios del 
tipo de la lengua posibilitan no sólo las funciones y oposiciones ya existentes, sino 
también muchas otras que posiblemente no se crearán nunca. [...] El sistema es sistema 
de posibilidades con respecto a la norma, el tipo es sistema de posibilidades con 
respecto al sistema. [...] Esto significa que un ulterior desarrollo de la norma puede 
corresponder sencillamente a una consideración del sistema, y, asimismo, un ulterior 
desarrollo del sistema, a una consideración del tipo. 
 
En el treball de 1952, presenta l’aplicabilitat d’aquesta distinció a cada terreny de la 
llengua, i, per tant, també en el pla de la sintaxi. Diu el següent: 
 
P. 80: Más difícil parece comprobar la distinción entre norma y sistema en el campo 
sintáctico. Sin embargo, creemos que puede hacerse, porque no consideramos que este 
campo pertenece al “habla” más bien que a la “lengua”, como afirman varios autores 
(Gardiner, Bühler, Brøndal). 
P. 82: La verdadera dificultad surge, según nosotros, del hecho de que, ya en el hablar 
concreto, la función sintáctica es una función de tipo especial: una función de relación. 
[...] 
Y esa relación —la única que se encuentra en el plano propiamente sintagmático— es 
de por sí totalmente inmaterial [...] 
P. 83: el saber lingüístico [...] debe contener no sólo los signos aislados [...], sino 
también la manera de actualizarlos y de relacionarlos, entre ellos y con una situación. Y, 
si el sistema lingüístico es el sistema abstracto de las oposiciones que se establecen en 
el hablar concreto y de las funciones que ellas cumplen, es evidente que debe postularse 
la existencia en el mismo de todas las funciones lingüísticas: [...] d) la función 
sintáctica o relacionadora, que relaciona los signos entre ellos, los constituye en 
unidades expresivas y los refiere a una situación [...]  
P. 83-84: En el campo sintáctico, la distinción entre norma y sistema aparece en primer 
lugar como distinción entre los tipos generales o “regulares” de construcción y las 
fórmulas fijas de las que habla Saussure: mientras que aquéllos pertenecen al sistema, 
éstas representan realizaciones tradicionales de esquemas contenidos en el sistema 
mismo, es decir, que son hechos de norma.155 
En segundo lugar, aquí también, entre las variantes de un esquema sintáctico permitidas 
por el sistema, una puede considerarse como la realización normal en la lengua dada, 
mientras que las demás, o son anormales, o adquieren normalidad sólo en una 
determinada convención estilística. Así, por ejemplo, en español es normal la frase se 
me ha dado, pero no lo es la frase me se ha dado, que, sin embargo, mantiene todas las 
distinciones requeridas por el sistema y es, en cambio, normal en italiano (mi si è dato) 

                                                                                                                                               
 Per part nostra, però, creiem lícit preguntar-se fins a quin punt aquesta referència a la «sorte de 
moyenne» no deixa entreveure que Saussure pensava en un estadi intermedi entre la parole i la langue. 
 
155. No en posa cap exemple. Creiem que Coseriu es refereix a l’epígraf 2 del capítol V del Cours, en el 
qual es donen els exemples «à quoi bon? allons donc! [...] prendre la mouche, forcer la main à 
quelqu'un, rompre une lance [...] avoir mal à (la tête), à force de (soins), que vous en semble?, pas n'est 
besoin de... [...]». 
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[...]; es decir, que, aquí también, las realizaciones normales caracterizan una lengua más 
allá de las oposiciones funcionales. [...] 
Finalmente, también en el campo sintáctico dos variantes, intercambiables desde el 
punto de vista del sistema, pueden oponerse en la norma. [...] es evidente que en la 
norma querer a un criado se opone netamente a querer un criado.  
 
L’any 1976, Luis Fernando Lara publica el treball El concepto de norma en lingüística 
—l’objectiu del qual coincideix només parcialment amb la present exposició, ja que 
Lara deixa de banda deliberadament tant la «planeación lingüística» com la 
sociolingüística laboviana. A la pàgina 15 resumeix en quatre els conceptes de norma 
presents en la «lingüística postsaussureana»:  
 
La palabra norma se entiende [en la lingüística postsaussuriana]: a) como lengua, al 
considerarse a esta como una regla, b) como un conjunto de reglas de actualización, de 
origen social e inferiores a las reglas del sistema, c) como un “estándar” o una 
“normalidad” en las realizaciones lingüísticas y d) como un modelo de corrección 
determinado por la lengua misma. 
 
I a la pàgina 110 d’aquest mateix treball proposa una definició de norma: 
 
Modelo, una regla o un conjunto de reglas con cierto grado de obligatoriedad, impuesto 
por la comunidad lingüística sobre los hablantes de una lengua, que actúa sobre las 
modalidades de actualización de su sistema  lingüístico, seleccionando de entre la 
ilimitada variedad de posibles realizaciones en el uso, aquellas que considera 
aceptables. 
 
En un treball nostre (Costa, 2000: 92-93), resumim les aportacions d’aquests dos 
lingüistes i les d’altres (Louis Hjelmslev i Bohusláv Havránek) de la manera següent:  
 
La norma és un sistema (o conjunt, fons o complex) de les realitzacions individuals 
concretes normals comunes usades regularment, que funciona com un ideal que 
s’imposa (realitzacions obligatòries o imposicions socials), que és l’acceptable per al 
grup social (o relacions interestràtiques admeses) i que manifesta l’equilibri del sistema 
(com es practica el sistema en un moment donat).   
 
Des de la sociolingüística, William Labov (1983) ha entrat en el terreny de la correcció 
lingüística en els termes següents: 
 
P. 162: Se les pedía que seleccionasen la forma a su juicio más correcta [...] A 
continuación se les pedía que indicaran la forma que ellos utilizaban normalmente.  El 
número total de casos en que las dos elecciones difería constituye el Índice de 
Inseguridad Lingüística (IIL). 
P. 228: Las respuestas subjetivas detectadas por nuestro test son únicamente valores 
manifiestos —aquellos que son conformes al sistema de valores de la clase media 
predominante. Existen con seguridad otros valores, en un nivel más profundo, de 
conciencia, que refuerzan las formas de discurso originarias de Nueva York. [...] 
trabajos más recientes [...] han demostrado la existencia de tales normas encubiertas.  
P. 254: La variación en los juicios sintácticos se puede estudiar con buenos resultados y 
se pueden analizar las series de implicaciones con el fin de determinar la forma de las 
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reglas (Elliot, Legum y Thompson 1969). Pero resulta ahora evidente que buscar una 
homogeneidad en los juicios intuitivos no puede llevar sino al fracaso. Desde el 
momento en que se acepta tal conclusión, la motivación más fuerte para confinar el 
análisis lingüístico en el terreno de tales juicios desaparece. En muchos aspectos, la 
intuición es menos  y más difícil de interpretar que el habla. Si queremos hacer un uso 
correcto de los enunciados de los hablantes acerca del lenguaje, tenemos que 
interpretarlos como productos inconscientes e irreflexivos. Fuera de tal control, tenemos 
datos que son en realidad dudosos —que no tienen una clara relación con el proceso 
comunicativo al que reconocemos como el lenguaje mismo. 
P. 286: La capacidad del ser humano para aceptar, conservar y para interpretar reglas 
con constricciones variables es un importante aspecto de su competencia lingüística o 
langue. Pero nadie es consciente de ella, ni existe juicio intuitivo alguno que pueda 
revelárnosla. Por el contrario, la percepción ingenua del comportamiento, nuestro o de 
otro, es normalmente categórica, y únicamente el estudio preciso del lenguaje tal como 
es utilizado podrá demostrar tal capacidad de operar con reglas variables.  
P. 313: Una atención cuidadosa a este difícil problema nos lleva a postular la existencia 
de un conjunto opuesto de normas encubiertas que atribuye valores positivos al habla 
vernácula. Estas normas no son fáciles en absoluto de detectar en las situaciones más 
formales de las áreas urbanas. [...] El objeto propio de estudio no debe ser el 
comportamiento considerado aisladamente, o las normas aisladas, sino más bien el 
llegar a detectar hasta qué punto (y según qué reglas) la gente se aparta de las normas 
que explícitamente mantiene. 
P. 382-386: 1. Las evaluaciones subjetivas de los dialectos sociales son marcadamente 
uniformes a lo largo de la comunidad lingüística. [...] 2. Las evaluaciones del lenguaje 
no son accesibles de ordinario a la conciencia, pero sí se expresan más fácil y 
coherentemente en términos de juicios de personalidad acerca de los diversos hablantes. 
[...] 3. Todos los sujetos adquieren estas normas en el comienzo de la adolescencia, pero 
los niños de clase media alta presentan una reacción más fuerte y permanente. [...]  
Los hablantes que utilizan el grado más alto de un rasgo estigmatizado en su habla 
normal presentan la tendencia mayor a estigmatizar a los demás por el uso de esta 
misma forma. [...] 
¿Por qué la gente no se comporta de manera coherente con los valores que expresa? [...] 
3. Aun cuando los hablantes de clase baja aprendan normas, lo hacen demasiado tarde 
como para adquirir un control coherente de la producción de formas de prestigio. 4. Los 
hablantes de clase baja no quieren adoptar las normas de la clase superior; aun cuando 
asumen las normas dominantes en la situación de test, poseen sistemas de valores 
opuestos que preservan las formas vernáculas, y este hecho no se registra en los tests de 
reacción subjetiva. 
 
Pel que fa al terme norma de prestigi, al llarg de l’obra de Labov (1983), trobem 
expressions com «jerarquía de estatus o prestigio» (pàg. 76), «norma de prestigio» (pàg. 
99 i 185), «indicador de prestigio» (pàg. 158) o «formas de prestigio» (pàg. 162), però 
en cap moment no defineix el terme prestigi —terme molt discutit en sociolingüística. 

En el nostre treball citat anteriorment, vistes totes aquestes concepcions de la norma i 
de la codificació, fem les observacions finals següents (Costa, 2000: 102-103): 
 
Lara (1976: 12) es fa les preguntes següents pel que fa a la norma lingüística: 
¿qué existencia tendría la norma ‘modelo’ respecto de los hechos empíricos del lenguaje? ¿Cómo se forman los modelos de 
corrección dentro de las comunidades lingüísticas? ¿Qué grado de idealidad o abstracción tendría el concepto? ¿Hay una 
obligatoriedad en la norma lingüística? ¿Cómo ha entendido la lingüística la presencia de regularidades en el uso? 
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Excepte la segona pregunta, es pot dir que l’estructuralisme, i sobretot la teoria 
d’Eugenio Coseriu, respon satisfactòriament aquestes preguntes —i l’última troba 
encara més concrecions en els plantejaments labovians. 

Pel que fa a la segona, els plantejaments labovians —que no he pogut 
desenvolupar aquí— i d’altres corrents de la sociolingüística actual permeten un 
coneixement força aprofundit de com es generen i es transmeten els models de 
correcció. 

De tot el que he exposat, en sorgeixen unes observacions i unes preguntes 
rellevants per a l’estandardització de les llengües, que són les següents: 

a) Des d’una perspectiva sincrònica, la lingüística, la planificació lingüística, la 
sociolingüística i l’anàlisi del discurs s’han comportat respecte a la noció de norma com 
s’explica a continuació. 
Desemmascarada la gramàtica tradicional com a prescripció més que descripció, la 
lingüística rebutja la norma prescriptiva pel fet de ser un fenomen extralingüístic. 
Paral·lelament, però, aquesta disciplina observa regularitats en l’ús dels parlants i es 
planteja quin estatus teòric han de tenir aquestes regularitats: és quan neix en el si de 
l’estructuralisme el concepte de norma com a abstracció intermèdia entre l’ús i el 
sistema de la llengua i, respecte del canvi lingüístic, com a equilibri precari del sistema. 

Teòrics de l’estandardització lingüística com els lingüistes de l’Escola de Praga i 
Haugen sembla que accepten tàcitament aquesta abstracció intermèdia: analitzen com 
s’ha esdevingut històricament que una —o més d’una— de les normes tradicionals 
d’una llengua, es codifiquen i esdevenen norma prescriptiva; i, a partir d’aquesta 
anàlisi, proposen un procediment per estandarditzar les llengües. 

Amb el naixement de la sociolingüística variacionista de Labov, s’aprofundeix 
en l’anàlisi dels mecanismes psicològics i socials de la implantació o del rebuig de 
determinades normes i s’utilitza bàsicament el concepte de norma tingut en compte a 
formes i trets concrets més que no pas a varietats lingüístiques en conjunt. 

Finalment, amb l’anàlisi del discurs de la gramàtica i la lingüística franceses, 
Berrendonner posa sobre la taula les qüestions ètiques i metodològiques que susciten la 
codificació i l’anàlisi lingüístiques. 

b) A diferència dels diversos corrents de la lingüística teòrica, la planificació 
lingüística com a disciplina necessita observar atentament les diferents normes en l’ús 
de les variants d’una forma o un tret lingüístics i analitzar la seva relació amb 
determinades variables socials (edat, sexe, identitat local, ètnia, grups socials, etc.) per 
sospesar si cal intervenir sobre la variació dels usos i, si cal, en quina direcció. 

c) Una bona manera de satisfer aquesta necessitat és la multidisciplinarietat que 
proposa per a la codificació de la sintaxi catalana, Joan Solà (1994: 14-17), que 
propugna la col·laboració entre gramàtics (estudiosos de la norma prescriptiva), 
dialectòlegs (estudiosos de les normes socials), lingüistes teòrics (estudiosos del 
sistema) i romanistes (estudiosos del tipus en què el català està inserit). 

d) Pel que fa a la relació entre canvi i norma, essent aquesta en termes de 
Coseriu una manifestació d’un equilibri precari del sistema, cal observar atentament si 
una innovació en la norma ha afectat el sistema de la llengua, intentant distingir sempre 
entre un canvi intern o una interferència d’un altre sistema o d’una altra norma. 

e) En aquest sentit, l’abstracció creixent entre els termes coseriuans de norma 
(realitzacions efectives normals i tradicionals), sistema (conjunt d’oposicions distintives 
fonamentals i de possibilitats de la llengua) i tipus ( «sistema» superior en el qual 
s’insereix el sistema d’una llengua juntament amb els de les llengües més pròximes) 
planteja una qüestió important sobre la interferència. Ha d’actuar el codificador en el 
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mateix sentit —de rebuig o d’acceptació— davant d’una interferència d’un sistema del 
mateix tipus de la llengua que codifica que davant la interferència d’un sistema d’un 
tipus diferent? Si la resposta és afirmativa, aleshores la pregunta és: pot actuar amb la 
mateixa eficàcia en tots dos casos? 

f) Relacionades amb aquestes preguntes, n’hi ha unes de més generals: essent 
segons Coseriu el canvi un desplaçament de la norma i essent la interferència un canvi 
lingüístic, fins a quin punt es pot «desplaçar» la interferència? Quina rellevància 
adquireixen en aquest desplaçament planificat la norma i el sistema de la llengua? 

g) Les crítiques de Berrendonner al prescriptivisme manifest o implícit de la 
lingüística plantegen, com a mínim, dues qüestions noves. La primera: què significa 
estandarditzar o acabar d’estandarditzar —en el cas del català— una llengua a final del 
segle XX en societats on hi ha una gran sensibilitat contra tota classe de 
discriminacions? La segona: si generalment la codificació s’ha fet en el marc de la 
gramàtica oracional, el qual ha dut a magnificar arguments com el de la univocitat 
necessària de la producció escrita, què poden aportar a una codificació més ajustada a 
les necessitats dels parlants, disciplines com la lingüística textual, la pragmàtica, 
l’anàlisi del discurs o la sociolingüística? 

h) Del plantejament de Coseriu i la teoria general de la dialectologia, es dedueix 
que la consideració pràctica més útil del concepte de norma objectiva es dóna en 
l’anàlisi de l’ús de les variants d’una forma o un tret concrets, més que no pas com un 
conjunt de trets o isoglosses que caracteritza una zona o un grup —visió que es desprèn, 
per exemple, de la norma haugeniana—, ja que les normes o varietats lingüístiques no 
són compartiments estancs i comparteixen d’una manera desigual la majoria de les 
característiques, amb la qual cosa l’establiment de les normes d’una llengua depèn 
exclusivament dels trets seleccionats a priori pel lingüista. 
 
Totes aquestes reflexions i observacions ens permeten analitzar la producció fabriana 
sobre codificació i elaboració sintàctiques amb amb unes garanties mínimes pel que fa 
als aspectes que hi hem de buscar. 

El nombre de textos on hem trobat unitats de significació rellevants és el següent: 
 
Textos especialitzats pertinents 15 
Textos no especialitzats pertinents 3 
Textos discrecionalment pertinents 301 
Total 319 

 
Són els següents: 

Textos pertinents especialitzats per a l'anàlisi de les unitats de significació 
especialitzada fabrianes 

Gramática de la lengua catalana  (1912) 
«Filòlegs i poetes» (1918 [1932]) 
«L’obra de depuració del català» (1924 [1932]) 
«De la depuració de la llengua literària» (1927 [1932]) 
«La normalització de la gramàtica» (1929 [1932]) 
Diccionari general de la llengua catalana  (1932) 
Conferència «El català a l’escola primària» (19/7/1933) 
Recull de les lliçons del curs de català superior (1933-1934) 
Apunts taquigràfics dels Curs superior de català  (1934-1935) 
Conferència a l’Escola Normal de Mestres (2/9/1935) 
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Gramàtica catalana. Curs mitjà (1918 [1935]) 
Curs superior de català  (1936-1937) 
Gramàtica catalana (1946) 
Gramàtica catalana (1956) 
Textos pertinents no especialitzats per a l'anàlisi de les unitats de significació 

especialitzada fabrianes 
Compendio de gramática catalana (1929) 
Gramàtica catalana (1933) 
Discurs com a president dels Jocs Florals (1934) 
Textos discrecionalment pertinents per a l'anàlisi de les unitats de significació 

especialitzada fabrianes 
«Sobre la reforma lingüística y ortográfica» (22/3/1892) 
Conferència «La definició de la llengua catalana» (19/3/1897) 
«Una lliçó de gramàtica i una contestació» (24/2/1900)  
« M. Foulché Delbosc» (12/1901)  
Carta del 26/12/1905 
Carta del 26/1/1906 
Conferència del 31/10/1906 
«El pronom-adjectiu “qual”» (28/3/1907) 
«“Quin” i “qual”» (21/11/1907) 
«Les preposicions “de”, “a”, “en” davant la conjunció “que”» (28/2/1908)  
Carta del 14/4/1910 
Carta del 6/6/1910 
Carta del 13/9/1910 
Carta del 19/10/1910 
Carta del 29/4/1911 
Carta del 21/12/1911 
Carta del 20/4/1912 
«Cal gramàtica als escriptors» (1915) 
«La lengua» (1916) 
«Els dialectes catalans i la llengua literària» (1919) 
Conferència «L’unitat llinguistica de Balears, Catalunya, Rosselló i València» (VII-

VIII/1919) 
«Converses filològiques» de l’any 1919 
«Converses filològiques» de l’any 1920 
«Converses filològiques» de l’any 1922 
«Converses filològiques» de l’any 1923 
«Converses filològiques» de l’any 1924 
«Converses filològiques» de l’any 1925 
«Converses filològiques» de l’any 1926 
«Conversa amb Pompeu Fabra»  (V/1926) 
«Converses filològiques» de l’any 1927 
«Converses filològiques» de l’any 1928 
«Converses filològiques» (1919-1928) 
«L’obra de redreçament del català literari» (7/3/1929) 
«Qüestions lingüístiques» del 7/7/1929 
«Qüestions lingüístiques» del 14/7/1929 
«Qüestions lingüístiques» del 21/7/1929 
«Qüestions lingüístiques» del 12/12/1929 
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«Qüestions lingüístiques» del 5/1/1930 
«Qüestions lingüístiques» del 12/1/1930 
«Qüestions lingüístiques» del 19/1/1930 
«El mot “qui”» (30/1/1930) 
«Qüestions lingüístiques» del 13/2/1930 
«Un parlament del filòleg Pompeu Fabra» (15/9/1932) 
Les principals faltes de gramàtica (1937 [1978]) 
Carta del 15/6/1942 
«Projecte d’unes noves Converses filològiques» (1945) 

 

 

5.2 La codificació sintàctica als textos pertinents per a l’anàlisi de les unitats de 
significació especialitzada fabrianes 
5.2.1 La codificació sintàctica als textos especialitzats pertinents per a l’anàlisi de les 
unitats de significació especialitzada fabrianes 

Els textos on hem trobat força informació sobre la codificació sintàctica han estat, en 
ordre decreixent, el Diccionari (Costa 2005: 9.5.1.1.7), la gramàtica de 1956 (Costa 

2005: 9.5.1.1.15), la gramàtica de 1946 (Costa 2005: 9.5.1.1.14), la conferència de 1933 
(Costa 2005: 9.5.1.1.8), el curs transcrit per Galtés el 1933-1934 (Costa 2005: 9.5.1.1.9), 
l’article «Sobre diferents problemes...», de 1907 (Costa 2005: 9.5.1.1.1), i la transcripció 
del curs universitari de 1936-1937 (Costa 2005: 9.5.1.1.13). Són set textos, un menys de 
la meitat dels quinze textos especialitzats pertinents. D’aquests set, quatre són, en més o 
menys  grau, transcripcions no revisades per Fabra. 

No hem trobat en aquests textos ni en els altres cap teoria general explícita sobre la 
codificació lingüística ni sobre la codificació sintàctica. Sí que hi hem trobat algunes 
unitats de significació del camp semàntic de la descripció lingüística i de 
l’estandardització de llengües.  

Atès el volum d’informació trobat en el DGLC, en fem una exposició detallada. 

 
5.2.1.1 La codificació sintàctica al Diccionari general de la llengua catalana (1932) 

Entre les 92 entrades que hem considerat que tenen a veure explícitament o 
implícitament amb la norma, la codificació o l’elaboració sintàctiques, podem establir 
tres grups: el grup de les entrades que contenen informació que es podria aplicar a 
aquests conceptes però no s’hi refereixen explícitament, el grup de les entrades que 
contenen meres mencions d’unitats aplicades a aquests conceptes i el grup de les 
entrades amb definicions clarament rellevants per a l’anàlisi d’aquests conceptes. 

Del primer grup,156 creiem que val la pena comentar amb deteniment algunes unitats 
per la importància que tenen en els temes que estem analitzant. És el cas del mot 
                                                 
156. Com que Fabra no dóna informació explícitament aplicada als conceptes que ens interessen, ens 
limitem a mencionar-los: sistema —amb una definició no incompatible amb la de Coseriu—; sentiment, 
sentit —que poden tenir a veure amb el concepte de norma objectiva—; combatre, defecte, extirpar —
metàfores que Fabra fa servir en altres textos en relació amb el criteri de l'autonomia (Lamuela i Costa 
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normalitzar, que el Diccionari no només defineix com a «fer normal» —definició que 
es pot aplicar a l’operació de planificació d’estatus de la vehiculació—, sinó com a 
«reduir a una norma» —definició que es pot aplicar clarament a l’operació de 
planificació de corpus de la codificació. Com que Fabra usa aquesta unitat en diferents 
textos no és irrellevant que destaquem que, normalitzar una llengua, en els textos 
fabrians, tant pot significar promoure’n l’ús com codificar-la. 

És també el cas de l’adjectiu genuí, que el Diccionari defineix com «que té realment 
l’origen o el caràcter que afecta tenir, ver, no fals. La genuïna representació dels 
menestrals», definició que de vegades no sembla adequar-se fàcilment al sentit amb què 
Fabra l’usa en altres textos, ja que el fa servir com a sinònim més aviat de ‘propi’ o 
‘característic’. És el cas, p. ex., d'aquest fragment de la Conversa filològica del 
9/3/1928 (SRomUB: 226): 
 
[...] exemples de estar fent que, contrastats amb les frases resultants de substituir-hi la 
perífrasi pel simple verb fer, sonaven indubtablement com a menys genuïnament 
catalans.  

 
En el segon grup, el de les meres mencions d’unitats que en altres textos el lingüista 

gracienc usa per parlar de codificació o d’elaboració sintàctiques, hi ha:157 
a) Relacionada amb el concepte de norma objectiva: «qualitats habituals d’un 

estil», en què aquest adjectiu es refereix a les constants d'una norma individual o 
funcional.  

b) Relacionades amb el concepte de codificació: «escriure amb correcció», «text 
correcte», «escriptor correcte», «establiment d’una regla», «establir una regla», «seguir 
una regla establerta», «consideració facultativa158 d’una regla», «fixar una llengua», 
«text, escrit, escriptor, una paraula incorrecta», «la regla, la llei, el reglament, la moral, 
etc., prescriu» i «El recte ús dels mots, de les lletres». En aquest bloc, destaca la unitat 
fixar, ja que en molts altres textos Fabra la fa servir: queda clar en la definició que fixar 
una llengua contribueix a mantenir-la. 

c) Relacionada amb el criteri de codificació de la implantació: «regla consagrada 
pel temps».  

d) Relacionades amb el criteri de la distintivitat: «ambigu», «expressió equívoca». 
e) Relacionades —algunes remotament o circumstancialment— amb el criteri de la 

genuïnitat: «Un orador que parla molt bé, Un autor que escriu molt bé, Un llibre molt 
ben escrit»,159 «pertanyent a aquesta llengua [el català]», «text defectuós»,160 «La 
depuració del català», «Depurar un llenguatge», «error de llengua», «escrit ple 
d’esmenes», «Aquest escrit, l’has d’esmenar»,161 «espanyol, llengua castellana», «una 
falta d’ortografia», «frase correcta» (si més no, indirectament), «una locució impura», 

                                                                                                                                               
2002) —; campanya, difondre, difusió, implantar, introduir, propagar —unitats que Fabra fa servir per 
referir-se a activitats de l'operació haugeniana de vehiculació—; conreu, cultura —unitats que el lingüista 
de Gràcia fa servir per referir-se a activitats de l'operació haugeniana d'elaboració. 
157. Donem en cursiva el mot que constitueix l'entrada del diccionari on hi ha l'exemple.  
158. La definició inclou el comentari «(oposat a obligatori)». I a obligatori, una part de la definició és «no 
facultatiu». 
159. De fet, no seria inversemblant relacionar també aquests exemples amb l'operació haugeniana de 
l'elaboració funcional.  
160. Vegeu la nota 15.  
161. Vegeu la nota 15.   
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«Un llibre mal escrit»,162 «els mots manllevats a l’espanyol», «llengua materna», «Polir 
un escrit»,163 «Redreçar una llengua purificant-la, enriquint-la, etc.», «Sentit propi d’un 
mot» (si més no, indirectament) i «La puresa de la llengua».  

No ens podem estar de cridar l’atenció sobre la unitat redreçar, per dues raons: 
d’entrada perquè és una unitat relacionada també amb l’operació haugeniana 
d’elaboració, com ho demostra que l’exemple («Redreçar una llengua purificant-la, 
enriquint-la, etc.») inclou com una de les operacions específiques de «redreçament» el 
verb enriquir —l’entrada del qual inclou com a exemple d’un sentit figurat «Enriquir 
una llengua amb noves expressions».164 Però, en segon lloc, com a observació 
important, creiem que aquesta unitat de significació designa en aquest exemple una 
operació general de planificació que es concreta, entre altres —Fabra tanca l’exemple 
amb un etcètera—, en les operacions particulars de «purificació» (en l’entrada de la 
qual paraula no fa referència a la llengua)165 i «enriquiment», operacions que no costa 
gaire de relacionar amb les operacions de codificació i elaboració. 

f) Relacionada —ni que sigui mínimament— amb el criteri de l’especificitat: «La 
terminació “s” és la característica dels plurals catalans».  

g) Relacionades amb l’operació haugeniana de vehiculació: «L’ensenyament de la 
gramàtica», «Ensenyar de llegir, d’escriure», «X imita l’estil de Y», «Imitar Ausiàs 
March», «El vaig imposar en gramàtica», literatura i «Fer-se popular una frase». 

h) Relacionades amb l’operació haugeniana d’elaboració: «Un escrit acurat», 
«Conrear la literatura» (si més no, indirectament), «La correcció del seu estil», 
«Enriquir una llengua amb noves expressions», «escriure (una bella novel·la, moltes 
poesies líriques, amb elegància, amb sobrietat, com es parla)», «formar (un escriptor, el 
seu estil)», il·literari , literatura, «Introduir mots nous en una llengua», «perfeccionar un 
escriptor el seu estil», «perfeccionar-se en una llengua», «Una llengua pobra de 
paraules, d’expressió», «restaurar les lletres», «Una llengua rica, abundosa en mots» i 
«Refinar el llenguatge». 

En el tercer grup, el de les entrades amb definicions explícitament pertinents per a 
l’anàlisi de la norma, la codificació i l’elaboració sintàctiques, hi ha unitats 
polisèmiques. Així, per exemple, la llei és, d’una banda, una «regla d’acció imposada 
per una autoritat superior» i «tota regla establerta», amb l’exemple  «Les lleis de la 
gramàtica». Però, d’altra banda, és una «regla universal a la qual estan subjectes els 
fenòmens de la naturalesa; regla o fórmula segons la qual varia el valor d’una variable, 
dels termes d’una sèrie, etc.», amb l’accepció especialitzada «En l’evolució fonètica 
d’un llenguatge, el fet de transformar-se un determinat so sempre de la mateixa manera 
en igualtat de circumstàncies». 

També en aquest tercer grup, la unitat regla presenta la possibilitat d’una doble 
interpretació. La definició com a «Allò que deu dirigir la conducta dels homes, en 
l’estudi d’una ciència, en la pràctica d’un art, en l’execució d’a. c.» és clarament 
prescriptiva. La definició «En gram., criteri general que concerneix la formació, ús, etc., 
dels mots. Regles per a la formació dels plurals», creiem que deixa obertes les 
interpretacions següents: 

                                                 
162. Vegeu la nota 15.   
163. Vegeu la nota 15.   
164. I a l’entrada ric trobem l’exemple «Una llengua rica, abundosa en mots» i a l’entrada pobre, «Una 
llengua pobra (de paraules, d’expressió)».  
165. Però si a les entrades puresa («La puresa de la llengua») i purista «El qui afecta de parlar o escriure 
amb una gran puresa de llenguatge».  
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a) que la regla de formació de plurals és una norma objectiva; 
b) que la regla de formació de plurals és una norma prescriptiva; 
c) que la regla de formació de plurals és alhora una norma objectiva i una norma 

prescriptiva, amb el benentès que la segona «consagra» la primera. 
Però són més nombroses, en aquest tercer grup, les unitats monosèmiques. Són les 

següents. Relacionades amb el concepte de norma objectiva, hi ha la definició de 
paraula i la de llenguatge —i, secundàriament, la de parla. La primera inclou 
l’accepció següent: 
 
Facultat d’expressar el pensament mitjançant el llenguatge articulat; l’exercici d’aquesta 
facultat. L’home és dotat de paraula. Perdre la paraula. Recobrar la paraula perduda. 
Tenir la paraula fàcil, prompta, abundant. 

 
Aquesta accepció és clarament compatible amb la definició que el Cours de linguistique 
générale basat en les classes de Ferdinand de Saussure dóna de parole, sobretot els 
fragments «exercici d’aquesta facultat» i «allò que és dit». Recordem que Coseriu 
proposa el concepte de norma com una abstracció metodològicament necessària entre la 
parole i el système saussurians. 

El llenguatge és definit pel DGLC com segueix: 
 
Expressió dels pensaments per mitjà de la paraula; el conjunt de mots i maneres de 
combinar-los usat i comprès per una comunitat d’homes, esp. quan [sic] fixat i elaborat 
per un llarg ús. 
 
Deixant de banda l’últim fragment –que comentem en el bloc següent—, creiem que el 
fragment «el conjunt de mots i maneres de combinar-los usat i comprès per una 
comunitat d’homes» es relaciona d’una manera clara conceptualment amb el concepte 
de norma: és el conjunt de maneres de combinar els mots usat; per tant, efectivament 
realitzat, per tota la comunitat lingüística. D’on tampoc no és agosarat afirmar que, 
sempre en l’àmbit conceptual de Coseriu, Fabra participa de la idea que el que 
singularitza cada llengua és la seva norma, el conjunt de tries efectivament realitzades 
respecte al sistema, subjacent. 

Si passem a l’operació de codificació trobem en el diccionari les definicions de 
gramàtica, gramatical, gramatitzar, llenguatge, pleonasme i de solecisme: 
 
gramàtic -a [...] f. esp. art de parlar i escriure correctament una llengua. 
gramatical Pertanyent a la gramàtica; conforme a la gramàtica. Anàlisi gramatical. 
Correcció gramatical. Aquesta construcció no és gramatical.  
gramatitzar  Fer gramatical; sotmetre a les regles de la gramàtica. 
llenguatge.  m. Expressió dels pensaments per mitjà de la paraula; el conjunt de mots i 
maneres de combinar-los usat i comprès per una comunitat d’homes, esp. quan [sic] 
fixat i elaborat per un llarg ús. 
pleonasme m. Emprament de més mots que els necessaris per a expressar una idea. 
solecisme. Falta contra les regles de la sintaxi d’una llengua. 
 
En la definició de llenguatge acabem de veure que una condició molt important perquè 
un «conjunt de mots i maneres de combinar-los usat i comprès per una comunitat 
d’homes» sigui un llenguatge, és que estigui «fixat i elaborat per un llarg ús». És a dir, 
per Fabra, com per Haugen, l’estatus de llengua d’una modalitat lingüística depèn en 
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bona mesura d’una llarga operació de codificació –ja sigui explícita, com la fixació 
fabriana, ja sigui poc o no gens deliberada— com d’elaboració funcional. I, veient 
aquesta definició fabriana de llenguatge, s’entén que l’operació de redreçament, 
consistent en, entre altres, les operacions de fixació i enriquiment, sigui tan important 
pel lingüista gracienc: el català havia deixat de ser una llengua perquè no havia estat 
encara fixat i no havia estat elaborat o enriquit des de feia segles. 

L’accepció «art de parlar i escriure correctament una llengua» de l’entrada gramàtica 
i les unitats gramatical i gramatitzar ens remeten clarament a la codificació dels usos 
oral i escrit. 

Les definicions de pleonasme i de solecisme ens fan entrar en el terreny de la sintaxi. 
La de solecisme («Falta contra les regles de la sintaxi d’una llengua») conté una de les 
poques referències explícites a la norma sintàctica. Cal recordar que la unitat regla –
segons el mateix DGLC—, tant pot ser una institució no establerta explícitament com 
una institució establerta explícitament (i oficialment). Però l’ús del terme falta («el fet 
de mancar a un deure, obligació, regla») fa pensar més aviat en l’accepció prescriptiva 
de regla –sense que es pugui descartar, però, que una frase agramatical com ara he 
donat un paquet la noia contingui també un solecisme. 

L’entrada pleonasme («Emprament de més mots que els necessaris per a expressar 
una idea») remet a la sintaxi només si el lector té coneixements teòrics de gramàtica, ja 
que la interpretació immediata no es mou de la semàntica. Però si el lector sap que un 
factor fonamental de la cohesió semàntica d’un text és la coreferència, aleshores la 
interpretació també remet a la sintaxi i a la textualitat. Un dels pleonasmes més 
perseguits en la normativa fabriana justament és el consistent en la coreferència 
simultània del mot A i el mot B al mot C, que ha sortit prèviament en el text i ara no es 
vol repetir: és el cas de frases de relatiu com de qui en parlàvem tant, on qui (A) i en 
(B) són coreferents simultàniament de, per exemple, La noia (C). 

En el terreny del criteri de la genuïnitat, hi ha en el DGLC moltes unitats definides. 
D’entrada hi trobem totes les entrades definides com el que podríem denominar 
genèricament «expressions o construccions d’una llengua A usades en una llengua B»: 
anglicisme, barbarisme, castellanisme, castellanitzar, gal·licisme i hispanisme: 
 
anglicisme. [...] Mot o gir [de l’anglès] emprat en una altra llengua. 
barbarisme. [...] Falta comesa contra la puritat del llenguatge. 
castellanisme. [...] Forma d’expressió castellana usada en una altra llengua; qualsevol 
manlleu fet pel català al castellà. 
castellanitzar. [...] Pron. Adoptar mots, girs, etc., del castellà. 
gal·licisme. [...] Mot o gir [del francès] emprat en una altra llengua, francesisme. 
hispanisme. [...] Mot o gir [del castellà] emprat en una altra llengua.  
 
D’aquestes unitats no cal dir que n’hi ha una d’un rang especial: barbarisme. En primer 
lloc, perquè no fa referència a la influència ni al manlleu de cap llengua concreta. Però 
sobretot per la connotació negativa, de rebuig, que conté la seva definició: «Falta 
comesa contra la puritat del llenguatge». Si pensem en la relació possible entre 
solecisme («falta contra les regles de la sintaxi d’una llengua») i barbarisme («falta 
comesa contra la puritat del llenguatge»), segurament un solecisme pot consistir en un 
cas de barbarisme sintàctic, en el cas que la falta contra les regles sintàctiques sigui 
deguda a una interferència. 

I ja que fem referència al concepte de interferència, cal destacar que la definició que 
en fa el diccionari no té a veure amb qüestions de llengua, però que Fabra utilitza aquest 
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mot, no com a ‘canvi lingüístic’, sinó com a ‘influència d'una llengua en una altra’, a la 
conferència «El català a l'escola primària», de 1933 (Costa 2005: 9.3.1.1.12):166 
 
P. 5: que [sic] passa quan l'infant català va a una escola i per contra de fer la seva 
instrucció en català la fa en castellà? Compreneu com ha d'ésser funesta la interferència 
de [sic] una segona llengua quan s'està, podríem dir, en el moment, en mig camí de 
l'aprenentatge de la pròpia. 
P: 8: que l'aprenentatge de l'infant català no es trobi pertorbat per la interferència d'una 
llengua forastera […] 
 
Deixant aquest grup d’unitats, trobem al Diccionari, primer, la unitat geni. És definida 
com el «caràcter peculiar», la «tendència pròpia», de, entre altres realitats, un 
«llenguatge», amb l’exemple «Una construcció contrària al geni de la llengua 
catalana». Veiem, doncs, com és un concepte alhora estàtic —és el caràcter— i 
dinàmic —també és la tendència—: un llenguatge, doncs, una vegada més, és vist com 
una realitat amb una personalitat i una evolució pròpies. 

A continuació trobem la definició «llenguatge parlat o escrit propi d’una nació» de la 
unitat llengua. Queda clar que una modalitat lingüística és una llengua si és un conjunt 
de mots i de maneres de combinar-los, especialment quan està fixat i elaborat, i aquest 
conjunt és el sistema lingüístic de comunicació propi d’una nació. 

Finalment, en aquest terreny de la genuïnitat hi ha una unitat que censura una 
determinada actitud respecte a la llengua: la de purista, definida com «el qui afecta de 
parlar o escriure amb una gran puresa de llenguatge»; és a dir, el que presumeix de fer 
servir genuïnament la llengua, no necessàriament el que la hi fa servir. 

En l’àmbit de l’elaboració funcional, trobem definida en el Diccionari una de les 
unitats de significació especialitzada fonamentals i més freqüents en els textos de Fabra. 
Ens referim a la unitat llengua literària, definida a l’entrada literari :  
 
Llengua literària, més o menys diferent de la vernacular, que usa en escriure un poble 
culte; llengua que té una literatura.  
 
La primera definició articula la realitat de la llengua literària al voltant d’un eix 
interlingüístic, d’un eix geogràfic, d’un eix social i d’un eix funcional. La dimensió 
interlingüística es concreta en l’autonomia estructural d’aquesta modalitat lingüística 
gràcies a l’ús del sintagma d’un poble –paral·lel, sembla, doncs, al sintagma d’una 
nació de la definició de llengua. L’eix geogràfic es concreta en una dimensió de cohesió 
interna, perquè aquesta varietat és «més o menys diferent de la vernacular» (segons el 
mateix DGLC, «pertanyent a la contrada on hem nascut, dit esp. de la llengua»). I crida 
l’atenció l’ús dels adverbis «més o menys»: permet pensar que la llengua literària pot 
coincidir més amb un vernacle que amb altres, però també que no deixa d’haver-hi un 
contínuum entre les dues varietats. 

L’aspecte social de la definició és suggerit per l’adjectiu vernacular, usat 
generalment per referir-se als usos lingüístics de grups socials poc afavorits 
econòmicament i poc cultivats acadèmicament, i per l’adjectiu culte, generalment lligat 
a un nivell econòmic i un grau d’instrucció alts. 

I l’aspecte funcional és suggerit clarament per la referència a l’escriptura i per la 
referència de la segona definició al fet que sigui una llengua que tingui una literatura —

                                                 
166. V. el nostre comentari a l’epígraf 3.2.1. 
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un conjunt d’obres, doncs, funcionalment i tipològicament molt diverses. També ho és 
per l’adjectiu culte —relacionat etimològicament amb el cultiu, la cultura i cultivar, 
metàfores habituals per referir-se a la pràctica d’una disciplina.  

 
5.2.1.2 Observacions sobre les unitats de significació explícitament definides en els 
altres textos especialitzats 

Destaquen en aquest àmbit totes les unitats recollides pel DGLC que acabem de 
comentar. La unitat solecisme, ja que fa referència a la norma objectiva i prescriptiva en 
sintaxi. A continuació podem destacar les unitats en la definició de les quals Fabra entra 
en camps semàntics diferents: els casos més clars són les definicions fabrianes de llei i 
de regla, definides tant des de l’àmbit objectiu com des del prescriptiu. Un cas diferent 
és la definició fabriana de llenguatge, ja que en una primera part apel·la als conceptes 
coseriuans de sistema i de norma objectiva, però acaba afirmant que les tasques de 
fixació i elaboració reforcen el caràcter de «llenguatge» d’una varietat lingüística. 

Les altres unitats d’aquests àmbits que trobem definides en el DGLC són: les unitats 
definides com el que podríem denominar genèricament «expressions o construccions 
d’una llengua A usades en una llengua B» (anglicisme, barbarisme, castellanisme, 
castellanitzar, gal·licisme i hispanisme), geni (com a «caràcter», però també com a 
«tendència»), llengua (unitat que Fabra lliga a la idea de «nació») i purista (totes nou 
unitats en l’àmbit del criteri de codificació de l’autonomia); paraula (en l’àmbit de la 
norma objectiva); gramàtica (en l’àmbit de la codificació), i llengua literària (en 
l’àmbit de l’elaboració funcional). 

La transcripció de Galtés (Costa 2005: 9.5.1.1.9) defineix la «riquesa», més que com 
l’abundància de mots gramaticals, com la distribució funcional d’aquests mots, 
definició que té a veure amb el criteri de la distintivitat. 

Hi ha, a més, una unitat de significació, que podem considerar definida per extensió 
a «L’obra de depuració de la llengua catalana» (Costa 2005: 9.5.1.1.4): innovació 
sintàctica. Hi ha innovacions sintàctiques que vénen «a remeiar un castellanisme 
inadmissible» —consideració del criteri de la genuïnitat, ja present en el títol de l’article 
amb la unitat de significació depuració—, «una greu incorrecció gramatical» o 
«accentuar les seves característiques sintàctiques» —consideració del criteri de 
l’especificitat. Fruit de l’operació d’elaboració, «una gran part de les innovacions que 
afecten la gramàtica» (pàg. 163-164) vénen a «enriquir la llengua» (pàg. 164-165). 

 
5.2.1.3 Observacions sobre les unitats de significació no explícitament definides i els 
fragments relatius a l’estandardització lingüística presents en els altres textos 
especialitzats 

Les altres unitats de significació que trobem en els textos fabrians no estan definides 
explícitament. 167 I per valorar si en els textos especialitzats hi ha presents un Fabra 
investigador i un Fabra estandarditzador, creiem que el més pràctic és ordenar les 
informacions parcials de cada text al voltant de les quatre grans perspectives 

                                                 
167. Recordem que, encara que en aquestes alçades del capítol només presentem les observacions relatives 
als textos especialitzats, també hem buscat en el DGLC les unitats que hem trobat en els altres tipus de 
textos per veure si Fabra els definia al Diccionari. Per tant, ja podem afirmar que no hi ha cap més unitat 
de significació definida explícitament. 
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lingüístiques en sentit lat que hem desenvolupat a l’epígraf 5.1: la noció de norma 
objectiva, el model haugenià d’estandardització lingüística, els criteris de codificació 
proposats per Lamuela i Costa (2002) i la perspectiva sociolingüística de Labov. 

En ordre quantitativament decreixent, primer hem de parlar de les unitats de 
significació i els fragments relatius a l’estandardització lingüística, de molt l’àmbit més 
present en aquests textos. En aquest bloc temàtic, podem distingir el que podem 
anomenar un «planteig general» i al·lusions a les quatre operacions d’estandardització. 

Pel que fa a un planteig general fabrià d’estandardització lingüística, el trobem 
fragmentàriament i de vegades veladament, sobretot en l’article de 1907 (Costa 2005: 
9.5.1.1.1), el DGLC (Costa 2005: 9.5.1.1.7) i la conferència de 1933 (Costa 2005: 
9.5.1.1.8). En parlar del primer, ja hem destacat les idees generals que Fabra hi exposa, 
de les quals volem ressaltar, d’una banda, la idea que la llengua literària que busca no és 
el barceloní, sinó la llengua que s’aniria formant a Barcelona quan fos la capital real del 
domini lingüístic: 
 
P. 105: En realitat, si cada escriptor escrivia en el seu català —[…] en el de la gent més 
culta [de la seva encontrada]—, les divergències que apareixerien en la llengua literària 
no foren potser, ja avui dia, tan grosses com molts pensen, i és de creure, venint temps 
favorables a la nacionalitat catalana, que aquestes divergències anirien atenuant-se, i 
una compenetració s’aniria operant entre la llengua literària i el llenguatge de la capital 
—no el barceloní d’avui dia, sinó un barceloní tot altre, deslliurat de castellanismes, 
influenciat per tots els altres par lars catalans, enriquit i refinat: el futur parlar de la 
futura capital de Catalònia!  
 
Creiem que aquesta idea queda reforçada des d’una altra perspectiva en el fragment del 
Curs mitjà, de1935 (Costa 2005: 9.5.1.1.12), en què exemplifica amb formes del 
barceloní casos d’admissibilitat diferent en la llengua literària —amb la qual cosa queda 
clar que el barceloní, stricto sensu, és un dialecte com els altres: 
 
P. 7: [El fet de no admetre totes les variants geogràfiques] fa indispensable el present 
advertiment als mestres per a aquells casos en què la forma consignada en el llibre no 
sigui l’habitual en el dialecte de llurs deixebles. En tant que aquella serveix (parts I i II) 
per a il· lustrar una definició [...], cal que el mestre la reemplaci per la forma usual en el 
parlar dels alumnes: [...] Però, més tard, no ha de deixar mai de fer-los conèixer la 
forma consignada en el llibre [...], i fer-los saber que aquesta és la forma preferida pel 
llenguatge literari. I llavors caldrà que els ensenyi quines de les formes dialectals no 
registrades en el llibre són tolerables en la llengua literària i quines hi són del tot 
inadmissibles [...] un mestre de Barcelona ensenyarà als seus alumnes que no els cal 
escriure nosatros sinó nosaltres, ni aquet sinó aquest, ni capiguer sinó cabre. 
 
D’altra banda, també és important destacar el fet que en l’article de 1907 Fabra parteix 
de la diasistematicitat subjacent en la llengua catalana. 

Pel que fa al DGLC (Costa 2005: 9.5.1.1.7), cal retenir, d’una banda, les entrades 
gramàtica, gramatical i gramatitzar —amb definicions pertanyents a la «fixació»; v. 
5.2.1.1— i, de l’altra, les entrades enriquir, fixar, llenguatge, normalitzar, pobre, 
redreçar, refinar i ric, en les quals com a màxim trobem exemples en què el lingüista 
gracienc al·ludeix a l’estandardització lingüística: 
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enriquir  v. tr. Fer ric. [...] Fig. [...]  Enriquir una llengua amb noves expressions. 
[...] 
fixar  v. tr. [...] Establir d’una manera durable en un estat determinat; donar un estat, 
una forma, permanent; fer permanent [...]. Fixar una llengua. 
gramàtic -a [...] f. esp. art de parlar i escriure correctament una llengua. 
gramatical Pertanyent a la gramàtica; conforme a la gramàtica. Anàlisi gramatical. 
Correcció gramatical. Aquesta construcció no és gramatical.  
gramatitzar  Fer gramatical; sotmetre a les regles de la gramàtica. 
llenguatge. m. Expressió dels pensaments per mitjà de la paraula; el conjunt de mots i 
maneres de combinar-los usat i comprès per una comunitat d’homes, esp. quan [sic] 
fixat i elaborat per un llarg ús. 
normalitzar  v. tr. Fer normal, reduir a una norma. 
pobre -a adj. [...]  Per ext. Escàs, insuficient, ineficient. Una llengua pobra (de 
paraules, d’expressió). 
redreçar v. tr. Tornar a posar dret (allò que s’havia corbat, torçat, guerxat, inclinat o 
ajagut). [...]. Fig. [...] Redreçar una llengua purificant-la, enriquint-la, etc. 
refinar  v. tr. [...] Fig. Fer més delicat, més subtil (quelcom), llevar-ne tot allò que pot 
tenir de groller, de vulgar, d’inelegant, polir. Refinar les maneres, el llenguatge, l’estil. 
[...] 
ric -a adj. [...] Que posseeix alguna cosa en abundància. [...] Una llengua rica, 
abundosa en mots. 
 
La consulta d’aquestes definicions ens permet reconstruir —amb tota la precaució que 
cal— la concepció fabriana general de l’estandardització lingüística. Ja hem comentat 
que Fabra entén per normalitzar —sense cap al·lusió a la llengua— tant ‘fer habitual’ 
com ‘reduir a norma’: aquesta doble definició comporta la possibilitat que quan ell fa 
servir aquest terme aplicat a la llengua es pugui o calgui entendre que es refereix a la 
promoció de l’ús social i/o a la codificació de la llengua; de fet, ell mateix fa servir 
aquesta unitat en el títol d’un article, «La normalització de la gramàtica» (Costa 2005: 

9.5.1.1.6), on clarament sembla que el refereix a l’establiment de regles gramaticals. La 
navegació per les altres set entrades ens permet percebre-hi una jerarquització: hi ha 
l’operació general de redreçar una llengua —metàfora simplement tinguda en compte—
, que comporta una sèrie de tasques concretes, dues de les quals explicita Fabra —
deixant oberta la possibilitat de més tasques amb un etc.—: la purificació i 
l’enriquiment. Hi ha quatre unitats que es relacionen clarament entre elles: refinar, 
pobre, ric i elaborar. I les entrades gramàtica, gramatical i gramatitzar se situen en 
l’àmbit de la «fixació». 

Pel que fa a les altres dues unitats, no apareixen en el títol de cap text especialitzat 
pertinent, però la unitat fixar apareix com una característica important en la definició de 
llenguatge al DGLC, i a l’entrada fixar hi ha l’exemple «Fixar una llengua». La unitat 
redreçar apareix al DGLC en l’exemple «Redreçar una llengua purificant-la, enriquint-
la, etc.». 

La relació de la purificació amb altres unitats del camp de l’estandardització com ara 
la codificació no queda explícita en els textos fabrians. Això no obstant, traduint 
aquesta operació a termes coseriuans, vol dir trobar la norma objectiva pròpia del català: 
destriar el que és interferència del que és propi. La codificació consisteix a avaluar les 
normes objectives i triar les que es consideren adequades com a normes prescriptives. 
En aquest sentit, doncs, la purificació generalment seria una primera tasca de la 
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codificació. Aquesta tasca, la de codificació, és al·ludida a l’entrada fixar, amb 
l’exemple fixar una llengua i a l’entrada llenguatge, quan es diu que dues condicions 
que augmenten l’estatus del llenguatge són la fixació i l’elaboració. 

El tercer text on trobem aïlladament un plantejament general és la transcripció 
mecanoscrita d’un assistent a la conferència de 1933 (Costa 2005: 9.5.1.1.8), en el 
passatge en què es dedueix una enumeració de tasques —de primer, successives; 
posteriorment, potser simultànies—, amb agents diferents:  
 
P. 4: [...] en un moment determinat [...] el mestre té de començar a ensenyar la 
gramàtica de la llengua. Perquè en tots els indrets on s’ha format una llengua de cultura, 
aquesta llengua no és pas una còpia exacta de la llengua parlada sinó el resultat d’un 
treball de selecció que han fet els que parlen millor la llengua, que han fet els escriptors, 
que han fet els seus filòsofs, que han fet els seus gramàtics. 
 
Els parlants que fan servir la llengua en els registres no espontanis formals específics 
fan tries que els gramàtics —un cop en constaten l’arrelament en la llengua— sancionen 
i que els mestres —assabentats de la sanció positiva dels gramàtics—, entre altres 
parlants qualificats, difonen. 

Una perspectiva complementària ens la forneix el recompte de vegades que les 
unitats relatives a l’estandardització apareixen en aquests textos i en quins contextos. 
D’aquestes unitats, destaquen les formes depurar o depuració (amb 5 ocurrències), 
fixar o fixació (amb 3) i redreçar o redreçament (amb 3). La unitat depuració, cal 
destacar que Fabra la fa servir en el títol de dos textos: «L’obra de depuració del català», 
de 1924 (Costa 2005: 9.5.1.1.4), i «De la depuració de la llengua catalana», de 1927 
(Costa 2005: 9.5.1.1.5). Això, juntament amb el fet que el DGLC (Costa 2005: 9.5.1.1.7) 
inclou els exemples «La depuració del català» (entrada depuració) i «Depurar un 
llenguatge» (entrada depurar), creiem que ens autoritza a afirmar que era una noció 
fonamental per Fabra. 

No sembla arriscat, a partir d’aquestes informacions parcials, deduir un esquema 
general de la concepció fabriana de l’estandardització del català. Podria ser el següent, 
amb el benentès que les grans tasques poden ser simultànies: 
 
Terminologia fabriana Terminologia moderna de planificació 
Redreçament Planificació de corpus 
   Selecció (Depuració/Purificació)    1a fase de codificació 
   Refinament/Enriquiment     Compleció i cultiu  
   Fixació (Normalització/gramatització)    2a fase de codificació i cultiu 

   Vehiculació reeixida (estabilització) 
 
Passant a la relació operativa que Fabra estableix entre diferents operacions de 
planificació del corpus, hi ha uns quants fragments a partir dels quals es dedueix 
aquesta relació. Són especialment significatius els dos fragments on exposa el 
procediment de sancionar com a regla sintàctica una proposta i com a falta sintàctica la 
construcció que ha de substituir. L’exposició relativa al primer concepte la trobem a la 
transcripció del curs de 1936-1937 (Costa 2005: 9.5.1.1.13): 
 
P. 194: En sintaxi, el gramàtic ha d’anar amb compte a donar regles, perquè la sintaxi 
no és com l’ortografia, perquè en la llengua parlada surt la construcció condemnada i al 
cap de vint anys els gramàtics han de sucumbir i donar-la com a bona. Només es pot fer 
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que aconsellar i, si els escriptors adopten la construcció bona, amb el temps allò pot ser 
una regla sintàctica. 
 
L’exposició relativa al segon concepte la trobem a l’article «De la depuració de la 
llengua catalana» (Costa 2005: 9.5.1.1.5): 
 
P. 174: En sintaxi, sortosament, si introduïm un gir A amb la intenció de substituir un 
gir B que considerem defectuós, l’adopció de A no implica ipso facto la condemnació i 
abandó de B. No passa ací com en ortografia, on l’acceptació d’una grafia per a un mot 
suposa la condemnació de tota altra grafia del dit mot. [...] En sintaxi, al contrari, A i B 
poden subsistir l’un al costat de l’altre; A pot, així, sotmetre’s a un període de prova: si 
no reïx a ésser generalment acceptat, llavors és el cas de no insistir a mantenir-lo, hom 
l’abandonarà, i la provatura no haurà produït cap pertorbació greu en l’ús de B; però si 
A és viable i aconsegueix la preferència dels bons escriptors, talment que arriba un 
moment que cap d’ells usa ja el gir B, llavors podrem condemnar el gir B, B haurà estat 
eliminat de la llengua literària, i el seu ús constituirà una falta de gramàtica. 

 
En tots dos fragments, Fabra té en compte el criteri literari de correcció, consistent a 
establir com a regla la proposta o l’ús majoritari en la llengua literària, i com a falta la 
construcció concurrent que els escriptors rebutgen o no adopten.  

En aquests fragments i en d’altres, Fabra reflexiona sovint sobre la necessitat 
d’avaluar la implantació de les seves propostes. Al text «De la depuració de la llengua 
catalana» (Costa 2005: 9.5.1.1.5) hi ha quatre reflexions rellevants. La més pertinent en 
una anàlisi dels criteris de codificació de la sintaxi és la de la pàg. 174 (reproduïda 
suara): en sintaxi, una proposta pot haver de coexistir durant el període de prova amb la 
forma que es vol substituir, i fins que no es comprova quina de les dues és la que 
realment s’imposa en l’ús, no es tria l’una o l’altra. 

Un segon fragment important perquè és una consideració general és el de la pàg. 167: 
en el segon paràgraf Fabra deixa clar que només en un procés sistemàtic i complet de 
planificació del corpus té sentit la prova de l’ús de les propostes: 
 
P. 167: L’obra de redreçament de la llengua escrita no podria ara [...] limitar-se al sol 
llenguatge literari —amb exclusió dels llenguatges tècnics, etc.— [...]  
Si el català no s’hagués mogut de l’àrea que li assignava Milà i Fontanals [...], podia 
llavors més lliurement adoptar qualsevol innovació enfora de tota consideració de 
viabilitat dins la llengua comuna [...]  
 
El tercer fragment important és el segon paràgraf de la pàg. 173, en el qual s’expressa la 
idea que per artificiosa que sigui una proposta (cal pensar, doncs, que pot  vulnerar la 
pertinència gramatical), si arrela i és usada (criteri de la implantació), ha de ser 
adoptada en la codificació: 
 
P. 173: En el cas que ens trobem davant una tara greu de la llengua moderna, llavors és 
quan [...] hem de recórrer, sia a un arcaisme, sia a un dialectalisme, sia àdhuc a un 
neologisme [...] perquè per sobre de tot cal evitar d’establir un divorci massa gros entre 
la llengua escrita i la llengua parlada. 
L’acceptació d’una innovació per una gran part de la massa parlant [...] pot fer bona 
àdhuc una innovació perfectament arbitrària; en canvi, un gir antic caigut en desuetud 
no pot ésser en rigor considerat de nou com a català sense aquella acceptació. 
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El quart fragment destacable té una dimensió diferent, ja que inclou una explicitació de 
l’èxit de la difusió de les propostes de codificació: no tan sols han quallat en la llengua 
escrita, sinó que també ho han fet o ho faran en l’oral. Per aquesta raó, l’èxit «ultrapassa 
indubtablement les previsions més optimistes»: 
 
P. 172: Amb la mateixa facilitat que la sintaxi i el lèxic sofriren nombrosos canvis sota 
l’acció pertorbadora d’una llengua estranya, ara són dòcils a una acció renovadora. En 
tenim l’experiència: la majoria de les innovacions introduïdes en la llengua escrita han 
estat incorporades o estan en camí d’ésser incorporades a la llengua parlada. La 
capacitat de renovació d’aquesta ultrapassa indubtablement les previsions més 
optimistes. [...] 
 
Al Curs superior de català, de 1936-1937 (Costa 2005: 9.5.1.1.13), hi ha quatre 
fragments que parlen de l’avaluació del procés de difusió de la codificació sintàctica. El 
de la pàgina 194 exposa el tacte i la prudència que calen per establir una regla 
sintàctica: flexibilitat en aplicar el criteri —permetent la coexistència de la proposta i de 
la construcció a substituir— i rigor només si la proposta —en virtut del criteri literari de 
correcció, l’acceptació pels escriptors— qualla, moment a partir del qual esdevé regla i 
la construcció defectuosa, falta. Per tant, codificació i vehiculació són operacions 
íntimament lligades: 
 
P. 194: En sintaxi, el gramàtic ha d’anar amb compte a donar regles, perquè la sintaxi 
no és com l’ortografia, perquè en la llengua parlada surt la construcció condemnada i al 
cap de vint anys els gramàtics han de sucumbir i donar-la com a bona. Només es pot fer 
que aconsellar i, si els escriptors adopten la construcció bona, amb el temps allò pot ser 
una regla sintàctica.  
 
La transcripció de les pàgines 300-301 mostra una estratègia en la difusió d’una norma 
sintàctica: es pot ser temporalment flexible, donant-la com a facultativa per veure si els 
escriptors s’hi senten còmodes i la fan seva: 
 
P. 300-301: Quan es dóna una regla que introdueix una modificació en el llenguatge, no 
s’ha d’ésser massa rigorós en aplicar-la; p. e., la regla de la partícula no, en una 
proposició negativa [...] De manera que en les oracions merament expositives, la regla 
no és rígida, sinó que es limita a dir que és millor no fer-la [...] 
 
Els altres dos fragments relacionats amb l’avaluació de la difusió parteixen de casos 
concrets. A la pàg. 226, d’una manera indirecta en parlar de les «dificultats de 
descastellanització», posant de manifest les dificultats que hi ha a fer quallar les 
propostes alternatives als hispanismes: 
 
P. 226: Aquí es veuen les dificultats de la descastellanització en la sintaxi catalana. Un 
cop s’ha determinat el castellanisme i s’ha indicat el remei, ve la dificultat pràctica [...] 
és molt fàcil que en escriure s’escapi un el que, perquè en aquell moment no hi pensem. 
 
A les pàg. 113-114, al contrari, constata l’èxit en la difusió de la construcció del 
complement directe sense preposició: 
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P. 113-114: A pesar que el català estava preparat per a admetre la preposició a, i a pesar 
d’haver estat supeditat al castellà, s’ha pogut introduir la construcció sense preposició, 
perquè encara és viva. 
 
I practica l’avaluació de l’ús pertinent —a més de fer-ho en les obres esmentades— en 
la gramàtica de 1956 (Costa 2005: 9.5.1.1.15). Avalua l’ús invariable de haver-hi: 
 
P. 66: [...] i s’explica que la llengua hagi acabat per fer-hi concordar el verb, d’on han 
pres naixença construccions com Hi han dos homes [...] Aquestes construccions, 
llargament usades en la llengua parlada, han estat fins avui considerades incorrectes, 
però potser algun dia s’hauran d’admetre en la llengua escrita, en concurrència, 
naturalment, amb les construccions tradicionals Hi ha dos homes [...] (úniques fins avui 
considerades correctes). 

 
Avalua la combinació el n’hem:  
 
P. 73: Alguns escriptors, però, prefereixen escriure l’en hem tret en lloc de el n’hem 
tret, usant així, excepcionalment, en en lloc de n’ davant de vocal [...] 

 
I avalua la construcció «en + infinitiu» (pàg. 86). 
 
P. 86: L’infinitiu precedit de la preposició en introdueix complements adverbials que 
expressen precedència, causalitat— [...] **  
** Amb el mateix valor que aquest en, es troba la preposició a seguida de l’article 
definit: [...] Però, avui, aquesta construcció és més aviat evitada. [Nota a la p. 87.] 
 
També hem trobat fragments en què avalua les dificultats de garantir l’ús pertinent. Al 
text «De la depuració de la llengua catalana» (Costa 2005: 9.5.1.1.5), en parlar de 
l’oposició entre qui subjecte i que complement directe: 
 
P. 175: Aquesta actitud divergent dels escriptors envers aquestes dues innovacions 
s’acorda perfectament amb llurs distintes condicions de viabilitat dins la llengua 
parlada, la supressió [«supressió altrament difícil de realitzar»] del lo neutre no 
emmenant a cap gir estrany  a la llengua, la implantació d’un qui subjecte amb exclusió 
de que exigint de desfer una associació, pregonament arrelada en una gran part de la 
massa parlant, entre el mot qui i la idea de persona. 
 
I en el Curs superior de català (1936-1937: Costa 2005: 9.5.1.1.13), en parlar de 
l’oposició entre per i per a: 
 
P. 330: En aquests casos en què l’acció expressada per l’infinitiu, al mateix temps que 
el motiu de l’acció expressada pel verb principal és també l’objecte, lògicament són 
possibles les dues preposicions [per i per a], però el dia que les coneguéssim bé, 
podríem usar l’una o l’altra, segons predominés la idea del motiu, o la idea de l’objecte. 
 
Lligat amb aquest paper de «notari», tant de l’estat actual de la llengua com dels canvis 
realment acomplerts i irreversibles, en la mesura que en certifica la realitat i la sanciona 
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positivament quan no hi ha altre remei, hi ha el fragment de la pàgina 30 de la 
transcripció del curs de 1934-1935 (Costa 2005: 9.5.1.1.10): 
 
P. 30: La llengua és una cosa que va evolucionant, que experimenta certs canvis dels 
quals no ens adonem, però que a la llarga fan que una llengua al cap d’uns certs anys 
sigui diferent. El treball és evitar-ho, però si a pesar dels esforços triomfa una forma 
nova, aleshores s’accepta. Els gramàtics no poden dir altra cosa que: En aquest moment 
això és bo i allò altre és dolent. Per això algú168 ha dit, amb molt d’encert, que les faltes 
de gramàtica d’avui són la llengua de demà.  
 
Una altra relació entre operacions de planificació del corpus en els textos fabrians és la 
que es dedueix entre la codificació i l’elaboració funcional. A «L’obra de depuració del 
català», de 1924 (Costa 2005: 9.5.1.1.4), Fabra adverteix que l’establiment de normes 
massa rígides en sintaxi, pot entrebancar el desenvolupament de la llengua:  
 
P. 167-168: El problema de la depuració de la llengua esdevé [...] particularment difícil, 
puix que ens trobem, d’una banda, amb una llengua a redreçar en la qual és 
imprescindible d’introduir nombroses modificacions, i d’altra banda hi ha el perill de 
caure per efecte d’aquestes modificacions, en un llenguatge excessivament distanciat 
del llenguatge parlat i poc apte, doncs, a ésser adoptat per tothom. 

 
I la transcripció del curs de 1936-1937 (Costa 2005: 9.5.1.1.13) exposa un cas en què, 
entre unes quantes formes correctes, se’n pot triar una segons el context o la voluntat 
expressiva: 
 
P. 221: En casos determinats podem veure si és millor posar el [relatiu] simple o el 
compost; això és qüestió d’estil i l’escriptor trobarà el mot adient, perquè davant de 
dues construccions correctes n’hi ha una de preferible a l’altra. La gramàtica hi pot fer 
poca cosa. 
 
Per això, en diferents textos fabrians, s’insisteix en el caràcter facultatiu de moltes de 
les regles de sintaxi, ja sigui perquè es tracta d’enriquir els mitjans d’expressió de la 
llengua, ja sigui perquè temporalment ha de ser així abans que la llengua literària 
decideixi. Ho fa a «L’obra de depuració del català», de 1924 (Costa 2005: 9.5.1.1.4): 
 
P. 163-164: Cal fer notar el caràcter de facultatives, no d’obligatòries, amb què són 
presentades una gran part de les innovacions que afecten la gramàtica. [...] en la majoria 
dels casos, no es prescriu la substitució d’una construcció habitual per una construcció 
arcaica, sinó que es tracta de tornar a la llengua una construcció perduda, una paraula 
gramatical caiguda en desuetud, per tal que, al costat de l’existent, vingui a augmentar 
els mitjans d’expressió de la llengua [...]  

 
Ho fa al text «De la depuració de la llengua literària», de 1927 (Costa 2005: 9.5.1.1.5): 
 
P. 174: En sintaxi, sortosament, si introduïm un gir A amb la intenció de substituir un 
gir B que considerem defectuós, l’adopció de A no implica ipso facto la condemnació i 

                                                 
168. A l’epígraf 3.2.1 ja exposem qui creiem que pot ser aquest «algú».  
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abandó de B. No passa ací com en ortografia, on l’acceptació d’una grafia per a un mot 
suposa la condemnació de tota altra grafia del dit mot. [...] En sintaxi, al contrari, A i B 
poden subsistir l’un al costat de l’altre; A pot, així, sotmetre’s a un període de prova: si 
no reïx a ésser generalment acceptat, llavors és el cas de no insistir a mantenir-lo, hom 
l’abandonarà, i la provatura no haurà produït cap pertorbació greu en l’ús de B; però si 
A és viable i aconsegueix la preferència dels bons escriptors, talment que arriba un 
moment que cap d’ells usa ja el gir B, llavors podrem condemnar el gir B, B haurà estat 
eliminat de la llengua literària, i el seu ús constituirà una falta de gramàtica. 

 
I ho fa al Recull de lliçons, de 1933-1934 (Costa 2005: 9.5.1.1.9): 
 
P. 72: Vet ací un cas en el qual és admesa la consideració dels pronoms ho i en 
indistintament; es tracta d’un predicat adjectiu atributiu [...]: El teu jardí és bonic; 
podem dir El teu jardí n’és (de bonic) estar [sic] i El teu jardí ho és (de bonic)  ésser 
[sic].  
Cal fer observar, de tota manera, que aquesta dualitat de substitució, és solament 
permesa en el llenguatge parlat, literàriament aquest complement ha d’ésser substituït 
indefectiblemet pel pronom ho. 
P. 75: Doncs de la mateixa manera que diu Han arribat dos trens diu també Hi han dos 
homes [...] Literàriament aquesta conversió no és acceptada i, és clar, tampoc no és 
aconsellable. 
P. 138: Aplicant [...] aquesta regla, direm que caldrà emprar el no pas quan dintre d’una 
oració complexa on el segon terme de comparació [...] comença amb un infinitiu, un 
gerundi o un participi que duu enganxat un no negatiu. EX.: M’agradaria més quedar-
me que no pas anar-hi. [...] se li [a l’escriptor] atribueix la facultat d’emprar-la [la 
negació] o no en aquells casos en els quals la proposició no en surt perjudicada, però hi 
ha vegades en què aquesta negació és indispensable. 

 
A banda de les unitats de significació que ens han permès deduir aquest planteig 
general, hi ha les unitats i els fragments referits a una sola de les tasques haugenianes. 
Quantitativament, destaquen les unitats i els fragments al·lusius a la codificació. 
Relacionades amb aquesta operació de planificació del corpus hi ha tres grans idees. La 
primera és la necessitat que la codificació es basi en una descripció acurada de la 
llengua. La transcripció de Galtés, de 1933 (Costa 2005: 9.5.1.1.9), critica les normes 
arbitràries, que no tenen fonament:  
 
P. 142: Els gramàtics francesos reeixiren en la seva imposició de fer la concordança del 
temps compost amb el C. D. [...] malgrat que la llengua parlada, com és sabut, no admet 
ni accepta imposicions, ni subjeccions de cap mena, perquè la concordança no es fa 
sentir en el llenguatge parlat [...] 

 
La transcripció de Miravitlles, de 1934-1935 (Costa 2005: 9.5.1.1.10), especifica que la 
gramàtica és fruit de la codificació, que comporta una selecció inicial:  
 
P. 28-29: Quan diem gramàtica volem dir parlar i escriure correctament. La gramàtica fa 
una selecció de paraules i formes, puix que el seu objecte és d’advertir quines són 
aquelles formes que no s’admeten, és a dir, les faltes de gramàtica. Sapiguer és una falta 
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de gramàtica. La gramàtica de les llengües literàries és convencional, però no per això 
deixa d’ésser important i necessària. 
 
La transcripció de la conferència de 1935 (Costa 2005: 9.5.1.1.11), denuncia la pràctica 
tradicional de tenir en compte conceptes i esquemes de les gramàtiques grega i llatina 
en la descripció de les llengües modernes:  
 
P. 197: […] Però en gramàtica hi ha això de la tradició. Sobretot en totes les 
gramàtiques modernes, es troba que han anat perpetuant la gramàtica de les llengües 
clàssiques. Aleshores ve una altra tortura que és la de voler subjectar i analitzar una 
llengua viva amb les mateixes normes emprades per les gramàtiques llatines i gregues. 
 
I la transcripció del curs de 1936-1937 (Costa 2005: 9.5.1.1.13) insisteix que la base de 
la codificació és la descripció: 
 
P. 227-228: Es va descobrir que això [l’obra en la que] era un castellanisme estudiant 
una gramàtica de les llengües llatines, on en el capítol del relatiu, deia que el castellà era 
l’única llengua llatina que posseïa una segona forma de relatiu compost: el que. Llavors 
[...] es va veure que havia penetrat [en català] en l’època de la decadència [sic] o bé que 
era una coincidència de les dues llengües [...] Llavors es van agafar els textos antics i es 
va veure que no hi havia cap el que que correspongués a el qual. 
 
Potser cal interpretar en aquest sentit el fragment de la transcripció d’aquest curs quan 
qualifica de «funestes» les regles en una «llengua naixent»: 
 
P. 325-326: Una de les coses més funestes de les gramàtiques d’una llengua naixent han 
estat les regles. És una paraula que s’hauria de suprimir en els tractats de gramàtica. 
 
En segon lloc, una idea present en quatre textos —el Recull de lliçons, de 1933-1934 
(Costa 2005: 9.5.1.1.9), el Curs mitjà (Costa 2005: 9.5.1.1.12) i les gramàtiques de 1946 
(Costa 2005: 9.5.1.1.14) i 1956 (Costa 2005: 9.5.1.1.15)— és la gradació que es dedueix 
de les formes de sintaxi desaconsellades en les categories que hem denominat formes 
secundàries i faltes. 

El detall és el següent: 
a) Hi ha una forma que és ponderada en un text com a secundària i en un altre com a 

falta. La construcció n'hi (CD+CI) és una falta a la transcripció del curs de 1933-1934 
(Costa 2005: 9.5.1.1.9) i una forma secundària a la gramàtica de 1946 (Costa 2005: 

9.5.1.1.14). 
b) Són considerades sempre faltes, malgrat ser tractades en diferents textos, sis 

construccions diferents: el gerundi de posterioritat, l'ús preposicional de baix, l'ús de 
quin com a relatiu, la construcció «tenir que + infinitiu», el conjunt el que per el qual i 
l'omissió de la conjunció que. Hi ha tres construccions rebutjades amb rigor diferent 
segons el context: la construcció tenir de, l'ús de la preposició amb en comptes de a o 
en i la duplicació pronominal en frases de relatiu a la gramàtica del 46 (Costa 2005: 

9.5.1.1.14) i a la del 56 (Costa 2005: 9.5.1.1.15). 
c) Les altres construccions només apareixen una vegada. Són formes secundàries la 

pronominalització amb en dels termes predicatius, la concordança del verb haver-hi 
amb l'element posposat, la construcció «al+infintiu», l'infinitiu subjecte o complement 
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directe sense la preposició de, el pronom si amb referent plural, la no-concordança del 
participi passat amb pronoms de tercera persona, la preposició per a quan indica 
destinació, la pronominalització amb ho del terme predicatiu quan és un SN definit, 
l'infinitiu complement introduït per la preposició en, la proclisi de pronoms en perífrasis 
amb verbs modals, la construcció «res que + infinitiu» i la conjunció car. Són formes 
rebutjades sense èmfasi el pronom en en frases com allí en menjaran quatre,169 el 
conjunt en sense, l'omissió de no, les formes nosatros, aquest i capiguer, la combinació 
dativa els hi, l'ús de la preposició a amb el complement directe, l'ús de no després de la 
preposició sense, la construcció «haver-hi que + infinitiu», l'ús de certes preposicions 
àtones davant la conjunció que, la construcció els demés i l'ús de varis com a 
determinatiu. I són formes rebutjades amb contundència la combinació els en hi, la 
construcció «el+adjectiu+que+verb», el doncs causal, la proclisi i enclisi simultànies de 
pronoms febles en perífrasis verbals i la construcció «article definit + quin». 

El tercer concepte en presència és el de falta de gramàtica: l’aplica la transcripció de 
1934-1935 (Costa 2005: 9.5.1.1.10): 
 
P. 28-29: Quan diem gramàtica volem dir parlar i escriure correctament. La gramàtica fa 
una selecció de paraules i formes, puix que el seu objecte és d’advertir quines són 
aquelles formes que no s’admeten, és a dir, les faltes de gramàtica. Sapiguer és una falta 
de gramàtica. 
 
En aquesta mateixa transcripció i també a la gramàtica de 1946 (Costa 2005: 9.5.1.1.14) 
en alguns casos la «falta» es presenta com un fet posterior, com una desviació, respecte 
a la norma prescriptiva, tot i que la «falta» i la «norma» poden ser —o haver estat— 
variants concurrents: 
 
P. 55: en la llengua parlada es reemplaça sovint aquest [els] per els hi (Ex.: Els hi he 
escrit una lletra); però aquesta substitució no és considerada correcta [...] 
P. 57: En el parlar de Barcelona (i altres indrets) la combinació li’n  es troba substituïda 
per n’hi.  
P. 63: no és rar de trobar l’adverbi baix usat en substitució de la preposició sota.  
 
Una altra idea al voltant de la codificació que trobem en aquests textos és la de la 
inherent convencionalitat de la gramàtica de la llengua literària; p. ex., a la transcripció 
del curs de 1934-1935 (Costa 2005: 9.5.1.1.10): 
 
P. 28-29: La gramàtica de les llengües literàries és convencional, però no per això deixa 
d’ésser important i necessària. 
 
Pel que fa als criteris proposats per Lamuela i Costa (2002), el resum dels més presents 
en aquests tretze textos és el següent: 170 
 

Regularitat 
   Distintivitat 
Funcionalitat 

10 
 10 

6 

                                                 
169. Recordem que aquesta informació prové de la transcripció la transcripció del curs de 1933-1934 
(Costa 2005: 9.5.1.1.9), feta per un alumne. 
170. Les quantitats en negreta són la suma de les ocurrències de les subdivisions de cada criteri.  
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   Implantació 
   Acceptabilitat 
Autonomia 
   Genuïnitat 
   Especificitat 
Regularitat evolutiva 
Historicitat 

5 
1 

28 
22 
6 
1 
1 

 
S’observa, doncs, que el criteri més present, de lluny, en aquests quinze textos és el de 
l’autonomia, seguit del de la distintivitat i del de la funcionalitat. 

La segona operació de planificació del corpus més present en els textos fabrians és 
l’elaboració funcional. Trobem bastants fragments dispersos, però que es poden 
relacionar conceptualment sense dificultat. La transcripció de la conferència de 1933 
(Costa 2005: 9.5.1.1.8) constata la dificultat que tenen molts catalanoparlants de fer 
servir el català en registres formals de tema específic, a causa de la seva formació en 
castellà: 
 
P. 6: si contem coses d’estil familiar ens ve molt millor parlar en català que no en 
castellà. [...] hi ha català que [...] quan ha d’explicar una lliçó de matemàtiques o de 
filosofia ho fa millor en castellà [...]  
 
I la transcripció (p. 325-326) de 1936-1937 (Costa 2005: 9.5.1.1.13) fa servir la metàfora 
llengua naixent, que fa pensar que algú —si passem al camp semàntic de la jardineria— 
l’ha de conrear perquè doni els millors fruits. Aquests dos fragments, doncs, constaten 
l’estat actual, insatisfactori, de la llengua. 

Aquesta mateixa transcripció apunta un dels remeis a aquest estat: 
 
P. 221-222: El qual és un relatiu que ens permet de fer frases de relatiu molt complexes, 
poc pròpies de la llengua parlada. [...] ¿Quan es poden usar tots dos [relatiu simple i 
compost]? Depèn del context. Si és un llenguatge que s’ha d’acostar al familiar s’usa el 
simple, però en llargs períodes i per la claredat de la construcció s’ha de donar la 
preferència al compost, que és més propi d’estils més clars i més a part del llenguatge 
parlat. 
 
En la tercera transcripció, a més, trobem una distribució funcional dels relatius, 
distribució funcional que trobem també en la gramàtica de 1946 (Costa 2005: 9.5.1.1.13) 
entre n’hi i li’n : 
 
P. 57: En el parlar de Barcelona (i altres indrets) la combinació li’n  es troba substituïda 
per n’hi. [...] Li’n , no cal dir-ho, és preferible a n’hi, sols admissible en l’estil 
col·loquial. Del tot inadmissible els en hi en lloc de els en. 
 
I en la transcripció de 1936-1937 (Costa 2005: 9.5.1.1.13) hi ha la idea, subjacent, que la 
llengua literària —com a ‘llengua de la literatura’— és una varietat que admet fins i tot 
registres com la imitació del llenguatge parlat: 
 
P. 229: El primer cas [la dona que li han tallat un braç] es podria admetre en la llengua 
literària si l’autor volia imitar el llengua del poble. 
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Pel que fa a la quarta operació de planificació del corpus, la selecció, les referències són 
menors i genèriques; per exemple, a la transcripció de la conferència de 1933 (Costa 

2005: 9.5.1.1.8):  
 
P. 8:  [...] El noi ha de corregir-se de comuns defectes, ha de corregir-se quan es tracta 
de formes que no han estat admeses en la llengua literària, ha de corregir de la seva 
llengua escrita, totes aquelles construccions que els literats rebutgen i que els gramàtics 
han considerat com a dolentes.  
 
I al Curs mitjà (Costa 2005: 9.5.1.1.13): 
 
P. 7: No totes les formes nominals, pronominals i verbals que existeixen en els diferents 
parlars catalans són admissibles en la llengua literària, ni totes les formes admissibles 
podien ésser consignades en aquest curs mitjà, —com ho seran en el curs superior,— 
sinó tan sols les formes més generalment usades pels escriptors actuals. [...]. 

 

 
5.2.1.4 Observacions sobre les unitats de significació no explícitament definides i els 
fragments relatius a la norma objectiva presents en els altres textos especialitzats 

Pel que fa al camp conceptual de la norma objectiva i el sistema, destaca el fet que en 
cinc dels quinze textos Fabra demostra una concepció acostada a la idea de norma 
objectiva. Destaquen en aquest sentit dos textos. A la Gramática de la lengua catalana 
(Costa 2005: 9.5.1.1.2) Fabra fa servir l’adjectiu normals, que en un mateix fragment 
tant es pot interpretar en el sentit d’‘habitual’ com en el de ‘prescriptiu’:  
 
P. IX: [...] muy á menudo no hemos podido dar como normales las construcciones 
adoptadas por la mayoría de los escritores. [...] 
P. X: Si en casos análogos al citado no hemos dudado en dar como normales 
construcciones que apenas se encuentran usadas por los escritores modernos, en cambio 
no hemos adoptado como tales [...] construcciones arcáicas [sic] [que] han sido 
propuestas para sustituir á las actuales por creerse que son éstas debidas à la influencia 
del castellano [...] he vist una casa por  he vista una casa, no es seguramente [...] una 
imitación de he visto una casa [...] . 
 
En la transcripció del curs de 1934-1935 (Costa 2005: 9.5.1.1.10), hi ha un planteig 
coincident amb una de les possibilitats previstes per Coseriu (1952) sobre la 
manifestació de la norma en sintaxi: entre diverses construccions concurrents, n’hi ha 
una que és la normal i les altres adquireixen un valor «estilístic». En aquesta 
transcripció, l’ordre neutre dels elements és considerat normal i l’ordre no neutre, 
marcat estilísticament: 
 
P. 238: He vist en Joan. En Joan, l’he vist. En rigor s’hauria de dir així: L’he vist, en 
Joan. Frase de Bernat Metge: En el seu llit, mai no s’hi dorm. El mal de la prosa 
catalana moderna és l’expressió d’aquesta anticipació. Quan vol destacar en el seu llit 
no ens fa cap efecte. Més que una falta de gramàtica, és una qüestió de sentit: és l’estil.   
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En dos textos hi ha la idea subjacent de la llengua com un sistema de possibilitats 
creatives per al parlant; a la transcripció de la conferència de 1933 (Costa 2005: 

9.5.1.1.8): 
 
P. 2: L’exposició dels morfemes té un interès extraordinari perquè, des del moment que 
el noi té aquelles associacions de les dues formes [singular i plural], ja no és necessari, 
en general, que aprengui per a cada nom la forma del singular i la forma del plural. [...] 
basta que senti un singular per primera vegada per a que [...] crei [sic], inventi, la forma 
del plural sense haver-lo sentit mai [...]  
P. 3: ha de ser més costosa l’adquisició de morfemes [...] del verb. [...] Aquest noi, cada 
vegada que apren un nou verb, perquè l’ha sentit en qualsevulla de les seves formes, és 
apte per a expressar la idea del verb dins del temps, dins del mode, de la persona, etc., 
que convingui.  
 
I a la de Galtés, de 1933-1934 (Costa 2005: 9.5.1.1.9): 
 
P. 50: La criatura que està acostumada a sentir i a dir: armari-armaris, cavall-cavalls, 
gall-galls, quan se li presenta un mot que no l’ha sentit mai, en pluralitzar-lo no s’hi 
equivoca. 

 

 

5.2.2 La codificació sintàctica als textos no especialitzats pertinents per a l’anàlisi de les 
unitats de significació especialitzada fabrianes 
5.2.2.1 Observacions sobre la concepció de Fabra de la codificació sintàctica als textos 
no especialitzats pertinents 

Dels tres textos d’aquest bloc amb informació rellevant sobre codificació, n’hi ha dos 
que són obres d’exposició de la codificació: el Compendio de gramática catalana, de 
1929 (Costa 2005: 9.5.1.2.1), i la Gramàtica catalana, de 1933 (Costa 2005: 9.5.1.2.2); 
el tercer, el discurs com a president dels Jocs Florals de 1934 (Costa 2005: 9.5.1.2.3), és 
un text de reflexió general sobre l’obra de redreçament en conjunt. Això comporta 
d’entrada que les informacions que hi trobem o en deduïm no coincideixen sinó 
circumstancialment. Per tant, les observacions generals seran més una suma de resums 
d’aquestes informacions que una síntesi de possibles concepcions generals de Fabra. 
(Això es deu, bàsicament, al fet que de les gramàtiques ens hem fixat només en la 
codificació de la sintaxi i que el discurs és una reflexió general.) 

 
5.2.2.1.1 Observacions comunes a tots els textos 

Com que les coincidències són, però, les més interessants, comencem per aquestes. 
Les operacions de les quals hem trobat o deduït informació en la gramàtica i el 
discurs,171 són la codificació i l’elaboració. 

                                                 
171. El fragment del Compendio és tan breu que no dóna lloc a aquesta comparació. 



C:\Users\Joan\Desktop\Dades antigues\Tesi Alemanya\Costa 2009 Norma sintàctica Fabra ACCÉS 

LLIURE.doc 

214 
 

Quant a la primera operació, hi ha informació en tots dos textos sobre els criteris de 
codificació. Com a coincidència rellevant, hi ha el paper important, però no decisiu, del 
criteri de la historicitat en la codificació: a la gramàtica trobem força exemples de textos 
antics per reforçar les propostes i en el discurs Fabra deixa clar aquest paper. Una altra 
coincidència, encara que menys simètrica, és la importància d’avaluar la implantació de 
les propostes: en aquest sentit, és paradigmàtic l’«Advertiment de la 5ª edició» de la 
gramàtica de 1933 (Costa 2005: 9.5.1.2.2): 
 
P. [7]: ADVERTIMENT DE LA CINQUENA EDICIÓ 
La majoria de les solucions que, en les edicions anteriors d’aquesta obra, hom 
proposava d’adoptar havent ja estat acceptades per tots els escriptors catalans, i 
l’experiència havent demostrat, en canvi, que algunes d’aquelles solucions havien 
d’abandonar-se davant d’altres indubtablement més avantatjoses, això ha fet que 
calgués introduir algunes modificacions en aquesta cinquena edició [...] 

 
No menys clar és el fragment següent del discurs (Costa 2005: 9.5.1.2.3): 
 
P. 204: [...] un sistema gramatical [...] millorat amb les modificacions que anava 
aconsellant una coneixença més completa dels problemes.  
 
Una altra relació que es pot establir entre tots dos textos és la d’una concreció 
progressiva: en la gramàtica trobem l’aplicació a la sintaxi de les reflexions generals del 
discurs sobre la necessitat de normalitzar i fixar la sintaxi. 

Pel que fa a l’elaboració, en la gramàtica trobem l’aplicació a la sintaxi de les 
reflexions generals del discurs sobre la necessitat de formar o elaborar una llengua apta 
per ser la llengua oficial de Catalunya. 

 
5.2.2.1.2 Observacions sobre la Gramàtica catalana (1933) 

Enllà d’aquestes coincidències, la informació en tots dos textos és complementària. 
Destaquen en l’anàlisi de la Gramàtica catalana de 1933 (Costa 2005: 9.5.1.2.2), les 
informacions següents. 

Pel que fa a l’operació de codificació: 
a) La presència de tres raonaments sobre la correcció de determinades construccions, 

en els quals Fabra posa en joc diferents criteris de codificació, sense que es pugui 
afirmar que hi ha un criteri bàsic en la codificació d’aquestes formes. El més 
interessant172  —perquè és el que obliga a fer més inferències a partir del conjunt de la 
prescripció sintàctica fabriana i és menys clar— és el fragment de la pàgina 55 en què el 
lingüista gracienc distingeix dos casos en la combinació pronominal n’hi:  
 
P. 55: El llenguatge parlat (Barcelona) usa n’hi com a combinació del pronom en o ne 
amb l’adverbi hi i com a combinació del pronom en o ne amb el datiu li , reemplaçat per 
hi. En el primer cas n’hi és correcte; en el segon cas és preferible li’n  o li n’ .  

                                                 
172. Hi ha un raonament explícit a les pàgines 59-60, on proposa l’adopció de la distinció entre qui i que, 
no a partir d’una especialització funcional —qui subjecte, que complement directe—, sinó a partir d’un 
tret semàntic —qui persona, que no persona. El segon raonament que podem deduir d’una prescripció 
fabriana, el trobem en dos fragments diferents: pàg. 53 i 56. V. Costa 2005: 9.5.1.2.2.1. 
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D’una banda, hi ha la combinació «en (complement directe) + hi (complement locatiu)» 
(n’hi1),173 correcta; de l’altra, la combinació «en (complement directe) + hi (complement 
indirecte)» (n’hi2), que qualifica d’«incorrecta». 

A primer cop d’ull, es pot pensar que Fabra segueix el criteri de la distintivitat —una 
mateixa combinació de pronoms no pot correspondre a dues combinacions diferents de 
complements. És possible: però no segueix aquest criteri en l’admissió de les 
combinacions «el/la/els/les + hi (complement indirecte o complement locatiu)». 

També es podria pensar que Fabra té en compte un criteri exposat per Lamuela i 
Costa (2002), la pertinència gramatical, segons el qual es rebutgen les alteracions de les 
propietats de les formes lingüístiques introduïdes per desconeixement. Per aquest 
criteri, el pronom hi no podria representar la funció CI, ja que originàriament no li 
corresponia. Però, si Fabra hagués tingut en compte aquest criteri, tornaria a fer una 
distinció respecte a les combinacions «el/la/els/les + hi (complement indirecte o 
complemente locatiu)», en l’admissió de les quals transgredeix aquest criteri de la 
pertinència gramatical.  

La combinació n’hi2, és defensable pel criteri de Lamuela i Costa (2002) de 
l’homogeneïtat paradigmàtica, d’acord amb el qual es prefereixen les formes que 
corresponen a paradigmes més homogenis. En aquest cas el conjunt seria el de les 
combinacions de pronoms de CD + pronom de CI.174 

Des del punt de vista de la implantació, només es pot objectar a la combinació n’hi2 
que el seu ús en comptes de li’n  no és tan sistemàticament estès en català oriental com 
ho és la substitució de li’l  per l’hi . 

Potser Fabra desaconsella n’hi2, perquè no compleix el criteri de la historicitat —si 
més no, en la mateixa mesura que les altres combinacions del paradigma. O potser té en 
compte el criteri de la diasistematicitat: li’n  forma part sobretot del paradigma valencià 
«li  + el/la/els/les» i no és desconeguda en la tradició literària recent. I reforça la unitat 
de la llengua literària, si més no en el sentit que el sistema valencià —admès 
tímidament en la sèrie «li  + el/la/els/les» — veu reconeguda clarament una solució seva 
en la codificació oficial. Però, admetent alhora el sistema oriental (el/la/els/les + hi), no 
deixa de transgredir la diasistematicitat; potser la decisió va consistir a admetre la doble 
sèrie «li  + el/la/els/les» - «el/la/els/les + hi» a causa de la coincidència de les eles en la 
primera i a rebutjar n’hi perquè la combinació (li’n ) que substituïa no es veia afectada 
d’aquesta coincidència. 

En resum: el rebuig de la combinació n’hi2 sembla basar-se sobretot en el criteri de la 
diasistematicitat; en segon lloc, pel fet que compleix el criteri de l’homogeneïtat 
paradigmàtica en el sistema valencià; i perquè compleix el criteri d’una certa 
implantació en la tradició escrita. Els criteris de la distintivitat i de la pertinència 
gramatical no poden ser decisius en aquesta tria, ja que es vulneren en la prescripció del 
paradigma «el/la/els/les + hi (complement indirecte o complement locatiu)». 

b) La segona informació rellevant en relació amb l’operació de codificació és la 
importància en general del criteri de la distintivitat —exposat sempre explícitament: 
 
P. 59-60: El català antic posseïa un qui feble que usava sovint en lloc del que subjecte 
[...] Modernament s’havia intentat de restablir l’ús d’aquest qui, el qual, permetent de 
diferenciar formalment el relatiu subjecte (qui) del relatiu complement directe (que), 

                                                 
173. Aquesta notació (n’hi1)/(n’hi2)  és nostra. 
174. Incompleta perquè la combinació li ho se n'aparta.  
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semblava representar un guany considerable per a la llengua; però avui, havent-se 
demostrat que el que la llengua podria guanyar amb el restabliment del qui feble no 
compensaria els danys que aquesta en sofriria (puix que suposaria la pèrdua de la 
distinció importantíssima que el català parlat fa encara entre les oracions de relatiu 
substantives que designen persona i les que designen cosa, v. § 66), la quasi totalitat 
dels escriptors que un dia havien estat favorables a l’admissió d’aquell qui hi han anat 
renunciant, no admetent, en les oracions de relatiu adjectives, altre relatiu feble sinó 
que. Ara, convé notar que, àdhuc entre els qui ja no accepten el qui feble arcaic, és 
encara bastant freqüent, en les oracions no determinatives sinó merament explicatives, 
d’emfasitzar el relatiu en funció de subjecte reemplaçant que per qui (fort). 
 
I de la historicitat —present en forma d’exemples de la llengua medieval com a suport a 
les propostes:  
 
P. 129: Com a conjuncions continuatives es poden usar: [...] (no res menys, usat per 
alguns, és arcaic). Ex.: 
[…] “ Jo primerament veig que la ànima dels bruts és substància espiritual... Après 
(=després) veig que és substància pròpia… NO RES MENYS és racional…”, B. Metge 
[...] 
 
Destaca també la possible consideració del criteri de diasistematicitat en la defensa de la 
combinació li’n  a la Gramàtica. 

c) La tercera informació important és el descobriment de tres criteris de codificació 
sintàctica, no previstos per Lamuela (1995): 

—El de l’homogeneïtat paradigmàtica, en virtut del qual es prefereixen les formes 
que corresponen a paradigmes més homogenis.  
 
P. 53: [...] els hi [...] no es pot usar sinó com a combinació de l’acusatiu masculí del 
plural o del datiu del plural del pronom ell amb el datiu del singular li,  reemplaçat per 
hi. En tot altre cas els hi és incorrecte [...] 

 
—El de la pertinència gramatical, en virtut del qual es rebutgen les alteracions de les 

propietats de les formes lingüístiques introduïdes per desconeixement. 
 
P. 57: El possessiu arcaic llur  es pot usar en lloc de seu significant d’ells o d’elles, però 
mai en lloc de seu significant d'ell o d'ella. [...] 
Es pot dir un germà meu [...] i un meu germà [...].  

 
—El de l’adequació a una concepció lingüística, en virtut del qual es rebutgen les 

formes considerades aberrants a partir de la concepció dels funcionaments lingüístics 
que tenen els codificadors. 
 
P. 56: En ell llenguatge parlat és freqüent l’addicció d’un hi a la combinació del datiu 
els i el pronom en, la qual combinació es confon així amb la dels tres pronoms els, n’ i 
hi. Cal evitar curosament aquesta substitució de els en per els n’hi. [...] 
Qui ELS N’HI dóna? seria incorrecte.  
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Pel que fa als criteris de l’homogeneïtat paradigmàtica i de l’adequació a una concepció 
lingüística, la novetat consisteix a aplicar aquests criteris en l’àmbit de la sintaxi i al fet 
que estan formulats d’una manera més precisa. 

d) La quarta informació important és el descobriment de l’estratègia discursiva, no 
prevista per Berrendonner (1982), de la tergiversació de la relació temporal entre la 
norma objectiva i la prescriptiva, en virtut de la qual tergiversació es presenta al lector 
la primera, tinguda en compte com a desviació, com si fos posterior a la segona, quan 
estrictament seria si més no discutible que hi hagués aquesta relació temporal. 
 
P. 41: És molt freqüent avui la substitució de els datiu per els hi [...] 

 
e) La cinquena informació important és la distribució de les formes 

desaconsellades de sintaxi en tres grups segons el rigor amb què es desaconsellen, amb 
una gran diversitat estructural en les unitats de significació i els fragments usats per 
qualificar aquestes formes desaconsellades: 

—Adjectius, amb modificadors o sense: admissible, menys bo, no recomanable, 
del tot / en absolut inacceptable, de cap manera preferible. 

—Frases amb modalitats diferents: és d’aconsellar, potser caldria preferir, cal 
evitar(curosament / en absolut), no es pot dir, convindria oposar-se, admet i àdhuc de 
vegades exigeix. 

—Substantius: defecte. 
—Adverbis: erradament. 

Hi ha dues construccions que aparentment són ponderades de manera diferent en 
diferents parts d'aquesta gramàtica. A la pàg. 124, la forma sots és tolerada en 
determinades locucions tradicionals, però és desaconsellat amb rigor usar-la sempre en 
comptes de sota. L'omissió de no (pàg. 105-106) en la majoria de frases és una forma 
secundària; però és rebutjada contundentment en determinades oracions comparatives, 
interrogatives o condicionals i en el conjunt no res, en què l'omissió pot alterar el sentit 
de la frase.  

La resta de construccions —en el tractament de les quals es pot entendre una 
ponderació— apareixen només una vegada en el text. Set són considerades formes 
secundàries: l'infinitiu complement introduït per la preposició en, l'ús del subjuntiu 
imperfet en comptes del condicional simple, anteposar l'article el a la conjunció que, la 
combinació n'hi (CD+CI), la concordança del participi passat amb pronoms de primera 
o segona persones, la forma simple puix i l'ús de la preposició a davant de complement 
directe quan està constituït per certs pronoms.  

Setze són meres faltes: la no-concordança del participi passat amb pronoms quan 
depenen d'una perífrasi amb verbs modals, el complement indirecte sense preposició, 
l'ús de certes preposicions àtones davant de la conjunció que, la duplicació pronominal 
en oracions de relatiu, la construcció pel matí, l'ús de varis com a determinatiu, la 
concordança del participi passat en una frase com La cançó, l'he sentida cantar, la 
preposició per a per indicar destinació, l'article neutre lo, les construccions «tenir que + 
infinitiu» i «haver-hi que + infinitiu», l'ús causal de la locució per tal que, la 
combinació dativa els hi, la combinació els en hi, la supressió de la terminació –ment en 
tots els adverbis de manera coordinats menys l'últim i l'ús de segons per segons que. 

Les altres onze són faltes greus: l'ús coreferent del conjunt el mateix, l'ús de la 
preposició amb per en o a, el doncs causal, l'omissió de la conjunció que, el conjunt els 
demés, l'expressió cada qual, l'ús de baix com a preposició, el conjunt «article definit + 
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quin», la construcció el que per el qual i la no-concordança del participi passat amb 
pronoms de tercera persona. 

 
5.2.2.1.3 Observacions sobre el discurs de 1934 

Destaquen en la informació extreta en l’anàlisi d’aquest text (Costa 2005: 9.5.1.2.3) 
les informacions següents: 

a) La definició per extensió i per oposició amb el concepte de restauració, de 
l’obra de redreçament de la llengua:  
 
P. 205: retocs al sistema gramatical, fixació de la sintaxi, acceptació d’arcaismes i 
dialectalismes lèxics, depuració del lèxic i reelaboració dels vocabularis tècnics. 

 
b) Les relacions entre aquesta obra de redreçament i l’obra de difusió en dos 

sentits: 
—La necessitat que l’obra de redreçament es difongui entre la població com a 

únic remei per evitar el calc sistemàtic respecte al castellà, fruit de la situació de 
bilingüisme, difusió que —juntament amb la compleció— consolidarà aquest 
redreçament (a la pàg. 206). 

—La necessitat de reelaboració dels vocabularis tècnics arran de l’ampliació 
dels àmbits d’ús social de la llengua (a la pàg. 205). 

c) La importància auxiliar dels criteris de la historicitat i de la diasistematicitat. 
d) El reconeixement explícit de l’artificiositat inherent de la llengua literària. 
e) La necessitat de fer entendre a la gent el sentit d’aconseguir una llengua única i 

de difondre —en un primer nivell, als sectors professionals amb responsabilitat directa 
en la difusió (escriptors i mestres) i, en un segon nivell, a la «massa parlant»—, aquesta 
llengua literària. 

f) La concepció de la «pobresa» lingüística com un estat caracteritzat per la 
presència de castellanismes i «vulgarismes vergonyosos». 

 
5.2.3 Observacions sobre la concepció fabriana de la codificació sintàctica als textos 
pertinents per a l’anàlisi de les unitats de significació especialitzada fabrianes 

En aquest apartat posem en relleu només les observacions noves respecte a les que ja 
hem fet en els epígrafs 5.2.1 («Observacions sobre la concepció fabriana de la 
codificació sintàctica als textos especialitzats pertinents») i 5.2.2 («Observacions sobre 
la concepció fabriana de la codificació sintàctica als textos no especialitzats 
pertinents»). 

Hem de parlar d’entrada del planteig general que amb informacions parcials de les 
dues menes de textos podem deduir. Ens referim a la centralitat que en la concepció 
fabriana s’endevina que té la unitat de significació redreçament. Tot i no estar definida 
al  DGLC (Costa 2005: 9.5.1.1.7) amb referència a la llengua, l’exemple que hi apareix 
ja hem comentat (5.2.1) que permet establir l’esquema que reproduïm a continuació: 

 
Terminologia fabriana Terminologia moderna de planificació 
Redreçament Planificació de corpus 
   Selecció (Depuració/Purificació)    1a fase de codificació 
   Refinament/Enriquiment     Compleció i cultiu  
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   Fixació (Normalització/gramatització)    2a fase de codificació i cultiu 
   Vehiculació reeixida (estabilització) 

 
També hem comentat com la definició de llenguatge del DGLC lliga aquest concepte a 
l’operació de fixació i elaboració, i la definició de llengua al criteri de l’autonomia.  

Pel que fa als textos no especialitzats (5.2.2), hem comentat que al discurs de 1934 hi 
ha una definció per extensió de redreçament —que n’especifica les tasques concretes— 
i una per oposició a restauració de la llengua medieval. També hem exposat la relació 
entre el redreçament i la difusió. 

I aleshores l’esquema pot quedar més concretat: 
 

Terminologia fabriana Terminologia moderna de planificació 
Redreçament Planificació de corpus 
   Selecció (Depuració/Purificació)    1a fase de codificació 
   Refinament/Enriquiment     Compleció i cultiu  
   Fixació (Normalització/gramatització)    2a fase de codificació i cultiu 

   Vehiculació reeixida (estabilització) 
Difusió    Vehiculació reeixida (estabilització) 
 
Les operacions descrites en l’esquema deixen de ser successives, passen a ser 
simultànies i poden tenir efectes retroactius. La difusió de l’obra de redreçament permet 
avaluar la viabilitat i la implantació real de les propostes i, eventualment, adoptar-les 
com a definitives o rebutjar-les i modificar-les —que és el que Fabra explica a l’article 
«De la depuració de la llengua catalana», el 1927 (Costa 2005: 9.5.1.1.5), i a 
l’advertiment de la Gramàtica de 1933 (Costa 2005: 9.5.1.2.2). D’altra banda, l’ús del 
català en àmbits nous genera necessitats d’elaboració funcional —que és el que Fabra 
exposa al discurs de 1934 (Costa 2005: 9.5.1.2.3). En tercer lloc, la difusió ràpida i 
constant de l’obra de redreçament permet la comunicació flexible entre la llengua 
escrita, amb una forta tendència a la unitat, i la llengua oral, multiforme. 

El redreçament de la sintaxi és una operació que consisteix sovint en la purificació i 
la codificació, però en bastants casos té a veure amb l’elaboració funcional, tant amb 
l’enriquiment dels mitjans d’expressió com controlant la variació d’aquests mitjans. 

Pel que fa a altres observacions generals sobre els textos pertinents, podem dir el 
següent: 

a) En textos dels dos blocs, Fabra practica una ponderació de les «formes 
desaconsellades» de sintaxi en dos grans grups segons la gravetat (forma secundària i 
falta).  

b) En textos dels dos blocs, declara que la codificació s’ha de basar en la descripció 
científica de la llengua. 

c) En textos dels dos blocs, reconeix la inherent artificiositat o convencionalitat de la 
llengua literària. 

Si sumem els criteris de codificació usats o al·ludits en textos dels dos blocs, la llista 
és la següent:  

 
Diasistematicitat 
Regularitat 
   Distintivitat 
   Homogeneïtat paradigmàtica 
Funcionalitat constatada: 
   Implantació 

Funcionalitat prospectiva: 
   Intel· ligibilitat 
   Acceptabilitat 
Garantia d'ús pertinent 
Autonomia 
   Genuïnitat 
   Especificitat 

Regularitat evolutiva Pertinència 
estructural 
Gramatical Historicitat 
Adequació a una concepció 
lingüística  
Avaluació de la prova d’ús 
   De la implantació 
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   De l’ús pertinent 
 
Els més usats o al·ludits són els relatius a l’autonomia, a la regularitat i a la 
funcionalitat. 

 

 

5.3 La codificació sintàctica als textos discrecionalment pertinents per a l’anàlisi de les 
unitats de significació especialitzada fabrianes 

Tal com hem fet en els capítols anteriors, atès el volum d’informació extret de les 
Converses de 1919-1928, les presentem en primer lloc i després comentem la 
informació dels altres textos discrecionalment pertinents. 

 
5.3.1 Observacions sobre la concepció de Fabra de la codificació sintàctica a les 
Converses filològiques de 1919-1928 

Tal com hem fet en els capítols anteriors, assagem ara d’oferir una visió general de la 
concepció de la codificació sintàctica a les Converses filològiques. 

Malgrat que, sobretot, el que més trobem és una concepció fabriana implícita de la 
codificació sintàctica, hi ha uns quants textos en què explícitament Fabra ofereix una 
visió teòrica i general sobre els diferents aspectes de la codificació sintàctica. 

Així, si seguim l’estructura que hem seguit en el comentari de la informació trobada 
en les Converses any per any (Costa 2005: 9.5.2.23 - 9.5.2.32), podem destacar els 
fragments de caràcter general que apliquen les operacions de codificació i 
d'elaboració175 i els que manifesten la concepció que el lingüista de Gràcia tenia de la 
norma objectiva i el sistema. 

 
5.3.1.1 Informació més rellevant sobre la codificació sintàctica a les Converses 
filològiques de 1919-1928 

En el terreny de la codificació, els grans blocs d'informació pertinent són els criteris 
que Fabra fa servir —combinats en raonaments o d'una manera aïllada— (5.3.1.1.1), els 
raonaments que trobem a les Converses (5.3.1.1.2) i la concepció general de les formes 
desaconsellades de sintaxi i la ponderació que en fa (5.3.1.1.3). 

 
5.3.1.1.1 Els criteris de codificació sintàctica a les Converses filològiques de 1919-1928 

A l’epígraf 5.1 hem comentat els criteris de codificació que Lamuela i Costa (2002) 
estableixen. A les Converses hi ha reflexions diverses sobre la necessitat expressiva, 
reflexions que sense constituir un criteri específic, tenen a veure amb el criteri de la 
funcionalitat, i que porten a preferir les formes o construccions que satisfan una 

                                                 
175. No hem sabut veure en aquests textos cap fragment relatiu a la selecció. 
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necessitat expressiva de la llengua estàndard. És una reflexió que considerem que Fabra 
té en compte en diferents textos. Ho fa en defensar la necessitat de la passiva en català, 
a la Conversa del 17/12/1922 (Costa 2005: 9.5.2.25): 
 
El català literari no pot renunciar a les oracions dites per passiva [sic] [...] I mentre no 
renunciem a aquesta mena d’oracions (cosa que posaria el català en un grau 
d’inferioritat respecte a les altres llengües literàries), ens està vedat de formar els temps 
compostos dels verbs transitius mitjançant l’auxiliar ésser. [...] 
 
Ho fa quan reclama que es valori si un arcaisme o un neologisme representen una 
millora o no, a la Conversa del 17/6/1926 (Costa 2005: 9.5.2.29):  
 
Quan apareix en un escriptor un nou mot o un nou gir, quan algú recomana qualsevol 
arcaisme o neologisme, és curiós com la novetat introduïda o proposada troba 
immediatament prosèlits, sia o no encertada, i com la gent es llença a usar-la àdhuc 
sense tenir una idea exacta de la seva significació. Bo que estiguem disposats a admetre 
tot allò que tendeix a enriquir i depurar la llengua; però no qualsevol novetat: cal abans 
encertir-nos que es tracta realment d’una millora (cal tenir en compte qui la proposa, 
una cosa!), i cal, encara, no adoptar-la fins que tinguem una idea exacta de la seva 
veritable significació i extensió. 
 
I quan justifica la construcció regraciar algú d'alguna cosa, a la Conversa del 
17/9/1926 (Costa 2005: 9.5.2.29): 
 
[…] Una altra construcció moderna que hem hagut de fer notar que no era l’antiga 
ocorre amb el verb regraciar. Els antics, en efecte, deien regraciar a X una cosa; avui 
tothom escriu regraciar X d’una cosa. La gent no veu ja en regraciar un succedani de 
agrair [...], sinó un substitut de remerciar [...] I com que, a pesar dels nostres 
advertiments, aquella construcció ha anat arrelant-se en la llengua, potser és qüestió de 
transigir-hi, sobretot si es té en compte que la gent sent molt més la necessitat d’un verb 
que expressi la idea de remerciar que no la de agrair, per a la qual ja disposa d’aquest 
verb, perfectament català. I d’altra banda, regraciar, format paral·lelament a remerciar, 
no és desenraonat de fer-li significar donar les gràcies.  
 
En relació amb els criteris presentats hem trobat la informació següent a les Converses:  

a) El criteri de la garantia d'ús pertinent, en virtut del qual «es prefereixen les formes 
que més difícilment donaran lloc a problemes de pertinència estructural durant el procés 
de vehiculació». És un criteri que Fabra té en compte en la Conversa del 25/2/1927 
(Costa 2005: 9.5.2.31): la transgressió —condemnable— del criteri de pertinència 
gramatical en diferents casos (llur , «ço+adjectiu», no res menys i qui subjecte) 
«aconsella evidentment de pensar-nos-hi molt abans de llançar-nos a proposar qualsevol 
innovació sintàctica». Fa una reflexió sobre la garantia d’ús pertinent el 4/2/1920 (Costa 

2005: 9.5.2.24): 
 
Quan un mot arcaic pot reemplaçar un mot corrent en totes les seves accepcions, la 
substitució no […] pot donar lloc a construccions defectuoses.   
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b) El criteri de l’adequació a una concepció estilística, en virtut del qual es considera 
que la codificació concerneix només determinats registres, generalment distingits per un 
cert nivell de formalitat, i es releguen a registres no codificats les formes percebudes 
com a inadequades per als primers. 

És un criteri que Fabra té en compte en la Conversa del 20/7/1927 (Costa 2005: 

9.5.2.31): 
 
En els temps d’obligació [...] i en el perfet perifràstic [...], hom pot adjuntar els pronoms 
febles a l’auxiliar [...] o posposar-los a l’infinitiu [...]; i és un fet prou conegut que hi ha 
gent del poble que fa les dues coses alhora [...]. És clar que aquesta construcció ha 
d’ésser curosament evitada en la llengua escrita. Però, com que és una falta en què ni 
tan solament incorren en la llengua parlada la gent d’una mica de cultura —els quals 
àdhuc se’n burlen quan la senten en boca d’algú—, no és estrany que els gramàtics no li 
hagin sortit al pas, creient que cap escriptor no cometrà, escrivint, allò que blasma quan 
ho sent a dir a algú del poble.. 

 
c) Sobre el criteri de la implantació, Fabra fa algunes observacions generals que val 

la pena comentar. Així, el 30/12/1922 (Costa 2005: 9.5.2.25) estableix clarament la 
relació entre l'estudi de la norma objectiva i la codificació: 
 
Les defectuositats que les generacions esdevenidores constataran en el català actual  són 
de tres menes. 

N’hi ha segurament que són encara insospitades. Així com, a mesura que avançava 
l’obra de depuració de la llengua, havem anat descobrint defectes en què tots incorríem 
en els primers temps de la renaixença [sic], així és de creure que, prosseguint aquella 
obra, formes i construccions que avui tenim per bones seran temps a venir considerades 
com a defectuoses i bandejades de la llengua.  
Una altra mena de defectuositats són aquelles de què tenim ja coneixença, però que 
esperen encara la solució que ha de venir a remeiar-les. D’aquestes pensàvem tractar 
exclusivament en les nostres converses, sia donant compte de les solucions tot just 
trobades, sia suscitant la col·laboració dels nostres escriptors posant-los les qüestions a 
resoldre. [...] 
 
Fins en un determinat moment, l'estudi de la norma ha permès rebutjar unes 
construccions i prescriure'n unes altres, i ha aconsellat no pronunciar-se sobre un tercer 
gup. Aquest estudi, en el futur, potser modificarà aquestes decisions. 

Fabra té en compte aquest criteri —relatiu al criteri de la funcionalitat constatada— 
en 64 Converses: la primera, en parlar del doncs causal, l’1/XII/1919 (Costa 2005: 

9.5.2.23), i l’última, també en tractar del doncs causal, el 29/6/1928 (Costa 2005: 

9.5.2.32).176 

                                                 
176. El té en compte en parlar del doncs causal (1/XII/1919, 15/IX/1923, 29/6/1928), de res en sentit 
positiu (6/XII/1919, 14/XII/1919), de quin relatiu (21/XII/1919, 23/XII/1919), de perquè (9/I/1920, 
15/XI/1922), de la caiguda de preposicions (13/I/1920, sense data repr. per Rafel 1983: 242, 2/XII/1922, 
5/IX/1923), de les preposicions per i per a (19/I/1920, 21/I/1920, 6/IX/1923), de a i en amb locatius 
(23/I/1920, 24/I/1920, 12/IV/1920, 14/IV/1920, 8/IX/1923), de a i en amb infinitiu complement 
(19/IV/1920, 9/IX/1923, 31/I/1924, 8/4/1926, 21/7/1927, 19/4/1928), de li’n (6/V/1920), de les 
preposicions en i a davant de complement indirecte (27/I/1920), de pleonasmes en oracions de relatiu 
(15?/XII/1922), de les preposicions en i a davant de demostratiu (10/I/1923), dels tractaments (senryor) 
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La concepció fabriana sobre la relació entre norma i codificació és explícita en el text 
del 23/8/1923 (Costa 2005: 9.5.2.26), on arriba a predir que un ús arbitrari però arrelat 
pot arribar a ser una regla: 
 
Ara, si la totalitat o la gran majoria dels escriptors actuals, creient avantatjós per a la 
llengua que aquesta posseís, com el francès, les dues formes qui i que, es posessin 
arbitràriament a usar rigorosament qui com a subjecte i que exclusivament com a 
complement directe, i aquesta innovació del llenguatge escrit aconseguís penetrar en el 
parlar d’un nombre considerable de catalans, llavors i solament llavors podria venir el 
gramàtic i establir una regla gramatical que proscrivís l’ús de que com a subjecte, i 
llavors i solament llavors tindria un sentit aixó de dir que qui és més gramatical que no 
pas que, o millor dit que, en funció de subjecte qui és sols gramatical, i l’ús de que 
constitueix una falta de gramàtica.   
 
Però encara més concloent és la Conversa del 10/9/1924 (Costa 2005: 9.5.2.27): 
 
Diu el nostre amic Ferran i Mayoral: “Però és evident que, en gramàtica com en tota 
cosa, el costum —qui pot ésser a voltes la perpetuació d’un vici o simplement d’una 
negligència— no basta a justificar una regla.  Si és just i necessari atendre 
aristotèlicament als fets, no cal oblidar la valoració platònica, l’eventual esmena dels 
fets segons un ideal de perfecció.  Vora les raons de costum convindria també en 
gramàtica pensar en les raons de la raó, del gust, de la bellesa, de la cultura”.  

D’acord. Però els mitjans d’esmenar els fets —i Ferran i Mayoral ho reconeix així sens 
dubte— ens els ha de donar la llengua mateixa. [...] 
 
Entre les nombrosíssimes unitats de significació relatives a la relació entre la 
codificació —establiment d’una norma prescriptiva explícita— i norma —com a norma 
objectiva o conjunt de tries respecte al sistema efectivament realitzades— que Fabra fa 
servir, cal dedicar una atenció especial a les que formen la família lèxica 
norma/normal/normalment. El primer fet destacable és que hi ha fragments en què el 
lector no sap si Fabra fa descripció o prescripció; és el cas del text de l'1/12/1919 (Costa 

2005: 9.5.2.23): 
 
Una defectuositat de la llengua escrita, que, malgrat la seva difusió dins aquesta, no ha 
aconseguit encara passar a la llengua parlada, està ara en perill d’introduir-s’hi i 
d’arrelar-s’hi en donar-la com una construcció normal a lectors que es troben en una 
edat en què encara no està ben fixada en llur esperit la valor tradicional de moltes 
paraules. 
 

                                                                                                                                               
(En) (23/I/1923, 9/1/1925), de qual (25/I/1923), de la forma dels adverbis en –ment coordinats 
(15/II/1923), de l’omissió de no (22/III/1923, 23/III/1923), de de amb infinitiu subjecte (20/V/1923, 
12/IX/1923, 5/2-11/1925), de la supressió de la conjunció que (27/V/1923), de la locució conjuntiva per 
ço que (16/VI/1923), de l’imperfet d’indicatiu en les proposicions condicionals (23/VIII/1923), del futur 
en les proposicions subordinades (24/VIII/1923, 11/4/1926), de no res menys (18/IX/1923), de més i mes 
(19/IX/1923), de els hi (29/IX/1923), de demés (6/10/1923), de construccions com se’l donaré 
(20/X/1923), de d’estant de (28/X/1923), de estar(7/XI/1923, 15/XI/1923), de qui subjecte (31/I/1924, 
23 i 26/8/1924, 13/IX/1924), fent una reflexió general (10/IX/1924, 19/1/1928, 12/6/1928), de dos/dues 
(16/5/1925), de l'ús de d'on com a relatiu possessiu (27/6/1925), de la construcció regraciar algu d’a. c. 
(17/9/1926, 21/2/1928) i del «gerundi desadverbialitzat» (11/2/1928). 
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També és destacable que en cinc textos —els del 22/10/1920 (Costa 2005: 9.5.2.24), 2/1 
i 24/10/1926 (Costa 2005: 9.5.2.29), i 4 i 6/5/1928 (Costa 2005: 9.5.2.32)— Fabra 
estableix una oposició entre construccions sinònimes, segons la qual una és «normal» i 
l'altra adquireix un «valor estilístic», tal com també estableix Eugenio Coseriu (1952: 
83-84):177 segons Fabra, per exemple, al text del 6/5/1928 (Costa 2005: 9.5.2.32) l'ordre 
neutre dels elements de la frase ha de ser la construcció normal i qualsevol alteració ha 
de tenir una finalitat estilística. 
 
P. ?: Normalment, en l’oració expositiva l’únic membre que va davant el verb  [...] és el 
subjecte [...] però el català abusa d’aquesta inversió fins al punt que sembla que 
l’anteposició del circumstancial al verb hi sigui la construcció normal, i la posposició, 
l’excepció. [...] Aquesta construcció [la inversió], és clar, no és en absolut 
condemnable; però d’acceptar-la excepcionalment, com un recurs estilístic, a usar-la 
podríem dir sistemàticament, com fan molts, hi ha una distància enorme. I això últim és 
el que cal combatre si no volem que el català aparegui en un pla d’inferioritat respecte a 
les llengües germanes. 

 
També cal destacar tres Converses en les quals el lingüista gracienc apel·la a la noció 
d'un sistema o estructura que permetria o permet determinades construccions, les quals, 
però, no s'han realitzat efectivament com a norma: ho fa en parlar de l'ús de la 
preposició a davant de complement directe, el 8/4/1920 (Costa 2005: 9.5.2.24): 
 
[...] No hi ha cap català que no senti que Havem escrit una carta la mestra és una cosa 
que no es pot dir, i que, en canvi, pot dir-se perfectament Sovint trobem la mestra. 
Aquesta possibilitat d’omissió de la a davant un complement ens indica que aquest és 
directe; doncs, més correctament construït sense a que amb a. 
 
Ho fa en parlar de la concordança del participi passat, el 29/6/1920 (Costa 2005: 

9.5.2.24): 
 
[...] En català el participi pot fer-se concordar sempre amb el complement directe; però 
si en cada cas volem donar la preferència a la construcció més en consonància amb l’ús 
actual, la regla de concordança que en resulta no és pas la francesa: [...] en català el 
participi concorda sols amb el complement directe quan aquest és un pronom personal 
de tercera persona. 

[...] quan certs participis, com els dels verbs poder, voler, saber, fer, van seguits d’un 
verb en infinitiu, poden concordar en català amb el complement directe d’aquest verb 
[...] 
 
I en parlar de l'ús de les preposicions àtones davant de la conjunció que, en la Conversa 
sense data reproduïda per Rafel (1983: 242; Costa 2005: 9.5.2.24): 
 
[...] el català, abans de sofrir la influència del castellà, no coneix altra construcció sinó 
Estic segur que vindran; i, vista la repartició actual de les dues construccions, tot porta a 

                                                 
177. Recordem que Coseriu (§ 5.1) afirma que «entre las variantes de un esquema sintáctico permitidas 
por el sistema, una puede considerarse como la realización normal en la lengua dada, mientras que las 
demás, o son anormales, o adquieren normalidad sólo en una determinada convención estilística». 



C:\Users\Joan\Desktop\Dades antigues\Tesi Alemanya\Costa 2009 Norma sintàctica Fabra ACCÉS 

LLIURE.doc 

225 
 

creure que la difusió de la construcció Estic segur de què vindran en la llengua escrita 
moderna, és deguda a la influència castellana. Per això, àdhuc admetent que aquesta 
construcció s’hagi pogut produir espontàniament en català, cal indubtablement donar la 
preferència a l’altra, de què es troben innombrables exemples en la nostra llengua 
medieval i que encara perdura, ben vivent, en la llengua parlada. 
 
A banda d'aquests textos de reflexió general, Fabra usa unitats de significació relatives a 
la norma objectiva en 116 Converses —la primera vegada l'1/12/1919 (Costa 2005: 

9.5.2.23); l'última, el 6/5/1928 (Costa 2005: 9.5.2.32)— en tractar de qüestions 
concretes.178 

d) Fabra fa una declaració programàtica el 18/11/1919 (Costa 2005: 9.5.2.23) de 
consideració sistemàtica del criteri d'historicitat, en afirmar que la llengua antiga és una 
font de solucions a la castellanització de la llengua actual. I la repeteix en altres 
Converses. En la del 13/7/1924 (Costa 2005: 9.5.2.27) afirma el següent: 
 

                                                 
178. Ho fa en parlar de les locucions per tal com (causal) i per tal que (final) (11/1/1920), la caiguda de 
les preposicions (13/I/1920, 5/9/1923, 17/2/1927), de les preposicions per i per a (19/I/1920, 21/I/1920, 
22/I/1920, 15/11/1922, 6/9/1923, 31/10/1926), de les preposicions en i a davant de locatius (23/I/1920, 
24/I/1920, 4/2/1920, 10/1/1923, 8/9/1923), de les preposicions en i a davant de complement indirecte 
(27/1/1920, 8/4/1920, 1/12/1922), de la preposició a davant de complement directe (8/4/1920, 1/12/1922, 
21/10/1925), de les preposicions en i a davant d'infinitiu (12-14/4/1920, 19/4/1920, 9/9/1923, 31/1/1924, 
8/4/1926, 21/7/1927), de la combinació li’n  (6/5/1920), de l'omissió de no (22-23/3/1923, 22/5/1923, 
7/7/1926), de la distinció entre qual i quin  (25/1/1923, 29/10/1925), del tractament senyor ø (23/1/1923), 
de la coordinació d'adverbis en -ment (15/2/1923), de la preposició de davant d'infinitiu subjecte o 
complement directe (28/1/1920, 5/4/1920, 20/5/1923, 12/9/1923, 5/2-11/1925, 18/10/1925), de l'omissió 
de que (26/11/1922, 27/5/1923), de per ço que (16/6/1923), de l'indicatiu imperfet en les condicionals 
(26/3/1920, 23/8/1923), de la conjunció doncs (1/12/1920, 20/2/1923, 2/6/1923, 15/9/1923, 29/10/1925), 
de la locució no res menys (18/9/1923, 24/9/1926), de construccions com exigí'ls-hi/-los-hi (29/9/1923), 
de demés (6/10/1923), de construccions com se'l donaré (20/10/1923), de la locució d'estant de 
(28/10/1923), de l'ús de estar per ser (16/7/1920, 7 i 15/11/1923), de la distinció entre qui subjecte i que 
subjecte (23 i 26/8/1924, 13/9/1924, 19/9/1924), del relatiu possessiu i de llur  (10/9/1924, 19/9/1924), de 
l'article nominal en (9/1/1925), de dues (16/5/1925), del relatiu d'on genitiu (27/6/1925), del futur en les 
subordinades (6/12/1922, 27/10/1923, 11/4/1926, 28?/4/1926), de la construcció regraciar algú d’alguna 
cosa (17/9/1926, 21/2/1928), la construcció blasmar algú d'alguna cosa (21/2/1928), del subjuntiu 
imperfet pel condicional compost (16/12/1922), lo neutre (21/5/1920), el pronom li  per la combinació l'hi 
(22/4/1920), la combinació dativa els hi (18/2/1920, 8/12/1922), en general (25/5/1920, 1/4/1923, 
22/5/1923, 28/7/1925, 16/7/1926), la construcció com més... més (9/11/1920), la perífrasi tenir que 
(21/4/1920), la concordança del participi passat (26/5/1920), la locució tota vegada que (5/2/1920), 
combinacions pronominals no correctes (20/2/1920),  la preposició de en locucions com davant 
(28/1/1920),  la preposició de adjectius com tant (28/1/1920), la combinació pronominal se les donaré 
(9/12/1922), la distinció aqueix/aquest (30/12/1922), el conjunt el mateix coref (21/12/1922), 
duplicacions pronominals en oracions de relatiu (15?/12/1922, 16/1/1923), del verb haver-hi sense el 
pronom (22/5/1923), del verb ser per anar (17/1/1923), duplicacions pronominals en oracions amb 
elements desplaçats (2/1/1923), la preposició fins davant de demostratiu (11/4/1923), del pronom les 
datiu (19/1/1923), del canvi de gens per res (25/3/1923), de la concordança de haver-hi en plural 
(12/6/1923), del relatiu possessiu que (21/8/1923), del pronom ço davant d'adjectiu (25/3/1923), la 
perífrasi «estar+gerundi» (16/11/1923, 25/4/1925, 26/2/1928, 9/3/1928), dels arcaismes deguts al desig 
d'escriure en un català acurat (26/4/1923), dels castellanismes flagrants (26/4/1923), del pronom ell amb 
preposició per en o hi (22/6/1923, 12/3/1924), les perífrasis «deixar/quedar + participi passat» i 
«venir/estar + gerundi» (25/4/1925), la preposició de en construccions com un de negatiu (18/10/1925, 
29/10/1925), el gerundi no adverbial (29/10/1925), el verb enriure's de (24/4/1926), del pronom es per 
ens (28/5/1926), addicció indeguda de no (21/4/1926, 25/2/1927), del mot vostè (16/7/1926), la perífrasi 
«anar a + infinitiu»  de futur (26/2/1928), l'ordre dels elements de la frase (4/5/1928). 
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És sobretot al recobrament de mots, de girs i d'expressions del català medieval, que el 
català d'avui deu la seva superioritat incontestable sobre el parlar encongit i provincià 
que era el català en iniciar-se la renaixença literària […] la coneixença del català antic 
[...] sobretot ens ha fornit els mitjans de redreçar  la nostra sintaxi permetent de 
reemplaçar per construccions catalanes les innombrables construccions que la nostra 
llengua havia anat manllevant a la llengua espanyola. 
 
És un criteri que Fabra té en compte en 77 Converses —la primera vegada el 
18/11/1919; l'última, 21/2/1928 (Costa 2005: 9.5.2.32) — en qüestions concretes.179 

e) Fabra fa dues afirmacions generals en sengles Converses que es poden relacionar 
amb el criteri de la distintivitat —relatiu al criteri de la regularitat. En el text del 
13/12/1923 (Costa 2005: 9.5.2.26) presenta la distintivitat com una tendència que es 
manifesta en la llengua: 
 
A vegades, quan un mot ha sofert dues evolucions divergents, la llengua s'empara de les 
dues formes resultants i, donant a cadascuna d'elles una significació diferent, en fa en 
realitat dos mots distints. La llengua hi surt guanyant, puix que, en lloc d'un sol mot 
amb dues accepcions distintes, posseeix dos mots, un per a cadascuna d'aquestes 
accepcions.  
 
I en el del 13/9/1924 (Costa 2005: 9.5.2.27) considera ocasionalment la distintivitat com 
una condició de «superioritat» (com ja es desprèn de l’anterior):  
 
una llengua que posseeix un qui subjecte i un que complement directe (francès) és 
superior en aquest punt a una llengua que no posseeix sinó un que subjecte i 
complement directe (castellà). 
 
                                                 
179. Ho fa en sengles reflexions generals (18/11/1919, 13/7/1924), parlant de la qual cosa (29/XII/1919), 
una referència general a l'arcaisme (2/12/1919, 7/12/1919, 17/12/1919), en defensar l'ús del pronom res 
positiu amb valor positiu (6/XII/1919, 15/12/1919), en recomanar la lectura assídua d'autors medievals 
(28/12/1919), en proposar l'ús del pronom relatiu neutre què (30/12/1919, 20/12/1923), de la conjunció 
perquè (9/I/1920), de per tal que i per tal com, i per què relatiu neutre (11/I/1920), en tractar de la 
caiguda de preposicions (13/I/1920), de per davant d'infinitiu (20-22/I/1920, 24/2/1923, 6/9/1923), de 
perquè (22/I/1920), de les preposicions en i a davant de locatiu (23/I/1920, 24/I/1920, 10/1/1923, 
8/9/1923), de les preposicions en i a davant de complement indirecte (27/I/1920), de llur  (4/II/1920, 
10/9/1924), de la locució tota vegada que (5/II/1920, 3/7/1923, 4/10/1923), de la combinació la hi 
(23/II/1920), de la construcció on que (10/3/1920), de les distincions aquest/aqueix i ací/aquí 
(16/3/1920), de les construccions en/per esguard de (20/3/1920), de l'indicatiu imperfet en subordinades 
condicionals (26/3/1920, 23/8/1923), del futur en les subordinades (27/3/1920, 11/4/1926, 28?/4/1926), 
de la combinació l'hi (27/4/1920), de la combinació n'hi (6/5/1920), de l'article lo neutre (19-20/5/1920), 
de la construcció al més (21/5/1920), de l'ús de venir (15/7/1920), de la duplicació pronominal en frases 
amb elements desplaçats (22/10/1920), de la preposició de davant d'infinitiu subjecte o complement 
directe (27/10/1920, 20/5/1923, 12/9/1923, 5/2-11/1925), de la construcció com més... més (9/11/1920), 
del mot cosa coreferent de tota una oració (s. d.), de l'omissió de que (26/11/1922, 27/5/1923, 5/9/1923), 
del verb ser auxiliar (17/12/1922), del tractament senyor ø (23/1/1923), de la coordinació d'adverbis en -
ment (15/2/1923), de l'omissió de no (22/3/1923), de per ço que (16/6/1923), del futur en les 
subordinades (24/VIII/1923), de puix (15/9/1923), de no res menys (18/9/1923, 4/10/1923), de més/mes  
(19/9/1923), de posat que (4/10/1923), de demés (6/10/1923), de d'estant de (28/10/1923), de la distinció 
entre un relatiu que complement directe i un qui subjecte (23 i 26/8/1924, 13/9/1924), del relatiu possesiu 
(10/9/1924, 8/4/1925, 27/6/1925), de a no ser que (15/5/1925), de dos/dues (16/5/1925), de certs verbs 
arcaics (26/6/1925), de no res menys (24/9/1926), de les preposicions a i en davant d'infinitiu (21/7/1927) 
i de regraciar a algú una cosa (17/9/1926, 21/2/1928).  
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És un criteri que Fabra té en compte en 63 Converses —la primera vegada l’1/XII/1919 
(Costa 2005: 9.5.2.23); l'última, 19/4/1928 (Costa 2005: 9.5.2.32)— en qüestions 
concretes.180 

f) El lingüista gracienc té en compte el criteri de l’adequació etimològica en les 
Converses del 23 i 24/1/1920 (Costa 2005: 9.5.2.24), quan afirma que la possibilitat que 
la preposició en introdueixi el terme d'un moviment ja la tenia el seu ètim llatí in, i del 
15/VII/1920 (Costa 2005: 9.5.2.24), quan afirma que «[...] aquest sentit de venir 
[«caminar de acá para allá»] […] és […] clàssic (ja el tenia el venire llatí)». 

g) El criteri que nosaltres hem anomenat de pertinència gramatical, d’acord amb el 
qual «es rebutgen les alteracions de les propietats de les formes lingüístiques 
introduïdes per desconeixement», és un criteri que Fabra té en compte en 34 Converses 
—la primera vegada el 23/I/1920 (Costa 2005: 9.5.2.24); l'última, 21/2/1928 (Costa 

2005: 9.5.2.32)— en qüestions concretes,181 però que també formula d'una manera 
general. Així, el 24/4/1923 (Costa 2005: 9.5.2.26), fa una exposició general, amb tres 
exemples, d'aquest criteri:  
 
Ja sabem com és perillosa la introducció en la llengua literària d'un mot que no sigui 
l'equivalent exacte del mot usual que tractem de combatre: prou advertireu una i cent 
vegades que aquell mot pot reemplaçar aquest solament en l'accepció A; però si aquest 

                                                 
180. Ho fa en en parlar del doncs causal (1/XII/1919), perquè un mateix  mot no pot expressar alhora dues 
idees contràries (causalitat i conseqüència), de la supressió de no en determinades oracions 
(15/XII/1919), de distingir sistemàticament en «l’estil epistolar» entre ací i aquí (7/XII/1919, 16/3/1920), 
de la construcció la qual cosa (30/12/1919), de perquè (9/I/1920), de les locucions per tal que i per tal 
com (11/1/1920, 15/11/1922), de per i per a (22/I/1920, 31/10/1926), de en i a davant de locatius 
(23/I/1920, 24/I/1920), de en i a davant de complement indirecte (27/I/1920), de les combinacions 
pronominals (18/2/1920, 20/2/1920, 23/2/1920, 29/4/1920, 30/4/1920, 4/5/1920), de aquest i aqueix 
(16/III/1920, 28/XII/1922), de la distinció «fet segur / fet probable» en la tria entre subjuntiu present i 
futur en les subordinades (26/3/1920, 6/12/1922, 28?/4/1926), de la preposició a davant els infinitius 
complements (19/IV/1920), de la combinació li’n  (6/V/1920), de els qui treballem (6/12/1922); de els hi 
( 8/XII/1922); de rebutjar el verb ser com a auxiliar de verbs transitius (17/12/1922); de qual i quin  
(25/1/1923), de la preposició amb amb el valor de a o en (14/3/1923); de la no-omissió de no, 
(22/3/1923, 31/8/1923); de com a (11/IV/1923); de la distinció entre per que i perquè (29/5/1923); de la 
distinció entre doncs inicial i medial (2/6/1923); de la locució per ço que (16/6/1923); de tota vegada que 
(3/7/1923, 4/10/1923); ús de puix (15/9/1923), de no res menys (18/9/1923); de més/mes (19/9/1923); de 
la distinció entre «a + infinitiu complement» i «en + infinitiu temporal» (19/4/1920, 9/9/1923, 31/1/1924, 
8/4/1926, 21/7/1927, 19/4/1928); del futur en les subordinades (24/VIII/1923); de ço i açò (22/9/1923); 
de demés (6/X/1923); de estar (7/XI/1923); de la diferència entre sinó i si no (21/12/1923); de la distinció 
sistemàtica entre un relatiu que complement directe i un qui subjecte (23 i 26/8/1924); del relatiu possesiu 
(21/8/1923, 10/9/1924), de llur  (10/9/1924); de la construcció d'on genitiva (27/6/1925), del gerundi de 
posterioritat (22/9/1925), de les traduccions mecàniques mot a mot (27/9/1925), de no res menys 
(24/9/1926); de la perífrasi «anar a + infinitiu» (6/3/1928); i de la perífrasi «estar + gerundi» (9/3/1928).  
181. Ho fa en parlar de les qüestions següents: ús de les preposicions en i a davant de locatiu (23 i 
24/I/1920), ús de les preposicions en i a davant de complement indirecte (27/I/1920), ús de la construcció 
ço que (4/II/1920), la distinció entre l'hi i li  (22/4/1920 i 7/8/1923), ús del pronom hi (28/10/1922), la 
«força pronominal de tot pronom relatiu (15?/12/1922), ús incorrecte de el mateix (21/12/1922), pronoms 
feorts referits a inanimats (22/VI/1923), ús de els hi (9/8/1923), l'«extensió arbitrària» de per a +davant 
d'infinitiu (6/9/1923), ús de puix (15/9/1923), ús de la construcció «ço+adjectiu» (22/9/1923), en parlar 
del mot demés (6/10/1923), ús dels verbs amb els complements que els pertoquen (26/6/1925), ús de 
doncs, quin  relatiu i no res menys (17/6/1926), ús del verb regraciar (17/9/1926), no res menys 
(24/9/1926); del d'on genitiu (21/2/1928),. ús de llur  (4/2/1920), de la correspondència unívoca entre 
pronoms i complements (20/2/1920), de per ço que (16/6/1923), de tota vegada que (3/7/1923 i 
4/10/1923), de d’estant de (28/10/1923), de ser i estar (7/11/1923), de d’on (8/4/1925 i 27/6/1925), de 
llur  (25/2/1927) i de a i en davant dìnfinitiu (21/7/1927). 
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posseeix, ultra l'accepció A, les accepcions B, C, etc., no tardareu a trobar exemples del 
nou mot usat en alguna d'aquestes accepcions. Quan es posà en voga llur , sorgiren tot 
seguit expressions com l'home i llur fill; quan, més recentment, s'ha posat en ús el mot 
ço, han aparegut tot seguit expressions com ço útil [...] 
Anàlogament: advertiu que no és convenient de suprimir la partícula no davant el verb 
d'una proposició negativa quan el precedeix algun dels mots ningú [...]; i podeu estar 
segurs que molts interpretaran el vostre advertiment en el sentit que, darrera ningú [...] 
el verb ha d'anar acompanyat constantment de l'adverbi no, i usaran no sense parar 
esment si la proposició és o no negativa. 
 
I encara en el text del 4/10/1923 (Costa 2005: 9.5.2.26): 
 
Un fet freqüent, quan es reintrodueix en la llengua una conjunció antiga, és que molts li 
donen una valor diferent de la que realment tenia.  
 
I el 17/6/1926 (Costa 2005: 9.5.2.29) afirma: «És millor renunciar a un mot que usar-lo 
malament». 

h) Té en compte en 2 Converses el criteri de la intel·ligibilitat en qüestions 
concretes: en afirmar que tothom comprèn el significat de la qual cosa, el 30/12/1919 
(Costa 2005: 9.5.2.23), i de si doncs no, el 15/5/1925 (Costa 2005: 9.5.2.28). 

i) Té en compte en 3 Converses el criteri de la simplicitat en qüestions concretes: en 
parlar del tractament senyor, el 23/1/1923 (Costa 2005: 9.5.2.26): 
 
[...] El fet que en l’antic hagi estat usat senyor En justificaria, naturalment, el seu ús 
actual. Creiem, però, totes coses tingudes en compte, que de les dues fórmules senyor 
En i Senyor és millor la segona, que és, de les dues, l’única realment vivent i és 
evidentment més planera, menys enfarfegada que la primera, tot essent igualment 
respectuosa. 

 
També el té en compte en parlar de la construcció d’estant de, el 28/X/1923 (Costa 

2005: 9.5.2.26), i de la construcció regraciar algú d'alguna, el 21/2/1928 (Costa 2005: 

9.5.2.32). 
j) Pel que fa al criteri de l'acceptabilitat, Fabra fa una afirmació general el 4/II/1920 

(Costa 2005: 9.5.2.24), que es pot relacionar amb el que ell mateix anomena «condicions 
de viabilitat»: 
 
Quan un mot arcaic pot reemplaçar un mot corrent en totes les seves accepcions, la 
substitució no ofereix cap dificultat […].   
 
A banda d'aquesta afirmació general, el té en compte en 4 Converses —la primera 
vegada el 6/10/1923 (Costa 2005: 9.5.2.26); l'última, el 17/9/1926 (Costa 2005: 

9.5.2.29)— en qüestions concretes.182 
k) Entrant en el criteri de l'autonomia, el lingüista gracienc fa una declaració 

programàtica de consideració del criteri de la genuïnitat en la primera Conversa, la del 
18/11/1919 (Costa 2005: 9.5.2.23), anunciada explícitament pel títol que hi posa: 
                                                 
182. Ho fa en parlar de demés (6/10/1923), del relatiu possessiu i llur  (10/9/1924), de qui subjecte i que 
complement directe (13/9/1924) i de d'on genitiu (27/6/1925). 
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PER LA PURESA DE LA LLENGUA. ELS CASTELLANISMES 
L’obra de redreçament del català literari és sobretot una obra de descastellanització. [...].   
 
En les Converses del 25/5/1920 (Costa 2005: 9.5.2.24), 9/12/1923 (Costa 2005: 9.5.2.26) 
i 17/6/1927 (Costa 2005: 9.5.2.31) té en compte la castellanització de la sintaxi en 
general. Destaca la tercera:  
 
Quan hom proposa el bandejament d’algun mitjà d’expressió manllevat, sovint la gent 
es lamenta d’haver-hi de renunciar; els sembla gairebé impossible de prescindir-ne, i la 
seva falta implica, segons ells, una greu llacuna de la llengua, sense considerar que 
molts cops el tal mitjà és també completament estrany a llengües com l’italià i el 
francès. En canvi, veiem a molts desaprofitar mitjans d’expressió de la pròpia llengua 
quan aquests són estranys a l’espanyol, reemplaçant-los gairebé sistemàticament per les 
perífrasis a què es veu obligada de recórrer aquesta llengua, mancada d’aquells mitjans 
d’expressió. 
 
I té en compte aquest criteri en 57 Converses —la primera vegada el 18/11/1919 (Costa 

2005: 9.5.2.23); l'última, el 9/3/1928 (Costa 2005: 9.5.2.32)— en qüestions concretes.183 
l) Encara dins del criteri de l'autonomia, Fabra fa unes quantes afirmacions generals 

relatives al criteri de l'especificitat. El dia 13/12/1922 (Costa 2005: 9.5.2.25) afirma que 
«la sintaxi d'una llengua es diferencia d'una altra per la suma de fets aparentment 
insignificants». 

En la Conversa de l'1/4/1923 (Costa 2005: 9.5.2.26), defensa el criteri de depuració 
que busca una llengua completament alliberada de la influència espanyola, una «llengua 
nacional», enfront del criteri dels que s'acontentarien amb la descoberta d'un mot català 

                                                 
183. Ho fa en parlar de la conjunció perquè (9/I/1920), de de en i a davant de locatius (23/I/1920, 
24/I/1920, 8/IX/1923); de per a que (10/I/1920); de per i per a davant d'infinitiu (21/I/1920, 15/XI/1922, 
2/3/1923); de a davant de complement directe (7/4/1920, 1/12/1922, 21/10/1925); de lo neutre (19-
20/5/1920); de l'ús de la preposició de en determinades locucions i davant d'infinitiu (28/I/1920); de 
l'imperfet d'indicatiu en les condicionals (26/3/1920, 23/8/1923); del futur en les subordinades 
(27/3/1920); de en i a davant d'infinitiu (20/4/1920, 4/XI/1922, 9/9/1923, 31/1/1924, 21/7/1927); de la 
concordança del participi passat (29/6/1920); de la construcció tant més quant (10/11/1920); de l'omissió 
de que (26/11/1922; 2/3/1923, 27/5/1923); de construccions com “el dilluns tindrà lloc” (13/XII/1922), 
de el mateix, coreferent (21/12/1922); de la construcció «article definit+ que» incorrecta (3/12/1922, 
2/3/1923); de la coordinació d'adverbis en -ment (15/2/1923; 2/3/1923); de haver-hi (12/6/1923, 
22/5/1923); de tota vegada que (3/7/1923); del doncs causal i puix (20/2/1923); l'ús de les preposicions 
davant de que (5/9/1923, 6/12/1924, sense data repr. per Rafel 1983: 242), les perífrasis «venir+gerundi» 
(24/3/1923, 6/12/1924) i «quedar+ participi passat» (24/3/1923), la construcció article neutre + adjectiu o 
participi passat (2/3/1923); de la perífrasi «seguir+gerundi», l'ordre mots, els temps verbals, la il· lació de 
proposicions i l'estructuració i ordenació de les clàusules (24/3/1923); de haver-hi que, front a i amb dir 
que (14/4/1923), de la preposició de davant d'infinitiu subjecte o complement directe (20/5/1923, 5/2-
11/1925); de no res menys (18/9/1923); de més/mes (19/9/1923); de demés (6/10/1923); de construccions 
com se'l donaré (20/10/1923); de «estar+gerundi» (16/11/1923, 9/3/1928); de ell referit a inanimats 
(7/III/1924, 12/3/1924); de qui subjecte i que complement directe (13/9/1924); de la construcció 
condicional «de+infinitiu» (6/12/1924); del relatiu d'on (8/4/1925); de dues (16/5/1925); de l'ús dels 
pretèrits indefinit i perfet (28/7/1925); del gerundi anomenat espanyol (12/9/1925, 22/9/1925);  de 
diverses coses (27/9/1925), de regraciar algú d'alguna cosa (21/2/1928); i de la perífrasi «anar a + 
infinitiu» (26/2/1928). 
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per a cada mot espanyol. Aquest mateix criteri el torna a desqualificar en la Conversa 
del 5/7/1923 (Costa 2005: 9.5.2.26): 
 
hi [sic] ha molts a qui fins desplau (i se n’haurien més aviat d’alegrar) que el català no 
posseeixi un mot que correspongui exactament al mot foraster, i ho consideren gairebé 
com un defecte de la llengua catalana. 
 
En la Conversa del 18/2-11/1925 (Costa 2005: 9.5.2.28) justifica d'una manera rotunda 
aquest criteri de l'especificitat: 
 
Quan el català presenta, amb la mateixa valor, dues construccions A i B, l’una comuna 
al català i a l’espanyol (A) i l’altra estranya a aquesta llengua (B), no és pel mer desig 
d’allunyar la nostra llengua de l’espanyola que generalment proposem de donar la 
preferència a la construcció B: és que si, de les dues construccions catalanes, la B, 
estranya a l’espanyol, ha subsistit fins als nostres dies malgrat la influència espanyola, 
és indubtablement perquè tenia arrels pregones en la llengua, i val per tant la pena 
d’envigorir-la en front [sic] de la A, que si no féssim res en favor de la B, perillaria de 
triomfar definitivament sobre aquesta. Totes dues, A  i B, poden ésser bones; però, ara 
com ara, la nostra preferència ha d’ésser per [sic] la B. Es dirà que per aquest camí 
podríem arribar a la pèrdua de la A, també catalana. No és probable; però encara que 
així fos, sempre seria millor haver conservat la B que la A .  
[...] I si la concurrència de les dues construccions, de les dues formes o de les dues 
paraules ha d’acabar amb el triomf de l’una d’elles, generalment serà aquesta la 
manllevada a la llengua forastera. Per això convé tant de destriar ben bé ço que és català 
de ço que és castellà: de moment, millorarà, així, el nostre català; i de retop el nostre 
castellà, i evitarem la pèrdua de la construcció, forma o paraula catalana [sic] 
[SRomUB: 757] 
 
I en les Converses del 19/1/1926 i del 9/6/1926 (Costa 2005: 9.5.2.29) insisteix en 
aquest criteri: 
 
Els individus bilingües, per escriure correctament la llengua pròpia, cal sobretot que es 
fixin en les divergències d’ortografia, de sintaxi i de lèxic que presenten aquella i la 
llengua forastera.  

És prou sabut que a una combinació sintàctica d’una llengua no correspon sempre una 
mateixa combinació en una altra llengua. 
 
A banda d'aquestes reflexions generals, Fabra té en compte el criteri de l'especificitat en 
21 Converses —la primera vegada el 26/3/1920 (Costa 2005: 9.5.2.24); l'última, el 
21/7/1927 (Costa 2005: 9.5.2.31)— en qüestions concretes.184 

                                                 
184. Ho fa en parlar del futur en les subordinades (26/3/1920); de la concordança del participi 
(29/VI/1920); de l'ús de venir (15/7/1920); de certes expressions adverbials (13/12/1922); de en i a 
davant d'infinitiu (28/10/1922, 4/XI/1922, 9/9/1923, 21/7/1927); de per i per a (15/11/1922, 6/9/1923); 
de la preposició de davant d'infinitiu subjecte o complement directe (20/5/1923, 5/2-11/1925); de en i a 
davant de locatius (24/I/1920, 8/9/1923); de ço (22/9/1923); de d’on (8/4/1925); de dues (16/5/1925); del 
pretèrit perfet i indefinit (28/7/1925); del gerundi no adverbial (12/9/1925), de la preposició a amb el CD 
(21/10/1925); de la caiguda de preposicions (sense data, repr. per Rafel 1983: 242).  
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m) Fabra té en compte el criteri de l'analogia amb altres llengües en 28 Converses —
la primera vegada el 13/1/1920 (Costa 2005: 9.5.2.24); l'última, el 6/5/1928 (Costa 2005: 

9.5.2.32)— en qüestions concretes.185 En molts textos fa servir aquest criteri per fer 
veure que la diferència entre català i espanyol en un punt és la mateixa que entre 
l'espanyol i altres llengües. Ho exposa a la Conversa del 17/6/1927 (Costa 2005: 

9.5.2.31):186 
 
Quan hom proposa el bandejament d’algun mitjà d’expressió manllevat, sovint la gent 
es lamenta d’haver-hi de renunciar; els sembla gairebé impossible de prescindir-ne, i la 
seva falta implica, segons ells, una greu llacuna de la llengua, sense considerar que 
molts cops el tal mitjà és també completament estrany a llengües com l’italià i el 
francès. En canvi, veiem a molts desaprofitar mitjans d’expressió de la pròpia llengua 
quan aquests són estranys a l’espanyol, reemplaçant-los gairebé sistemàticament per les 
perífrasis a què es veu obligada de recórrer aquesta llengua, mancada d’aquells mitjans 
d’expressió. 
 
n) El criteri que nosaltres hem anomenat «adequació a una concepció lingüística», 
segons el qual es rebutgen les formes considerades aberrants a partir de la concepció 
dels funcionaments lingüístics que tenen els codificadors, és un criteri que Fabra té en 
compte en 9 Converses —la primera vegada el 31/12/1919 (Costa 2005: 9.5.2.23); 
l'última, 7/3/1924 (Costa 2005: 9.5.2.27)— en qüestions concretes.187 Així l’expressa en 
la primera d’aquestes Converses: 
 
Aquesta repetició d’un dels membres de l’oració, expressat primerament pel relatiu i 
després per un pronom feble adjuntat al verb, constitueix una incorrecció sols tolerable 
en l’estil familiar. Certament trobem exemples d’una tal repetició en les altres llengües, 
però en totes elles (llevat del romanès, on ha passat a ésser la construcció normal) és 
considerada com una construcció defectuosa, i nosaltres, en l’obra de redreçament de la 
llengua literària, hauríem de tenir una gran cura a evitar-la.  [...] 
 

                                                 
185. Ho fa en parlar dels pleonasmes en oracions relatives (31/XII/1919); de perquè (9/I/1920); de la 
preposició per (20/I/1920, 15/XI/1922); de les preposicions a i en davant de locatius (23 i 24/I/1920); de 
la preposició a amb el CD (7/IV/1920); de la concordança del verb amb construccions de sentit col· lectiu 
(sense data, repr. per Rafel 1983: 250), de les preposicions a i en davant d’infinitius (4/XI/1922); del 
perill d'acceptar ser com a auxiliar dels verbs transitius (17/12/1922), de la possibilitat hipotètica de 
distingir entre qual i quin interrogatius (25/1/1923), dels adverbis en –ment coordinats (15/II/1923); dels 
pronoms forts referits a inanimats (15/II/1923); de la caiguda de preposicions (5/IX/1923); de ço 
(22/9/1923), de demés (6/10/1923), de qui i que subjecte (23 i 26/8/1924, 13/9/1924), del relatiu 
possessiu i llur  (10/9/1924), de la preposició de amb infinitius (3 i 5/2-11?/1925); del d'on genitiu 
(27/6/1925), del gerundi de posterioritat (9/10/1925), de blasmar algú d'alguna cosa (21/2/1928), i de 
l'ordre normal i l'estilístic (6/5/1928). 
186. I de les Converses del 23/I/1920 (caiguda de preposicions davant de la conjunció que), 24/I/1920 (a i 
en davant de locatius), 7/4/1920 (a davant de complement directe), 28/10/1922 (a i en davant d'infinitiu), 
15/11/1922 (perquè), 15/2/1923 (coordinació d'adverbis en -ment), 5/9/1923 (caiguda de preposicions 
davant de que), 3/2-11?/1925 i 5/2-11?/1925 (preposició de davant d'infinitiu subjecte o complement 
directe). 
187. Ho fa en  tractar diverses qüestions (6/XII/1919), en condemnar les duplicacions pronominals en les 
oracions de relatiu (31/12/1919 i 23/10/1920) i en les frases amb elements desplaçats (22/10/1920, 
23/10/1920 i 7/3/1924), en tractar del quin relatiu (21/XII/1919), de la combinació els hi (18/II/1920), de 
certes combinacions (20/II/1920), de la combinació l’hi  (22/IV/1920). 
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o) El criteri que nosaltres hem anomenat «homogeneïtat paradigmàtica», d’acord amb el 
qual es prefereixen les formes que corresponen a paradigmes més homogenis, és un 
criteri que Fabra té en compte en 6 Converses —la primera vegada el 6/5/1920 (Costa 

2005: 9.5.2.24); l'última, 21/2/1928 (Costa 2005: 9.5.2.32)— en qüestions concretes.188 
Així l’expressa en la primera d’aquestes Converses: 
 
6/V/1920: [...] N’hi per li’n  pot acceptar-se en l’estil familiar; però en general hom 
deuria evitar-lo no emprant n’hi sinó com a combinació del pronom ne amb l’adverbi hi 
[...]. 
 
p) L’avaluació de la prova d’ús és molt present en les Converses filològiques, tant amb 
consideracions generals com en avaluacions particulars. Pel que fa a l’avaluació de la 
implantació, hi ha força textos. En destaquen cinc, en què analitza l’adopció de les 
seves propostes en els diaris i llibres. P. ex., en el text del 5/8/1924 (Costa 2005: 

9.5.2.27):189 
 
És una cosa de no dir el bé que farien els nostres diaris si apareguessin escrits 
correctament, en un català lliure de castellanismes, i de faltes de gramàtica, i 
d’inversions i de pleonasmes inelegants. La difusió del bon català està a la mà dels que 
confeccionen els nostres diaris. [...] planes d’un català pitjor que el parlat, on els 
castellanismes més inversemblants alternen amb arcaismes mal usats, on són acceptades 
les incorreccions més grolleres de la llengua vulgar, on a cada moment apareixen faltes 
de construcció [...] 

¿Per què no es decideixen les nostres empreses editorials a tenir un nombre suficient de 
bons revisadors d’originals? [...]   
 
En dos textos es refereix a la sintaxi en particular. P. ex., en el text del 24/5/1923 (Costa 

2005: 9.5.2.26):190 
 
Que el català de les nostres publicacions abundi en faltes de sintaxi i en castellanismes 
de lèxic és fins a cert punt explicable. Però no es comprèn que hi apareguin tantes faltes 
d’ortografia i encara menys tantes formes verbals errònies. 
 
El 14/IV/1923 (Costa 2005: 9.5.2.26) apunta causes de la dificultat d’implantar 
propostes: 
 
¿Què n’acabem que es vagin àrduament remeiant els castellanismes i les altres 
defectuositats del català modern, si la majoria dels que escriuen en català no són 
amatents a aprofitar-se dels resultats d’aquella tasca depuradora? […] 

                                                 
188. Sacrifica aquest criteri quan no accepta n'hi (complement directe + complement indirecte) malgrat el 
paradigma el/la/els/les + hi (6/5/1920, 18/II/1920); i el té en compte en exposar que la reducció de fins a 
a  fins davant de demostratiu és paral· lela a la de com a i per a a com i per (11/4/1923), en acceptar la 
construcció regraciar algú d’alguna cosa, paral· lela a remerciar algú d’alguna cosa (17/9/1926 i 
21/2/1928), i en prescriure la construcció blasmar algú d'alguna cosa, paral· lela a censurar algú 
d’alguna cosa (21/2/1928). El té en compte en parlar de els hi (8/XII/1922) 
189. I el 30/11/1924, 12/9/1925, 9/2/1926 i 6/2/1927. 
190. I el 12/6/1928. 
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El català de les nostres publicacions més aviat empitjora. Això té una explicació en el 
fet que molts dels que avui hi col·laboren són gent que s’han posat adés a escriure en 
català sense conèixer gaire o gens la gramàtica catalana i ignorant gairebé en absolut 
l’obra de depuració realitzada en aquests darrers anys. I, com que no és d’esperar que 
aprenguin de cop i volta a escriure correctament el català, es fa imprescindible que les 
empreses editores es preocupin seriosament de la correcció dels originals. 
 
El 4/5/1924 (Costa 2005: 9.5.2.27) exposa certes reaccions a les seves propostes: 
 
És plaent de constatar com és cada dia més general entre els catalans l’interès per l’obra 
de depuració de la nostra llengua. A cada moment sorgeixen nous col·laboradors; i és, 
encara, una causa de satisfacció el to de llurs comunicacions quan han d’expressar llur 
disconformitat amb alguna de les solucions proposades per nosaltres o per aquest o per 
aquell escriptor [...] Llurs observacions, llurs suggeriments, no poden sinó ésser ben 
acollits pels qui treballen assíduament en l’obra de depuració de la nostra llengua. 
Sempre disposats a rectificar les nostres opinions, res [sic] ens pot plaure més que la 
col·laboració dels més entesos en cadascuna de les qüestions que van suscitant-se. 
 
El 5/9/1925 (Costa 2005: 9.5.2.28) analitza els efectes de la codificació en la llengua 
parlada: 
 
Molts són els que, tot mirant-s’hi quan escriuen en català, parlant no s’esforcen gens a 
llevar de llur llenguatge les defectuositats més grolleres. No pensen que pel fet de 
tolerar-se en el llenguatge parlat un mot o un gir dolent, correm el perill que aquest sigui 
reprès per la llengua escrita. Si milloren [sic] la llengua escrita, cal fer-ho amb la 
pretensió que els milloraments d’aquesta transcendeixin a la llengua parlada, sempre 
amb la temença que, mentre aquesta perduri plena de defectuositats i castellanismes, ha 
d’entrebancar fatalment la marxa ascendent de la llengua escrita: allò que diem a cada 
moment, forçosament traspuarà, un dia o altre, en la nostra llengua escrita. [...]  
¿[sic] Per què el tal literat no s’esforça a corregir-se d’aquest vici [«tenir que»]? [...] 
Els defectes, cal extirpar-los no solament de la llengua escrita, sinó encara de la llengua 
parlada. 
 
Avalua la implantació de propostes concretes en Converses, la primera el 13/I/1919 
(Costa 2005: 9.5.2.23), i l’última, el 29/6/1928 (Costa 2005: 9.5.2.32).191 

Pel que fa a l’avaluació de l’ús pertinent, hi reflexiona el 17/3/1927 (Costa 2005: 

9.5.2.31): 
 
Un mot o un gir habituals han estat jutjats inacceptables i s’ha trobat el seu reemplaçant 
o reemplaçants: una cosa cal encara: saber dur la substitució a la pràctica. En aquesta 
                                                 
191. Són: caiguda de preposicions (13/I/1920, 2/XII/1922, 17/2/1927), el futur en les subordinades 
(27/III/1920, 6/XII/1922, 27/X/1923, 28?/4/1926), la combinació l’hi (27/IV/1920), CD sense preposició 
(1/XII/1922, 4/IX/1923), doncs causal (20/II/1923, 17/V/1923, 4/XII/1924, 29/6/1928), diversos 
(2/III/1923, 11/IV/1923, 2/II/1924), reflexions generals (30/XII/1922, 1/IV/1923, 10/IX/1924, 4/3/1926, 
19/1/1928), de davant d’infinitiu (19/V/1923), caiguda de preposicions (19/V/1923), perquè (29/V/1923), 
concordança de haver-hi (12/VI/1923), més/mes (19/IX/1923), a/en davant d’infinitiu (31/I/1924, 
19/4/1928), qui subjecte (23 i 26/VIII/1924, 13/IX/1924), usos diversos de la preposició de (10/2-
11?/1925), d’on (8/4/1925, 27/6/1925), a no ser que (15/5/1925), dos/dues (16/5/1925), la construcció 
blasmar d'algú (26/6/1925), gerundi desdaverbialitzat (11/2/1928) 
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darrera fase d’una innovació té una gran importància el fet que el reemplaçant sigui un o 
n’hi hagi més d’un. [...] Proposeu [...] de bandejar l’article lo neutre: com que ací no hi 
ha un reemplaçant únic, bo per a tots els casos, l’eliminació de lo resulta ésser altament 
dificultosa. En aquest cas hi ha una tendència a emprar en tots els casos un mateix 
reemplaçant. [SRomUB: 204] 

 
I avalua l’ús pertinent en certes qüestions, la primera l’11/1/1919 (Costa 2005: 9.5.2.23), 
i l’última el 28/6/1928 (Costa 2005: 9.5.2.32).192 

Com a observacions generals, tenint en compte la mesura quantitativa del nombre 
d’aplicacions o esments de cada criteri i la mesura qualitativa de l'explicitació o no de 
reflexions generals sobre cada criteri, es poden fer les següents: 

a) El resum quantitatiu de les aplicacions o mencions dels criteris és el següent:193 
 

1. Diasistematicitat 0 
2. Historicitat 77 
3. Regularitat 
   a) Unitat morfemàtica 
   b) Distintivitat 
   c) Homogeneïtat paradigmàtica 

69 
0 

63 
6 

4. Regularitat evolutiva 0 
5. Adequació etimològica 3 
6. Pertinència estructural 
   a) Gramatical 
   b) De producció 

34 
34 
0 

7. Adequació a una concepció lingüística 9 
8. Adequació a una concepció estilística 1 
9. Productivitat 0 
10. Funcionalitat constatada 
   a) Implantació 
   b) Expansió estructural 
      1. denotativa 
      2. connotativa 
3. productiva 

64 
64 
0 
0 
0 
0 

11. Funcionalitat prospectiva 
   a) Intel· ligibilitat 
   b) Simplicitat 
   c) Acceptabilitat 
   d) Garantia d'ús pertinent 

13 
2 
3 
6 
2 

12. Autonomia 
   a) Genuïnitat 
   b) Especificitat 

88 
60 
28 

13. Analogia amb altres llengües 28 
14. Avaluació de la prova d’ús 
   a) De la implantació 
   b) De l’ús pertinent 

68 
48 
20 

 
b) Els criteris de la genuïnitat (60 aplicacions o mencions) i de l'especificitat (28 

aplicacions o mencions), inclosos per Lamuela i Costa (2002) sota el criteri de 

                                                 
192. Són: per tal que i per tal com (11/I/1920), diversos (25/III/1923, 5/VII/1923, 14/VIII/1924), omissió 
de no (26/IV/1923, 29 i 30/VIII/1923, 21/4/1926, 7/7/1926), quin relatiu (15 i 16/VIII/1923), ço 
(26/II/1924), qui subjecte (23 i 26/VIII/1924), reflexions generals (10/IX/1924), no res menys 
(17/6/1926), la construcció regraciar a. d’a. c. (17/9/1926), lo (3/4/1928) i doncs causal (28/6/1928). 
193. Les quantitats en negreta són la suma dels criteris relatius a un criteri general. 
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l'autonomia, són en conjunt els més tinguts en compte per Fabra (88 vegades enfront de 
les 77 dels criteris relatius a la funcionalitat i de la historicitat), i són aquells en relació 
amb els quals Fabra fa més observacions i reflexions generals —sobretot en relació amb 
el de la genuïnitat, que declara un criteri programàtic en la Conversa inicial del 
18/11/1919 (Costa 2005: 9.5.2.23). 

c) Els criteris relatius al criteri de la funcionalitat constatada i la prospectiva 
(implantació —amb 64 vegades—, intel·ligibilitat, simplicitat, acceptabilitat i garantia 
d’ús pertinent) representen un total de 77 aplicacions o mencions. També el criteri de 
l'acceptabilitat és objecte de reflexió general en una Conversa. Per tant, es pot 
considerar que els criteris funcionals, no només són tinguts en compte per Fabra, sinó 
que també hi reflexiona. 

d) El criteri de la historicitat, és el segon més tingut en compte (77 vegades, com el 
conjunt dels criteris funcionals), i Fabra el declara un criteri programàtic en la Conversa 
inicial del 18/11/1919 (Costa 2005: 9.5.2.23). 

e) La regularitat —amb 63 ocurrències de la distintitivitat— és present en 69 
ocasions. 

f) L’avaluació de l’èxit de les propostes de codificació —amb 48 ocurrències de 
l’avaluació de la implantació i 20 ocurrències de l’avaluació de la pertinència de l’ús— 
és present en 68 ocasions, tant amb reflexions generals com amb avaluacions concretes. 

g) Ja a una certa distància, els criteris relatius a la pertinència estructural són presents 
en 34 casos. 

h) L’analogia amb les altres llengües és present en 28 casos. 
i) Encara a més distància, hi ha els criteris de l’adequació a una concepció lingüística 

(9 casos), de l’adequació etimològica (3 casos) i de l’adequació a una concepció 
estilística (1 cas). 

El resum pot ser, doncs, que Fabra busca fer del català una llengua autònoma —
seguint sistemàticament el criteri de la genuïnitat i aplicant sovint l’analogia amb altres 
llengües per fer veure que el català no depèn del castellà, sinó que solucions que en 
difereixen són coincidents amb les d'altres llengües— i funcional, i que, per fer-ho, té 
en compte sistemàticament el criteri funcional de la implantació, el de la historicitat —
de fet, els pocs casos d’adequació etimològica van també en el sentit de fonamentar el 
català contemporani en la tradició pròpia—, el de la distintivitat i el de l’avaluació de la 
prova d’ús de les seves propostes. Menys sistemàticament té en compte els criteris de la 
pertinència estructural, de l'analogia amb altres llengües, l’adequació a una concepció 
lingüística, l’adequació etimològica i l’adequació a una concepció estilística. 

Després de totes aquestes reflexions sobre la codificació i elaboració fabrianes de la 
sintaxi, els criteris de Lamuela i Costa (2002) aplicats o esmentats a les Converses són 
els següents: 

 
1. Historicitat 7. Funcionalitat constatada  

   a) Implantació 
2. Regularitat  
   a) Distintivitat 
   b) Homogeneïtat paradigmàtica 

8. Funcionalitat prospectiva  
   a) Intel· ligibilitat  
   b) Simplicitat 
   c) Acceptabilitat 
   d) Garantia d’ús pertinent 

3. Adequació etimològica 9. Autonomia 
   a) Genuïnitat 
   b) Especificitat 

4. Pertinència estructural 
   a) Gramatical 

10. Analogia amb altres llengües 



C:\Users\Joan\Desktop\Dades antigues\Tesi Alemanya\Costa 2009 Norma sintàctica Fabra ACCÉS 

LLIURE.doc 

236 
 

5. Adequació a una concepció lingüística 11. Avaluació de la prova d’ús 
   a) De la implantació 
   b) De l’ús pertinent 

6. Adequació a una concepció estilística  

 
5.3.1.1.2 Els raonaments de codificació sintàctica a les Converses filològiques de 1919-
1928 

Centrem les observacions sobre els raonaments,194 en primer lloc, en el concepte 
mateix de raonament; en segon lloc, en les qüestions sintàctiques que són objecte de 
raonament a fi de presentar sobre quines raona Fabra i quines són les més raonades; i en 
tercer lloc, comentem el nombre total de raonaments, ordenant-los de més a menys 
complexos i presentant el tipus de raonament més tingut en compte per Fabra. 

Hem considerat que en una Conversa hi ha un raonament quan, d'una manera 
explícita o implícita, hi trobem tingut en compte més d'un criteri i independentment de 
si els criteris són adduïts per Fabra a favor o en contra de la forma que defensa. Això no 
sempre és fàcil, ja que de vegades determinades afirmacions són més aviat il· lustracions 
de fenòmens que criteris efectius de decisió. 

Pel que fa a les formes objecte de raonaments, n'hem trobat 48, que presentem per 
ordre decreixent, en primer lloc segons el nombre de raonaments que Fabra hi dedica, i 
en segon lloc segons la complexitat del raonament —és a dir, el nombre de criteris que 
Fabra hi aplica. 

1. Qüestions raonades 6 vegades (1):  
1.195 preposicions a i en davant d'infinitiu. 
En la Conversa del 21/7/1927 (Costa 2005: 9.5.2.31), Fabra defensa la distinció entre 

les construccions «a + infinitiu complement» i «en + infinitiu» tempocausal basant-se en 
5 criteris: els de la pertinència gramatical, la implantació, la distintivitat, la genuïnitat i 
la historicitat.  

En la Conversa del 4/11/1922 (Costa 2005: 9.5.2.25), defensa aquesta distinció 
basant-se en 4 criteris: els de l'especificitat, de la genuïnitat, d'historicitat i d'analogia 
amb altres llengües, d'una banda quan exposa que el català i el castellà han seguit 
camins diferents i de l'altra quan exposa que el català ha seguit el mateix camí que el 
francès. 

En la Conversa del 9/9/1923 (Costa 2005: 9.5.2.26), defensa aquesta distinció basant-
se en 4 criteris: els de l'especificitat, de la genuïnitat, de la implantació i de la 
distintivitat. 

En la Conversa del 31/1/1924 (Costa 2005: 9.5.2.27), defensa aquesta distinció 
basant-se en 3 criteris: el de genuïnitat, el de la implantació i el de la distintivitat. 

En dues Converses, defensa aquesta distinció basant-se en 2 criteris: en la del 
8/4/1926 (Costa 2005: 9.5.2.29) i en la del 19/4/1920, mitjançant els criteris de la 
distintivitat i la implantació. 

2. Qüestions raonades 5 vegades (1):  
2. el futur en les subordinades. 
En la Conversa del 24/8/1923 (Costa 2005: 9.5.2.26), Fabra defensa l'ús del futur en 

les subordinades basant-se en 3 criteris: els criteris funcional d'implantació, el criteri de 
la distintivitat i el criteri d'historicitat. 

                                                 
194. Els raonaments d'elaboració els comentem a l’epígraf 5.3.1.2. 
195. Numerem correlativament les 48 construccions per facilitar-ne el recompte. 
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En la Conversa del 26/3/1920 (Costa 2005: 9.5.2.24), el defensa basant-se en 2 
criteris: el de l'especificitat i el de la distintivitat. 

En la Conversa del 27/3/1920 (Costa 2005: 9.5.2.24), el defensa basant-se en 2 
criteris: el de genuïnitat i el d'historicitat. 

En la Conversa del 11/4/1926 (Costa 2005: 9.5.2.29), el defensa basant-se en 2 
criteris: els d'implantació i d'historicitat. 

En la Conversa del 28?/4/1926 (Costa 2005: 9.5.2.29), el defensa basant-se en 2 
criteris: el de distintivitat i el d'historicitat. 

3. Qüestions raonades 4 vegades (2):  
3. preposicions a i en davant de locatius. 
En la Conversa del 24/I/1920 (Costa 2005: 9.5.2.24), Fabra tracta de la distribució 

d'aquestes dues preposicions basant-se en 7 criteris: els de l'analogia amb altres 
llengües, de la historicitat, de l’adequació etimològica, de la pertinència gramatical, de 
la distintivitat, de l'especificitat i de la implantació. 

En la Conversa del 23/I/1920 (Costa 2005: 9.5.2.24), en parla basant-se en 7 criteris: 
els de l'analogia amb altres llengües, de la historicitat, de l’adequació etimològica, de la 
pertinència gramatical, de l'especificitat, de la implantació i de la distintivitat. 

En la Conversa del 8/9/1923 (Costa 2005: 9.5.2.26), en parla basant-se en 4 criteris: 
els de la historicitat, de la genuïnitat, de l'especificitat i de la implantació. 

En la Conversa del 10/1/1923 (Costa 2005: 9.5.2.26), en parla basant-se en 2 criteris: 
els de la historicitat i de la implantació. 

4. no res menys. 
En la Conversa del 18/9/1923 (Costa 2005: 9.5.2.26), Fabra defensa el significat 

tradicional d'aquesta locució basant-se en 4 criteris: els d'historicitat, de pertinència 
gramatical, d'implantació i de genuïnitat. 

El 24/9/1926 (Costa 2005: 9.5.2.29) en parla amb els criteris d’historicitat, de 
pertinència gramatical i de distintivitat. 

En la Conversa del 17/6/1926 (Costa 2005: 9.5.2.29), la defensa basant-se dos criteris 
i una reflexió sobre necessitats expressives del parlants: parlant dels exemples del doncs 
causal, del quin relatiu i de la locució no res menys, exposa la necessitat de plantejar-se 
si l’adopció d’un neologisme o un arcaisme representen una «millora» (necessitat 
expressiva) i de conèixer-ne bé el significat i les funcions (criteri de la pertinència 
gramatical). 

En la Conversa del 4/10/1923 (Costa 2005: 9.5.2.26), la defensa basant-se en 2 
criteris: els de pertinència gramatical i d’historicitat. 

4. Qüestions raonades 3 vegades (3):  
5. que complement directe / qui subjecte. 
En la Conversa del 13/9/1924 (Costa 2005: 9.5.2.27), Fabra rebutja la distinció 

sistemàtica entre que complement directe i qui subjecte basant-se en 7 criteris: 
d'historicitat, d'analogia amb altres llengües, de pertinència gramatical, acceptabilitat, de 
distintivitat, d’implantació i de genuïnitat. 

En les Converses del 23 i 26/8/1924 (Costa 2005: 9.5.2.27), la rebutja basant-se en 4 
criteris: els d'historicitat, d'analogia amb altres llengües, d'implantació i de distintivitat. 

6. caiguda de preposicions davant de que. 
En la Conversa del 5/9/1923 (Costa 2005: 9.5.2.26), el lingüista gracienc defensa 

l'omissió de les preposicions àtones davant de la conjunció que basant-se en 4 criteris: 
els d'historicitat, d'analogia amb altres llengües, d'implantació i de genuïnitat. 
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En una Conversa sense data (Costa 2005: 9.5.2.24), la defensa basant-se també en 4 
criteris: els d'historicitat, d'implantació, d’especificitat i de genuïnitat. 

En la Conversa del 13/I/1920 (Costa 2005: 9.5.2.24), la defensa basant-se en 3 
criteris: els criteris d'historicitat i d'analogia amb altres llengües i el criteri funcional 
d'implantació. 

7. preposició de davant d'infinitiu subjecte o complement directe. 
En la Conversa del 5/2-11/1925 (Costa 2005: 9.5.2.28), Fabra defensa l'ús de la 

preposició de davant d'infinitiu subjecte o complement directe basant-se en 3 criteris: 
els d'historicitat, d'implantació i de genuïnitat. 

En la Conversa del 20/5/1923 (Costa 2005: 9.5.2.26), el defensa basant-se també en 
aquests 3 criteris: els d'implantació, d’especificitat i d’historicitat. 

En la Conversa del 12/9/1923 (Costa 2005: 9.5.2.26), el defensa basant-se en 2 
criteris: els d'historicitat i d'implantació. 

5. Qüestions raonades 2 vegades (11):  
8. d'on genitiu. 
En la Conversa del 27/6/1925 (Costa 2005: 9.5.2.28), Fabra rebutja l'ús de d'on com a 

relatiu possessiu basant-se en 6 criteris: els criteris d'historicitat, d'analogia amb altres 
llengües, de pertinència gramatical, d'acceptabilitat d'implantació i de distintivitat. 

En la Conversa del 8/4/1925 (Costa 2005: 9.5.2.28), el rebutja basant-se en 3 criteris: 
els d'historicitat, de pertinència gramatical i de genuïnitat. 

9. regraciar algú d'alguna cosa. 
En la Conversa del 21/2/1928 (Costa 2005: 9.5.2.32), Fabra accepta la construcció 

regraciar algú d'alguna cosa basant-se en 5 criteris: els d'historicitat, d’homogeneïtat 
paradigmàtica, d'implantació, de simplicitat i de la distintivitat. 

En la Conversa del 17/9/1926 (Costa 2005: 9.5.2.29), l'accepta basant-se també en 5 
criteris: els d'historicitat, d’homogeneïtat paradigmàtica, d’acceptabilitat, d'implantació 
i de pertinència gramatical. 

10. els hi / els. 
En la Conversa del 18/2/1920 (Costa 2005: 9.5.2.24), el lingüista gracienc rebutja la 

combinació els hi com a datiu plural basant-se en 3 criteris: els de distintivitat, 
d’homogeneïtat paradigmàtica i d’adequació a una concepció lingüística. 

En la Conversa del 8/12/1922 (Costa 2005: 9.5.2.25), el lingüista gracienc la rebutja 
basant-se en 2 criteris: el d’homogeneïtat paradigmàtica i el de distintivitat. 

11. omissió de que. 
En la Conversa del 27/5/1923 (Costa 2005: 9.5.2.26), Fabra rebutja l'omissió de que 

basant-se en 3 criteris: els d'historicitat, d'implantació i de genuïnitat. 
En la Conversa del 26/11/1922 (Costa 2005: 9.5.2.25), la rebutja basant-se en 2 

criteris: el d'historicitat i el de genuïnitat. 
12. indicatiu imperfet en oracions condicionals. 
En la Conversa del 23/8/1923 (Costa 2005: 9.5.2.26), Fabra defensa l'ús de l'indicatiu 

imperfet en oracions condicionals basant-se en 3 criteris: el d'historicitat, el 
d'implantació i el de genuïnitat. 

En la Conversa del 26/3/1920 (Costa 2005: 9.5.2.24), el defensa basant-se en 2 
criteris: el d'historicitat i el de genuïnitat. 

13. doncs causal. 
En la Conversa del 17/6/1926 (Costa 2005: 9.5.2.29), el lingüista gracienc rebutja l'ús 

causal de doncs basant-se, no en tres criteris, sinó, més aviat, en dos criteris i una 
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reflexió sobre necessitats expressives del parlants: exposa la necessitat de plantejar-se si 
l’adopció d’un neologisme o un arcaisme representen una «millora» (necessitat 
expressiva) i de conèixer-ne bé el significat i les funcions (criteri de la pertinència 
gramatical). 

En la Conversa del 15/9/1923 (Costa 2005: 9.5.2.26), el rebutja basant-se en 2 
criteris: els de pertinència gramatical i d'implantació. 

14. preposicions per i per a. 
En la Conversa del 20/1/1920 (Costa 2005: 9.5.2.24), Fabra parla de la distribució de 

les  preposicions per i per a basant-se en 3 criteris: els d'historicitat, d'analogia amb 
altres llengües i de la distintivitat. 

En la Conversa del 21/1/1920 (Costa 2005: 9.5.2.24) defensa l’ús de per davant d’un 
infinitiu final pels criteris de la implantació, de la historicitat i de la genuïnitat.  

15. perquè. 
En la Conversa del 9/I/1920 (Costa 2005: 9.5.2.24), Fabra defensa la conjunció 

perquè causal i final basant-se en 5 criteris: els d'historicitat, d'analogia amb altres 
llengües, el de distintivitat, de la implantació i de l’especificitat. 

En condemnar la locució per a que, a la Conversa del 15/11/1922 (Costa 2005: 

9.5.2.25), Fabra té en compte el criteri de l'analogia amb altres llengües, el de la 
implantació, el de la distintivitat i el de l'especificitat.  

16. el tractament senyor. 
En el text del 14/1/1923 (Costa 2005: 9.5.2.26), Fabra proposa senyor, basant-se en 3 

criteris: genuïnitat, analogia amb altres llengües i adequació a una concepció estilística. 
En la Conversa del 23/1/1923 (Costa 2005: 9.5.2.26), el lingüista gracienc rebutja el 

tractament senyor En basant-se en 3 criteris: els d'historicitat, d’implantació i de 
simplicitat. 

17. tota vegada que. 
En el text del 3/7/1923 (Costa 2005: 9.5.2.26), rebutja l'ús causal de tota vegada que 

basant-se en 3 criteris: historicitat, genuïnitat i pertinència gramatical. 
En la Conversa del 4/10/1923 (Costa 2005: 9.5.2.26), rebutja l'ús causal de tota 

vegada que basant-se en 2 criteris: el de la historicitat i el de la pertinència gramatical. 
18. aquest/aqueix i ací/aquí. 
En la Conversa del 16/3/1920 (Costa 2005: 9.5.2.24), Fabra defensa la distinció 

aquest/aqueix i ací/aquí basant-se en 2 criteris: el d’historicitat i el de distintivitat. 
En la Conversa del 28/12/1922 (Costa 2005: 9.5.2.25), el lingüista gracienc proposa 

en virtut dels criteris de la distintivitat i de la historicitat, distingir en la correspondència 
els adjectius i pronoms aquest i aqueix. 

6. Qüestions raonades 1 vegada (30):  
19. raonament general. 
En la Conversa del 17/6/1927 (Costa 2005: 9.5.2.31), Fabra fa un raonament general 

basant-se en el criteri d'analogia amb altres llengües i el de la genuïnitat. 
20. passives. 
En el text del 17/12/1922 (Costa 2005: 9.5.2.25) defensa la necessitat de les passives, 

partint de la detecció d’una necessitat expressiva i té en compte 3 criteris: historicitat, 
analogia amb altres llengües i distintivitat. 

21. per què. 
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L’11/1/1920 (Costa 2005: 9.5.2.24), el lingüista gracienc defensa una possible 
reintroducció del conjunt relatiu per què, en virtut dels criteris de la implantació i de la 
historicitat. 

22. demés. 
En la Conversa del 6/10/1923 (Costa 2005: 9.5.2.26), Fabra rebutja el mot demés 

basant-se en 6 criteris: els d'historicitat, de pertinència gramatical, d'analogia amb altres 
llengües, d’implantació, d'acceptabilitat i de genuïnitat. 

23. relatiu possessiu. 
En la Conversa del 10/9/1924 (Costa 2005: 9.5.2.27), Fabra tracta del relatiu 

possessiu basant-se en 6 criteris: els d’implantació, d'historicitat, d'analogia amb altres 
llengües, de pertinència gramatical, d'acceptabilitat i de distintivitat. 

24. llur . 
En la mateixa Conversa en què analitza el relatiu possessiu, la del 10/9/1924 (Costa 

2005: 9.5.2.27), el lingüista gracienc parla del possessiu llur  basant-se en els mateixos 6 
criteris: els d’implantació, d'historicitat, d'analogia amb altres llengües, de pertinència 
gramatical, d'acceptabilitat i de distintivitat. 

25. coordinació d'adverbis en -ment. 
En la Conversa del 15/2/1923 (Costa 2005: 9.5.2.26), Fabra recomana de no suprimir 

la terminació -ment en la coordinació d'adverbis de manera basant-se en 4 criteris: els 
d'historicitat, d'analogia amb altres llengües, de la implantació i de la genuïnitat. 

26. per ço que. 
En la Conversa del 16/6/1923 (Costa 2005: 9.5.2.26), el lingüista gracienc 

desaconsella la locució per ço que basant-se en 4 criteris: els d'historicitat, de 
pertinència gramatical, d’implantació i de distintivitat. 

27. preposicions per i per a davant d'infinitiu. 
En la Conversa del 6/9/1923 (Costa 2005: 9.5.2.26), Fabra tracta de la distribució de 

les preposicions per i per a davant d'infinitiu basant-se en 4 criteris: els d'historicitat, de 
pertinència gramatical, d’implantació i d'especificitat. 

28. conjunció mes. 
En la Conversa del 19/9/1923 (Costa 2005: 9.5.2.26), Fabra desaconsella la conjunció 

mes basant-se en 4 criteris: els d'historicitat, de pertinència gramatical, d’implantació i 
de genuïnitat. 

29. ço. 
En la Conversa del 22/9/1923 (Costa 2005: 9.5.2.26), Fabra desaconsella l'ús de ço 

amb adjectius basant-se en 4 criteris: els de pertinència gramatical, d'analogia amb altres 
llengües, de distintivitat i el d'especificitat. 

30. dues. 
En la Conversa del 16/5/1925 (Costa 2005: 9.5.2.28), Fabra defensa l'ús de dues 

basant-se en 4 criteris: d'historicitat, d’implantació, de genuïnitat i d'especificitat. 
31. preposicions en i a davant de complement indirecte. 
En la Conversa del 27/I/1920 (Costa 2005: 9.5.2.24), Fabra rebutja l'ús de la 

preposició en davant de complement indirecte basant-se en 4 criteris: els d'historicitat, 
de pertinència gramatical, de distintivitat i d’implantació. 

32. n’hi / li’n . 
En la Conversa del 6/5/1920 (Costa 2005: 9.5.2.24), Fabra rebutja la combinació n´hi 

com a combinació de complement directe i complement indirecte basant-se en 3 criteris: 
els d'historicitat, d’homogeneïtat paradigmàtica i d’implantació. 



C:\Users\Joan\Desktop\Dades antigues\Tesi Alemanya\Costa 2009 Norma sintàctica Fabra ACCÉS 

LLIURE.doc 

241 
 

33. qual i quin interrogatius. 
En la Conversa del 25/1/1923 (Costa 2005: 9.5.2.26), Fabra especula amb la 

hipotètica distinció entre qual i quin interrogatius basant-se en 3 criteris: el d'analogia 
amb altres llengües, el d’implantació i de distintivitat. 

34. omissió de no. 
En la Conversa del 22/3/1923 (Costa 2005: 9.5.2.26), Fabra desaconsella l’omissió de 

no basant-se en 3 criteris: el d'historicitat, el d’implantació i el de distintivitat. 
35. quin relatiu. 
En la Conversa del 17/6/1926 (Costa 2005: 9.5.2.29), Fabra rebutja l'ús de quin com a 

relatiu basant-se, no en 2 criteris, sinó, més aviat, en un criteri i una reflexió sobre 
necessitats expressives del parlants: exposa la necessitat de plantejar-se si l’adopció 
d’un neologisme o un arcaisme representen una «millora» (necessitat expressiva) i de 
conèixer-ne bé el significat i les funcions (criteri de la pertinència gramatical). 

36. blasmar algú d'alguna cosa. 
En la Conversa del 21/2/1928 (Costa 2005: 9.5.2.32), Fabra defensa la construcció  

blasmar algú d'alguna cosa basant-se en 3 criteris: els d’homogeneïtat paradigmàtica, 
d'analogia amb altres llengües i el d’implantació. 

37. d'estant de. 
En la Conversa del 28/10/1923 (Costa 2005: 9.5.2.26), el lingüista de Gràcia rebutja 

la locució d'estant de basant-se en 2 criteris: el d’homogeneïtat de paradigmes i el 
d’implantació. 

38. la hi. 
En la Conversa del 23/2/1920 (Costa 2005: 9.5.2.24), Fabra defensa la combinació la 

hi basant-se en 2 criteris: el d’historicitat i el de distintivitat. 
39. lo neutre. 
En la Conversa del 19-20?/5/1920 (Costa 2005: 9.5.2.24), el lingüista gracienc 

rebutja l'article neutre lo basant-se en 2 criteris: el d’historicitat i el de genuïnitat. 
40. preposició a davant de complement directe. 
En la Conversa del 7/4/1920 (Costa 2005: 9.5.2.24), rebutja l'ús de la preposició a 

davant de complement directe basant-se en 2 criteris: el de l'analogia amb altres 
llengües i el de la genuïnitat. 

41. estar per ser. 
En la Conversa del 7/11/1923 (Costa 2005: 9.5.2.26), rebutja l'ús de estar per ser 

basant-se en 2 criteris: el de la pertinència gramatical i el de la implantació. 
42. puix. 
En la Conversa del 15/9/1923 (Costa 2005: 9.5.2.26), rebutja l'ús de puix com a 

conjunció coordinativa basant-se en 2 criteris: el de la historicitat i el de la pertinència 
gramatical. 

43. posat que. 
En la Conversa del 4/10/1923 (Costa 2005: 9.5.2.26), rebutja l'ús causal de posat que 

basant-se en 2 criteris: el de la historicitat i el de la pertinència gramatical. 
44. se'l donaré. 
En la Conversa del 20/10/1923 (Costa 2005: 9.5.2.26), rebutja construccions com se'l 

donaré basant-se en 2 criteris: el de la implantació i el de la genuïnitat. 
45. a no ser que. 
En la Conversa del 15/5/1925 (Costa 2005: 9.5.2.28), proposa substituir a no ser que 

per si doncs no basant-se en 2 criteris: el d'historicitat i el d’intel·ligibilitat. 
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46. «estar + gerundi». 
En la Conversa del 9/3/1928 (Costa 2005: 9.5.2.32), alerta sobre l'abús de la perífrasi 

«estar + gerundi» basant-se en 2 criteris: el de la genuïnitat i el de la distintivitat. 
47. pronom ell referit a inanimats. 
En la Conversa del 22/6/1923 (Costa 2005: 9.5.2.26), rebutja l'ús del  pronom ell 

referit a inanimats basant-se en 2 criteris: el de la pertinència gramatical i el de 
l'analogia amb altres llengües. 

48. el mateix coreferent. 
En la Conversa del 21/12/1922 (Costa 2005: 9.5.2.25), rebutja l'ús del grup de mots el 

mateix com a coreferent basant-se en 2 criteris: el de la pertinència gramatical i el de la 
genuïnitat. 

 
Un cop hem presentat ordenades les 48 qüestions que són objecte de raonament a les 

Converses filològiques, presentem el nombre total de raonaments, ordenant-los de més a 
menys complexos i presentant el tipus de raonament més tingut en compte per Fabra. 

Nombre total de raonaments a les Converses filològiques 
 

Raonaments Nombre d'aplicacions o 
mencions 

De 7 criteris 4 
De 6 criteris 1 
De 5 criteris 7 
De 4 criteris 15 
De 3 criteris 21 
De 2 criteris 33 
Nombre total de raonaments 81 

 
Com es pot veure, com més senzills són els raonaments, més aplicacions o mencions hi 
ha —amb l'excepció del nombre de raonaments amb 6 criteris, que és menor que el de 
raonaments amb 7 criteris. 

La quantitat de 81 raonaments és la suma total de raonaments sense restar els 
raonaments coincidents —és a dir, aquells en què Fabra fa servir els mateixos criteris. 
Si tenim en compte que hi ha repetits els tipus de raonament que donem a continuació, 
la quantitat de tipus de raonaments diferents és menor:196 

 
Principis o criteris Qüestions Conver ses 
Nre. Combinacions   
6 Historicitat, analogia amb altres llengües, implantació, relatiu possessiu 10/9/1924 

                                                 
196. Per a comoditat del lector/a, recordem els apartats de Costa (2005: 9.5) en què es troben les 
Converses: 

Converses Epígraf 
De l’any 1919 9.5.2.23 
De l’any 1920 9.5.2.24 
De l’any 1922 9.5.2.25 
De l’any 1923 9.5.2.26 
De l’any 1924 9.5.2.27 
De l’any 1925 9.5.2.28 
De l’any 1926 9.5.2.29 
De l’any 1927 9.5.2.31 
De l’any 1928 9.5.2.32 

 



C:\Users\Joan\Desktop\Dades antigues\Tesi Alemanya\Costa 2009 Norma sintàctica Fabra ACCÉS 

LLIURE.doc 

243 
 

acceptabilitat, distintivitat, pertinència gramatical llur » 
4 Historicitat, analogia amb altres llengües, implantació i 

genuïnitat 
Supr. de –ment 
Caiguda de prep. 

15/2/1923 
   5/9/1923 

 Historicitat, pertinència gramatical, implantació i genuïnitat no res menys 
mes 

18/9/1923 
19/9/1923 

 Historicitat, analogia amb altres llengües, implantació, 
distintivitat  

qui S / que CD 
»  

23/8/1924 
26/8/1924 

 Historicitat, implantació, genuïnitat i especificitat  de + inf. S/CD  
en/a + locatius 
Caiguda de prep.  

20/5/1923 
8/9/1923 

sense data 
3 Historicitat, implantació i distintivitat Omissió de no 

Futur en subord. 
22/3/1923 
24/8/1923 

 Historicitat, implantació i genuïnitat «per+infinitiu» 
Omissió de que 
Ind. imp. cond. 
de amb infinitius 

21/1/1920 
27/5/1923 
23/8/1923 
5/2-11?/25 

 Historicitat, pertinència gramatical i genuïnitat tota vegada que 
d'on 

3/7/1923 
8/4/1925 

2 Historicitat i implantació per què relatiu 
a/en amb locatius 
de amb infinitius 
Futur en subord. 

11/1/1920 
10/1/1923 
12/9/1923 
11/4/1926 

 Historicitat i distintivitat Combinació la hi 
aquest/aqueix 
»  
Futur en subord. 

23/2/1920 
16/3/1920 
28/12/22 

28?/4/1926 
 Historicitat i genuïnitat Ind. imp. cond. 

Futur en subord. 
lo neutre 
Omissió de que 

26/3/1920 
27/3/1920 

19-20/5/20 
26/11/22 

 Analogia amb altres llengües i genuïnitat a amb compl. dir. 
Raonament gral. 

7/4/1920 
17/6/1927 

 Pertinència gramatical i implantació doncs causal 
estar per ser 

15/9/1923 
7/11/1923 

 Distintivitat i implantació a/en amb infinitius 
»  

8/4/1926 
19/4/1920 

 Historicitat, pertinència gramatical no res menys  
tota vegada que 
posat que 

4/10/1923 
» 
» 

 Pertinència gramatical, pertinència gramatical doncs 
quin relatiu  
no res menys 

17/6/1926 
» 
» 

Tot. 16 27 (diferents)197 38 

 
Com menys criteris hi ha en el raonament més vegades es repeteixen els tipus de 
raonament —tot i que destaca el tipus «Historicitat, implantació i genuïnitat», tingut en 
compte en cinc qüestions diferents, i els tipus «Historicitat i implantació» i «Historicitat 
i genuïnitat», tots dos tinguts en compte en quatre qüestions diferents. 

                                                 
197. Malgrat que hi ha 38 Converses (43, si comptem 2 vegades la del 10/9/1924 i 3 vegades les del 
4/10/1923 i del 17/6/1926), aquests raonaments només afecten 27 qüestions diferents, ja que n`hi ha que 
són tractades en més d’una Conversa: el futur en les subordinades (4), la preposició de amb infinitius (3), 
la locució no res menys (3), l’omissió de que (2), la caiguda de preposicions àtones (2), l’indicatiu 
imperfet en les condicionals (2), les preposicions a/en amb infinitius (2), les preposicions a/en amb 
locatius (2), la distincio qui S - que CD (2), la locució tota vegada que (2), la conjunció doncs (2) i la 
distinció aquest-aqueix (2). 
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Destaca el fet que la defensa de l'ús del futur en les subordinades és objecte de 4 
tipus de raonaments diferents: Fabra hi té en compte un raonament de 3 criteris 
(historicitat, implantació i distintivitat) i 3 de 2 (historicitat i implantació, historicitat i 
distintivitat, i historicitat i genuïnitat), en els quals veiem que el criteri constant és el 
d'historicitat, combinat amb la implantació (2 vegades), la distintivitat (2 vegades) i la 
genuïnitat. 

Veiem en aquest quadre que 43 raonaments trobats en 38 Converses diferents queden 
reduïts a 16 tipus de raonaments diferents, reducció que suma 27 raonaments: 

 
      43 raonaments  

— 16 raonaments repetits  
     27 raonaments 

 

Així els 81 raonaments comptats sense tenir en compte els tipus repetits es queden en 
54: 
      81 raonaments en total  

— 27 raonaments 
     54 raonaments diferents 

 

La distribució definitiva d'aquests 54 tipus de raonaments diferents queda, doncs, com 
segueix: 

Nombre total de tipus de raonaments diferents a les Converses filològiques 
 

Raonaments Raonaments diferents 
De 7 criteris 4 
De 6 criteris 2 
De 5 criteris (5-1)  4 
De 4 criteris (16-3) 13 
De 3 criteris (21-7) 14 
De 2 criteris (33-16) 17 
Nombre total de raonaments (81-27) 54 
 
Els 54 tipus de raonaments diferents són els següents, ordenats de més a menys 
complexos:198 
 
Principis o criteris Qüestions Converses 
Nre. Combinacions   
7 Historicitat, analogia amb altres llengües, adequació etimològica, 

pertinència gramatical, implantació, especificitat, distintivitat 
en/a davant de 
locatius 

24/I/1920 

 Historicitat, analogia amb altres llengües, pertinència gramatical, 
pertinència gramatical, acceptabilitat, implantació i distintivitat. 

d'on genitiu 27/6/1925 

 Analogia amb altres llengües, historicitat, adequació etimològica, 
pertinència gramatical, especificitat, implantació i distintivitat. 

en/a davant de 
locatius 

23/I/1920 

 Historicitat, analogia amb altres llengües, pertinència gramatical, 
acceptabilitat, distintivitat, implantació i genuïnitat 

qui subjecte / que 
compl. directe 

13/9/1924 

6 Historicitat, pertinència gramatical, analogia amb altres llengües, 
implantació, acceptabilitat i genuïnitat 

demés  6/10/1923 

 Historicitat, analogia amb altres llengües, implantació, 
acceptabilitat, distintivitat, pertinència gramatical 

relatiu possessiu 
llur 

10/9/1924 
» 

5 Pertinència gramatical, implantació, distintivitat, genuïnitat i 
historicitat 

en/a davant 
d'infinitiu 

21/7/1927 

 Historicitat, analogia amb altres llengües, distintivitat, implantació 
i especificitat 

perquè 9/I/1920 

 historicitat, homogeneïtat paradigmàtica, acceptabilitat, regraciar algú 17/9/1926 

                                                 
198. Per a les remissions de cada Conversa al seu epígraf a l’epígraf 9.5, v. nota 51. 
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implantació i pertinència gramatical. d’alguna cosa 
 Historicitat, homogeneïtat paradigmàtica, implantació, simplicitat 

i distintivitat 
regraciar algú 
d'alguna cosa 

21/2/1928 

4 Historicitat, analogia amb altres llengües, la implantació i 
genuïnitat 

Supr. de –ment 
Caiguda de prep. 

15/2/1923 
   5/9/1923 

 Historicitat, pertinència gramatical, implantació i genuïnitat no res menys 
mes 

18/9/1923 
19/9/1923 

 Historicitat, analogia amb altres llengües, genuïnitat, especificitat en/a + infinitiu 4/11/1922 
 Historicitat, pertinència gramatical, implantació, distintivitat per ço que 16/6/1923 
 Historicitat, pertinència gramatical, implantació, especificitat per a + infinitiu 6/9/1923 
 Implantació, especificitat, genuïnitat, distintivitat en/a + infinitiu 9/9/1923 
 Analogia amb altres llengües, pertinència gramatical, especificitat, 

distintivitat  
ço 22/9/1923 

 Historicitat, analogia amb altres llengües, implantació, distintivitat  qui S / que CD 
» 

23/8/1924 
26/8/1924 

 Historicitat, implantació, genuïnitat, especificitat  dues 
Caiguda de prep. 
en/a + locatius 

16/5/1925 
sense data 
8/9/1923 

 Analogia amb altres llengües, implantació, intel· ligibilitat, 
especificitat 

perquè / per tal 
que / per tal com 

15/11/22 

 Historicitat, pertinència gramatical, implantació, distintivitat en/a + c. indir. 27/1/1920 
3 Historicitat, implantació i distintivitat Omissió de no 

Futur en subord. 
22/3/1923 
24/8/1923 

 Historicitat, implantació i genuïnitat «per+infinitiu» 
Omissió de que 
Ind. imp. cond. 
de + infin. S/CD. 

21/1/1920 
27/5/1923 
23/8/1923 
5/2-11/25 

 Historicitat, pertinència gramatical i genuïnitat tota vegada que 
d'on 

3/7/1923 
8/4/1925 

 Historicitat, analogia amb altres llengües, implantació  Caiguda de prep. 13/1/1920 
 Historicitat, analogia amb altres llengües, distintivitat  ser auxiliar de 

verbs transitius 
17/12/22 

 distintivitat, homogeneïtat paradigmàtica, adequació a una 
concepció lingüística 

els hi 18/2/1920 

 Historicitat, homogeneïtat paradigmàtica, implantació   n'hi / li’n  6/5/1920 
 Historicitat, implantació, simplicitat senyor ø/En 23/1/1923 
 Analogia amb altres llengües, implantació, distintivitat qual/quin  interr. 25/1/1923 
 Historicitat, implantació, especificitat  de + inf. S/CD  20/5/1923 
 Implantació, genuïnitat, distintivitat  en/a + infinitiu 31/1/1924 
 Analogia amb altres llengües, homogeneïtat paradigmàtica, 

implantació  
blasmar algú 
d'alguna cosa 

21/2/1928 

 Analogia amb altres llengües, adequació a una concepció 
estilística, genuïnitat   

senyor ø/En 14/1/1923 

 Adequació a una concepció estilística, implantació, distintivitat  que rel. possessiu 21/8/1923 
 Analogia amb altres llengües distintivitat, historicitat  per / per a 20/1/1920 
 Pertinència gramatical, distintivitat, historicitat no res menys 24/9/1926 
2 Historicitat i implantació per què relatiu 

a/en amb locatius 
de amb infinitius 
Futur en subord. 

11/1/1920
10/1/1923 
12/9/1923 
11/4/1926 

 homogeneïtat de paradigmes, implantació d'estant de 28/10/23 
 Historicitat i distintivitat Combinació la hi 

aquest/aqueix 
Futur en subord. 
aquest/aqueix 

23/2/1920 
16/3/1920 
28?/4/26 
28/12/22 

 Historicitat i genuïnitat Ind. imp. cond. 
Futur en subord. 
lo neutre 

26/3/1920 
27/3/1920 
19-20/5/20 
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Omissió de que 26/11/22 
 Analogia amb altres llengües i genuïnitat a + compl. dir. 

Raonament gral. 
7/4/1920 
17/6/1927 

 Pertinència gramatical i implantació doncs causal 
estar per ser 

15/9/1923 
7/11/1923 

 Intel· ligibilitat i distintivitat Futur en subord. 26/3/1920 
 Implantació, distintivitat a/en +infinitiu 

»  
19/4/1920 
8/4/1926 

 homogeneïtat paradigmàtica, distintivitat  els hi datiu 8/12/1922 
 Pertinència gramatical, genuïnitat  el mateix coref. 21/12/22 
 Analogia amb altres llengües, pertinència gramatical  prep. àtona + ell. 22/6/1923 
 Historicitat, pertinència gramatical  puix coordinant 15/9/1923 
 Historicitat, pertinència gramatical no res menys  

tota vegada que 
posat que 

4/10/1923 
» 
» 

 Implantació, genuïnitat  se'l donaré 20/10/23 
 Historicitat, intel· ligibilitat  a no ser que 15/5/1925 
 Genuïnitat, distintivitat estar + gerundi 9/3/1928 
 Pertinència gramatical, pertinència gramatical doncs 

quin relatiu  
no res menys 

17/6/1926 
» 
» 

Tot. 54 80 76 
 
La quantitat final de la columna «Qüestions», de 80, no és real, ja que cal descomptar-
ne les repetides. Observem el quadre següent: 
 
Qüestions no repetides (29) Qüestions repetides (51) 
 Ocurrències totals (51) Ocurr. a comptar (19) Ocurr. sobreres (32) 
demés  
llur 
Supr. de –ment 
mes 
per ço que 
ço 
dues 
en/a + c. indir  
Omissió de no 
ser auxiliar 
n'hi / li’n 
qual/quin   
blasmar 
per / per a 
per què relatiu 
d'estant de 
Combinació la hi 
lo neutre 
a + compl. dir. 
Raonament gral 
estar per ser 
el mateix coref 
prep. àtona + ell 
puix coordinant 
posat que 
se'l donaré 
a no ser que 
estar + gerundi 
quin relatiu  

en/a davant de locatius : 4  
d'on genitiu : 2 
en/a davant d'infinitiu: 6 
regraciar: 2 
Caiguda de prep: 3 
no res menys: 4 
qui S / que CD: 2 
relatiu possessiu : 2 
perquè: 2 
Futur en subord: 5 
Omissió de que: 2 
«per+infinitiu»: 2 
Ind. imp. cond.: 2 
de + infin. S/CD : 3 
tota vegada que: 2 
els hi: 2 
senyor ø : 2 
aquest/aqueix: 2 
doncs causal : 2  
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1  

19 

3 
1 
5 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
4  
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1  

32 
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Les dades importants són: 

a) Hi ha 29 qüestions que són tractades una sola vegada. 
b) Hi ha 19 qüestions tractades més d’una vegada, que sumen 51 raonaments. Això 

fa que hi hagi 32 ocurrències (51-19) que no s’han de tenir en compte a l’hora de 
calcular sobre quantes qüestions hi ha raonaments. 

c) Tant si sumem les qüestions tractades una sola vegada (29) a les 19 qüestions 
tractades més d’una vegada, com si restem les 32 ocurrències sobreres a les 80 
ocurrències de totes les qüestions, obtenim les 48 qüestions que han estat objecte de 
raonament a les Converses filològiques: 

29 
+ 19 

48 

80 
- 32 

48 
 
d) Entre les 19 qüestions tractades més d’una vegada, destaquen les preposicions a i 

en davant d’infinitiu (6), el futur en les subordinades (5), preposicions a i en davant de 
locatius (4) i la locució no res menys (4). 

 
5.3.1.1.3 La concepció general de les formes desaconsellades de sintaxi a les Converses 
filològiques de 1919-1928 

A les Converses filològiques el lector troba força referències explícites o implícites 
al concepte de falta de sintaxi. Les hem agrupat al voltant de les etiquetes generals de 
«definició», «tipus», «ponderació» i «qüestions considerades falta». 

Pel que fa a una definició d'aquest concepte, no n'hem trobat cap d'explícita, però 
hem trobat unes quantes Converses en les quals Fabra exposa com cal constituir una 
regla gramatical i com automàticament es constitueixen les faltes. D'aquest procés es 
desprèn sense gaire esforç què és una falta —concepte del qual Fabra dóna les 
característiques en una Conversa. En els textos del 2/12/1922 (Costa 2005: 9.5.2.25),199 
23/8/1924 (Costa 2005: 9.5.2.27), 26/8/1924 (Costa 2005: 9.5.2.27), 13/9/1924 (Costa 

2005: 9.5.2.27) i 16/5/1925 (Costa 2005: 9.5.2.28), Fabra exposa com s'arriba a 
l'establiment d'una forma o construcció com a regla i com a falta les altres formes o 
construccions concurrents: una forma o una construcció ha de ser sancionada pel 
gramàtic com a regla quan els escriptors l'adopten —si més no, majoritàriament— i 
aquest ús qualla també en la llengua parlada; aleshores les formes o construccions 
concurrents són considerades faltes de sintaxi o de gramàtica, o antigramaticals —sense 
excloure un període prudent de provisionalitat. Per tant, Fabra té en compte els criteris 
literari i democràtic com segueix: cal que una forma o una construcció qualli en la 
llengua escrita i en virtut del canvi des de dalt qualli també en la llengua parlada. El 
fragment més clar de tot aquest procés és el de la Conversa del 26/8/1924 (Costa 2005: 

9.5.2.27): 
 
Si un desig d’acostar la llengua moderna a la llengua dels nostres escriptors medievals, 
si un desig d’establir una distinció que fóra realment avantatjosa per a la llengua, porta 

                                                 
199. Aquesta Conversa és especialment rellevant, ja que Fabra es planteja si es pot considerar falta l'ús de 
les preposicions davant de la conjunció que, atès que no és que els escriptors el practiquin per 
negligència, sinó que no «s'avenen» a renunciar-hi. 
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els nostres escriptors a admetre un qui feble que el mateix es refereix a coses que a 
persones  (com el qui feble medieval o el qui francès), el més que pot fer el gramàtic és 
d’admetre l’ús facultatiu d’aquest qui, ço és, d’admetre com a bons, com a gramaticals, 
els dos pronoms qui i que en funció de subjecte. 

Als escriptors pertany de decidir-se a favor de l’un o l’altre d’aquests dos pronoms.  Si 
es decidien a favor del primer, i l’ús sistemàtic o almenys freqüent d’aquest pronom 
portava com a conseqüència d’esmorteir l’associació actual entre la forma qui i la idea 
de persona, talment que un qui amb referència a cosa  (la paret qui ha caigut) no ens 
xoqués com fa ara i fos per tant possible que àdhuc penetrés en el llenguatge parlat, 
llavors podria el gramàtic intentar de proscriure que declarant-lo antigramatical. 
 
La definició de falta de sintaxi que es desprèn aleshores pot ser: 
 
Forma o construcció no adoptada per la llengua escrita i per la llengua parlada i no 
acceptada pel gramàtic. 
 
Aquesta definició s’ha de matisar en el sentit que formes i construccions dels registres 
espontanis pot ser que no s’acceptin en la llengua literària. 

I en el text del 13/2/1923 (Costa 2005: 9.5.2.26) el lingüista gracienc dóna com a 
característiques de les faltes de sintaxi que són poc visibles i que per això fan «més mal 
a la llengua» i costen de desarrelar i fins i tot poden pertorbar la llengua parlada de 
demà.  

En el terreny del que anomenem «tipus de forma desaconsellada segons la causa», 
destaquen quantitativament els textos en què Fabra atribueix faltes de sintaxi a les 
traduccions mecàniques o mot a mot. Només en dues Converses parla d'altres causes: en 
les del 19/1/1928 i del 28/6/1928 (Costa 2005: 9.5.2.32) té en compte faltes per 
ignorància de la regla —en la primera en general, en la segona tractant del doncs 
causal— i en la segona, a més, dóna com a causa la inconsciència. 

Dos textos on es veu clarament la posició fabriana sobre aquesta mena de 
traduccions són els del 9/6/1926 (Costa 2005: 9.5.2.29) i del 28/1/1928 (Costa 2005: 

9.5.2.32):200 
 
9/6/1926: ?: És prou sabut que a una combinació sintàctica d’una llengua no correspon 
sempre una mateixa combinació en una altra llengua. [...] Però això és, naturalment, 
sovint oblidat en les traduccions mecàniques fetes traduint mot per mot sense penetrar 
el sentit de la frase.  
28/1/1928: ? No podem pas esperançar de veure els diaris catalans alliberats de les 
faltes greus de llenguatge que hi constatem avui en tanta abundància, mentre una gran 
part de llur text sigui una traducció del castellà feta a correcuita en el moment mateix de 
compondre el diari.  
En una traducció així no hi ha temps material de copsar el significat de cada frase i, 
llavors donar-li forma catalana, i es tradueix mot a mot sense parar-se a considerar si la 
frase resultant és correcta o vol dir el mateix que la castellana o àdhuc si vol dir alguna 
cosa. 

                                                 
200. També fa un planteig general en els textos del 28/7/1925 i del 6/2/1927. 
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El traductor, en possessió d’una sèrie d’equivalències que ell té establertes entre tals 
mots castellans i tals mots catalans, acostuma a traduir invariablement cada mot castellà 
per un mateix mot català.  
 
Són faltes de sintaxi degudes a aquestes traduccions: tenir que, en la que, per a = para, 
pel qual = por lo cual, omissió de que en el text del 3/12/1922 (Costa 2005: 9.5.2.25); 
foren engrossant, se les enviaven, en el text del 17/1/1923 (Costa 2005: 9.5.2.26); del 
crítica que..., en el text del 26/2/1924 (Costa 2005: 9.5.2.27); el satisfet que..., verbs 
amb règims diferents coordinats, l'ús exclusiu del present de subjuntiu a les 
subordinades, en el text del 26/2/1924 (Costa 2005: 9.5.2.27); en ella prendran part, en 
el text del 7/3/1924 (Costa 2005: 9.5.2.27); i se la garantitzem, en el text del 30/12/1924 
(Costa 2005: 9.5.2.27). 

Pel que fa al que anomenem «ponderació fabriana de les formes desaconsellades», 
hem cregut que es podien establir dos grans grups a partir de les qualificacions que 
Fabra dóna a les formes rebutjades. 

Hem considerat formes secundàries segons Fabra les formes o construccions per a les 
quals usa qualificacions com les següents: «tolerable», «[no]201 preferible», «[menys] 
correcta», «poc recomanable», «no tan bé però catalana», «a evitar en general», 
«aconsellable un ús moderat», «x recomanable sense condemnar y», «admissible», «no 
incorrecte», «passadora», «és d'aconsellar no x», «no tan dolent», «acceptable» i 
«permissible». 

Entre les faltes, hem considerat formes rebutjades amb contundència per Fabra les 
formes o construccions qualificades amb les expressions «(absolutament / del tot) 
inadmissible», «cal gran cura a evitar (en absolut / curosament) x», «cal combatre per 
tots els mitjans x», «defectuosa», «grollera», «falta de sintaxi indiscutible», «falta 
inversemblant», «falta vergonyosa», «errada, error o falta greu de sintaxi», 
«inacceptable», «ni tan sols catalana», «x pitjor que y»,202 «veritable falta de gramàtica», 
«faltes de català formidables», «imperdonables», «pas endarrera en l'obra de depuració 
de la nostra sintaxi», «faltes contra la gramàtica general», «absolutament erroni», 
«incorrecció lingüística aclaparadora», «greus recaigudes», «tan antigramatical», «gran 
defecte», «frases absurdes i inintel·ligibles» i «lamentable». 

No en tots els casos, però, la realitat que trobem en les Converses sobre la 
ponderació de les formes desaconsellades és tan nítida. En la ponderació d'algunes 
formes desaconsellades, veiem que Fabra qualifica de maneres diferents allò que 
aparentment són les mateixes qüestions. Hi ha casos en què una mateixa forma 
desaconsellada pot ser classificada segons la divisió exposada,  

a) alhora com a forma secundària, com a forma rebutjada sense èmfasi i com a forma 
rebutjada amb força rigor;  

b) o forma secundària i forma rebutjada amb força rigor alhora;  
c) o forma secundària i forma rebutjada sense èmfasi alhora;  
d) o sense qualificar i forma rebutjada amb força rigor alhora.  

                                                 
201. L'adverbi no l'hi afegim nosaltres, ja que de fet la situació és que Fabra qualifica de «preferible» una 
forma x i no pas de «no preferible» la forma y; però la qualificació de x comporta la de y. 
202. Essent x ja una forma rebutjada. És el cas, p. ex., de la Conversa del 14/III/1923 (Costa 2005: 

9.5.2.26): «En la llengua parlada, un temps, es generalitzà el costum de dir an en lloc de a davant certs 
mots començats en vocal; més tard s’esdevingué una cosa encara pitjor: la substitució d’aquest an i de la 
preposició en per amb. Aquesta substitució, per sort, no aconseguí sinó excepcionalment introduir-se en 
la llengua escrita [...]» 
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Vegem-ho en detall. Pel que fa a les qüestions sobre les quals Fabra fa servir 
qualificacions que remeten als tres grups de formes desaconsellades, són cinc i en cada 
una la presència de la triple ponderació obeeix a situacions diferents. Són les següents: 

1. La transgressió de la regla és una forma secundària en uns casos, una forma 
rebutjada sense èmfasi en altres i una forma rebutjada amb rigor en uns tercers 

Un cas en què una lectura superficial dels textos fabrians portaria a pensar en una 
ponderació incoherent són aquells en què Fabra analitza la supressió de no en oracions 
expositives o imperatives. En la Conversa del 15/12/19 (Costa 2005: 9.5.2.23) ja deixa 
clara la seva posició:  
 
En les oracions expositives o imperatives, l’omissió del no és tolerable [...] Però amb 
alguns d’aquests mots l’omissió del no pot donar lloc a frases equívoques, àdhuc en les 
oracions expositives. Per això és de recomanar que, en general, hom eviti l’omissió en 
tota classe d’oracions negatives. 
 
Per això en aquesta i en 7 Converses més —23/3/1923, 23/5/1923 i 12/6/1923 (Costa 

2005: 9.5.2.26); 21/4, 7/7 i 8/12/1926 (Costa 2005: 9.5.2.29); i 20/7/1927 (Costa 2005: 

9.5.2.31)—considera una forma secundària la supressió de no en oracions expositives o 
imperatives i, en canvi considera falta greu aquesta omissió en frases com res el 
commou, el 16/12/1919 (Costa 2005: 9.5.2.23) i res l'espanta, el 31/8/1923 (Costa 2005: 

9.5.2.26), en les quals considera que el receptor no sap si l'elisió prové de no res o de 
res no. I en el text del 8/12/1926 (Costa 2005: 9.5.2.29) recorda que el no és 
indispensable en alguns casos. 

2. La construcció és incorrecta però la pràctica dels parlants obliga a tolerar-la 
En tractar de la duplicació pronominal en frases amb complements circumstancials 

preverbals, el lingüista gracienc té molt clar des de ben aviat que «en el fons és una 
incorrecció gramatical» —qualificatiu que repeteix el 9/12/23 (Costa 2005: 9.5.2.26) i el  
12/3/24 (Costa 2005: 9.5.2.27), i que endureix el 15/5/1928 (Costa 2005: 9.5.2.32) quan 
la qualifica de «tan antigramatical». Malgrat aquesta ferma i inamovible convicció, 
Fabra mostra una tolerància a contracor en diferents textos —els del 22/10/20 (Costa 

2005: 9.5.2.24), 12/3/1924 (Costa 2005: 9.5.2.27) i 24/10/26 (Costa 2005: 9.5.2.29)—, 
dels quals el que mostra clarament aquesta resignació és el primer:203 
 
22/X/1920: Quan el membre d’una proposició el qual [sic] és representable per hi o en 
s’anteposa al verb, és permissible d’expressar-lo una segona vegada adjuntant al verb 
l’adverbi feble hi o en [...] 
Però aquest pleonasme, que no hauríem de tolerar sinó excepcionalment (en vista de tal 
o tal efecte estilístic) [...]. La majoria dels escriptors actuals, en efecte, quan anteposen 
al verb una determinació circumstancial o un complement representable per hi o en (i 
aquesta anteposició és practicada amb una freqüència lamentable), rares vegades deixen 
d’adjuntar al verb hi o en, talment que fa l’efecte que aquesta adjunció, que en el fons és 
una incorrecció gramatical, sigui considerada per molts com a obligatòria. 

 
3. Les solucions alternatives a una construcció espanyola són, les unes admissibles i 

les altres rebutjades amb èmfasi o sense 

                                                 
203. Els subratllats són nostres. 
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Per evitar la construcció del castellanisme lo amb adjectiu, Fabra considera 
«admissible» la construcció «com és + adjectiu», el 17/4/1928 (Costa 2005: 9.5.2.32) i 
considera les construccions paral·leles amb l'article neutre el i el pronom ço, en uns 
textos «incorrectes» —el 9/12/23 (Costa 2005: 9.5.2.26) parlant de el demés; el 22/9/23 
(Costa 2005: 9.5.2.26) parlant de «ço+adjectiu»— i, en d'altres, «absurda i 
inintel·ligible» una construcció com el bonica que és —el 26/2/1928 (Costa 2005: 

9.5.2.32)—, «inadmissible» una construcció com ço important —el 4/2/1920 (Costa 

2005: 9.5.2.24). Per tant, hi ha una avaluació dels recursos de què disposa el català per 
evitar un castellanisme. 

4. Una construcció és tolerable en registres informals i incorrecte en registres 
formals 

En la Conversa del 31/12/1919 (Costa 2005: 9.5.2.23), Fabra deixa clar que la 
duplicació pronominal en frases de relatiu és només «tolerable en estil familiar», mentre 
que en la «llengua literària» cal tenir «gran cura a evitar-la». Si tenim en compte aquest 
text, cal sobreentendre que les qualificacions posteriors de «falta» o de «falta greu» són 
en relació amb l'ús formal de la llengua. Així en 5 textos la condemna sense un èmfasi 
especial —els de l’11/2/23 i del 19/8/23 (Costa 2005: 9.5.2.26); i del 12/3/24, i del 9 i 
13/8/24 (Costa 2005: 9.5.2.27)— i en 4, amb una certa virulència —el 23/10/20 (Costa 

2005: 9.5.2.24): «absolutament inadmissible»; el 15?/12/22 (Costa 2005: 9.5.2.25): 
«defectuosa i grollera»; el 9/1/23 (Costa 2005: 9.5.2.26): «veritable falta de gramàtica»; i 
el 16/1/23 (Costa 2005: 9.5.2.26): «falta greu de sintaxi». 

5. La construcció és rebutjada amb més determinació a mesura que passa el temps 
En les quatre Converses en què Fabra tracta de l'ús de la preposició a davant de 

complement directe s'observa un enduriment respecte a aquest ús. L'any 1920 (Costa 

2005: 9.5.2.24), en dues Converses separades per tres dies es mostra vacil· lant: en la del 
5/4/20 afirma clarament que és una construcció «a evitar», però en la del 8/4/20 es 
limita a dir que és «més correctament» usada sense preposició. En tornar-ne a parlar 
l'11/2/1923 (Costa 2005: 9.5.2.26), la qualifica de «falta», mentre que en el text del 
9/2/1926 (Costa 2005: 9.5.2.29) la qualifica d'«incorrecció lingüística aclaparadora» i de 
«greu recaiguda». Aquest estat de coses fa pensar en un rigor creixent en la prohibició 
d'aquest ús de la preposició a. 

 
El segon cas de possible ponderació múltiple que pot semblar a priori sorprenent és 

el de les qüestions sobre les quals trobem alhora qualificacions pròpies de les formes 
secundàries i de les faltes greus, ja que en la nostra classificació són els blocs de rigor 
mínim i màxim respectivament. Només es dóna en la qüestió de l'ordre dels elements de 
la frase. En la Conversa del 24/10/1926 (Costa 2005: 9.5.2.29), Fabra es limita a 
«aconsellar» que no es desplacin les determinacions circumstancials, si no es busca un 
«efecte estilístic», mentre que l’any 1928 (Costa 2005: 9.5.2.32) considera el 
desplaçament d'elements un dels «dos grans defectes de la prosa catalana» (20/5/1928) i 
l'atribueix «al fet que molts no tenen ni idea d’algunes de les qualitats que ha de tenir un 
escrit perquè es pugui considerar ben redactat» (29/5/1928).  

No podem deixar d'advertir que entre aquella i aquestes Converses hi ha dues 
diferències. D'una banda, la del 24/10/1926 (Costa 2005: 9.5.2.29) és la resposta a un 
lector concret, cosa que pot fer pensar que Fabra rebutja el desplaçament però amb 
voluntat de no ofendre el consultant. De l'altra, en la de 1926, té en compte estrictament 
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les «determinacions circumstancials», mentre que en les segones parla genèricament 
d'«inversions». Ens inclinem a pensar que la primera diferència és la decisiva, mentre 
que la segona és irrellevant, ja que en els textos fabrians l'ordre dels elements 
generalment té a veure amb les determinacions circumstancials. 

 
Pel que fa a les qüestions sobre les quals Fabra fa servir qualificacions que remeten 

alhora a les formes secundàries i a les faltes, són quatre i en cada una la presència de la 
doble ponderació obeeix a situacions diferents. Són les següents: 

1. La construcció és considerada forma secundària excepte en determinats casos de 
possible ambigüitat, en els quals passa a ser una falta 

És el cas de l'ús del subjuntiu en subordinades temporals o de relatiu: l'ús d'aquest 
temps en aquestes frases «no és incorrecte», en el text del 28?/4/1926 (Costa 2005: 

9.5.2.29); és «preferible», en el text de l’11/4/1926 (Costa 2005: 9.5.2.29), però, el futur, 
sobretot en casos d'ambigüitat com els que treballem, en els quals el subjuntiu «hauria 
de ser usat excepcionalment», afirmació del text del 27/10/1923 (Costa 2005: 9.5.2.26). 

2. La construcció és considerada forma secundària en un text, i falta en un altre 
El 23/2/1920 (Costa 2005: 9.5.2.24) el lingüista de Gràcia justifica que la combinació 

la hi sigui l'establerta —enfront de la més clàssica la li— per la «regla moderna», 
mentre que el 8/8/1923 (Costa 2005: 9.5.2.26) es limita a afirmar que les combinacions 
la hi i li ho són «preferibles» a l'hi. La discordança entre la prescriptivitat de la unitat de 
significació regla del text més antic i la llibertat de la preferibilitat del posterior, creiem 
que s'explica, no pas per una atenuació en el rigor de la regla, sinó pel fet que són dues 
Converses amb objectius diferents: la primera pretén justificar la tria a favor de la hi 
enfront de la li; la segona pretén introduir gradualment les combinacions preferides (la 
hi i li ho) enfront de la solució col·loquial l'hi. No hi ha una contradicció explícita entre 
tots dos textos, sinó un interès diferent sobre la mateixa qüestió.  

3. La construcció és considerada forma secundària en un aspecte i falta en un altre 
El 16/9/1923 (Costa 2005: 9.5.2.26) Fabra afirma, d'una banda, que puix que, com a 

conjunció subordinant, és «preferible» a puix i, de l'altra, que l'ús de puix com a 
conjunció coordinant és erroni. La forma simple, doncs, és una forma secundària, però 
l'ús coordinant és una falta. 

4. Ponderació diferent de solucions alternatives a una mateixa construcció 
El 15/2/1923 (Costa 2005: 9.5.2.26), en parlar de les diferents possibilitats respecte a 

la supressió o no de la terminació –ment d’un o de diversos adverbis de manera 
coordinats, es dedueix que Fabra considera una forma secundària la supressió de la 
terminació menys en el primer dels adverbis coordinats —ja que considera «superior» la 
conservació de la terminació en tots els adverbis— i que considera una falta la supressió 
de la terminació menys en l'últim dels adverbis coordinats —ja que és una solució 
estranya al català antic i deguda segurament a castellanisme. 

 
Quant a les qüestions sobre les quals Fabra fa servir qualificacions que remeten 

alhora a les faltes i a les faltes greus, són onze i en cada una la presència de la doble 
ponderació obeeix a situacions diferents. Són les següents. 

El 21/4/1926 (Costa 2005: 9.5.2.29) considera no «passador» l'ús de no darrere de 
sense, i el 7/7/1926 «absolutament erroni».  

En parlar de l'omissió de no en frases en què mots com mai, res, etc., s’anteposen al 
verb, Fabra considera falta en 3 textos —el 23/3/1923 (Costa 2005: 9.5.2.26), 
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«incorrecta»; el 25/2/1927 (Costa 2005: 9.5.2.31), «dolenta»; i el 20/7/1927 SRomUB 
814 (Costa 2005: 9.5.2.31) «pitjor» que res Ø passa—204 l'anteposició de no a aquests 
mots, i en un —el del 7/7/1926 (Costa 2005: 9.5.2.29)— la considera «absolutament 
errònia». 

En 5 Converses, el lingüista gracienc rebutja sense èmfasi l'ús de les preposicions 
àtones davant de la conjunció que. En la del 2/12/1922 (Costa 2005: 9.5.2.25) dubta si 
aquest conjunt és una «falta de sintaxi [...] donat que la majoria dels escriptors actuals 
l’usen habitualment, i no certament per incúria, sinó perquè no s’avenen a renunciar al 
grup de què». Però en textos posteriors n'afirma clarament la condició de falta: 
«incorrecte» —28/2 i 9/12/1923 (Costa 2005: 9.5.2.26)—, «falta de sintaxi» —el 
7/2/1924 (Costa 2005: 9.5.2.27)— i infracció de «la regla» —el 17/2/1927 (Costa 2005: 

9.5.2.31). Pel que fa a rebutjar-la tallantment, en la Conversa del 19/5/1923 (Costa 2005: 

9.5.2.26) es pregunta si  «no seria hora de declarar-lo del tot inadmissible». 
En parlar de la combinació els hi datiu, Fabra la rebutja sense èmfasi en 3 textos —el 

4/5/1920 (Costa 2005: 9.5.2.24) afirma que és correcta si els dos pronoms substitueixen 
complements diferents; el 28/10/22 (Costa 2005: 9.5.2.25) la qualifica de «falta de 
construcció», «construcció defectuosa» i « incorrecció»; i el 13/8/1924 (Costa 2005: 

9.5.2.27), de «falta de sintaxi». En 2, la censura amb contundència: el 30/12/1922 (Costa 

2005: 9.5.2.25) la considera «falta vergonyosa», i el 29/9/1923 (Costa 2005: 9.5.2.26) 
«falta greu de sintaxi». 

En tractar de la conjunció doncs causal, Fabra la situa en 3 textos en l'àmbit de les 
meres faltes —«defectuós»: el 2/6/1923 (Costa 2005: 9.5.2.26);  «cal evitar»: 17/5/1923; 
i «falta de gramàtica»: el 3/6/1923— i la col·loca entre les faltes greus en 4, dels quals 
destaca l'últim —el 29/6/1928 (Costa 2005: 9.5.2.32)—, ja que hi afirma que aquest ús 
de doncs és «la tara més greu de la llengua literària»: el 30/12/1922 (Costa 2005: 

9.5.2.25) diu que és una «falta vergonyosa»; el 10/7/1924 (Costa 2005: 9.5.2.27), «falta 
de català formidable»; i el 30/11/1924, «una error sintàctica [sic] greu». 

En denunciar la falta consistent a abusar dels pronoms tònics en detriment de en i hi, 
Fabra també denuncia un remei que és «pitjor», consistent a afegir aquests pronoms 
sense eliminar els forts. Ho fa en les Converses del 22/6/1923 (Costa 2005: 9.5.2.26) i 
7/3/1924 (Costa 2005: 9.5.2.27).205 

Parlant de l'ús preposicional del mot baix, Fabra es limita a prescriure'n la substitució 
per sota l’any 1919 (Costa 2005: 9.5.2.23) —el 29/11 i el 6/12—, mentre que l'any 1922 
(Costa 2005: 9.5.2.25) en un text (2/12/1922) la qualifica de «falta de sintaxi 
indiscutible», i en un altre (30/12/1922) de «falta vergonyosa». 

Quan denuncia l'ús de la preposició composta per a davant d'un infintiu que depèn 
d'un verb d'acció voluntària, l'any 1923 (Costa 2005: 9.5.2.26) es limita a qualificar-lo de 
«defectuós» (24/2) i «defecte» (6/9), mentre que el 10/7/1924 (Costa 2005: 9.5.2.27) el 
considera una «falta de català formidable». 

En rebutjar l'ús com a relatiu possessiu del pronom qual, el 8/1/1920 (Costa 2005: 

9.5.2.24) i l'11/2/1923 (Costa 2005: 9.5.2.26) el lingüista de Gràcia el considera, 

                                                 
204. Recordem que l'omissió de no és una «forma secundària»; si l'anteposició de no a aquests mots és 
pitjor, constitueix una falta. 
205. En la del 12/3/1924 denuncia com a castellanisme aquest abús. 
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merament una «falta» i el 9/12/1923, «incorrecte»; el 16/8/1923, en canvi, el qualifica 
d'«inadmissible». 

Quant al gerundi no adverbial, en principi queda clar que Fabra el considera una falta 
greu, ja que en 5 Converses el qualifica amb expressions del bloc de les faltes greus: 
«caldria evitar-lo en absolut» —el 17/9/1924 (Costa 2005: 9.5.2.27)—, és «una de les 
tares més vergonyoses de la prosa actual» —el 12/9/1925 (Costa 2005: 9.5.2.28)—, és 
«un dels dos grans defectes de la prosa catalana» —el 20/5/1928 (Costa 2005: 

9.5.2.32)—,206 «el doncs causal és potser la tara més greu de la llengua literària actual, 
pitjor, sens dubte, que el gerundi abusiu»207 —el 29/6/1928— i és una «incorrecció 
lingüística aclaparadora» —el 9/2/1926 (Costa 2005: 9.5.2.29). Però en el mateix text 
del 9/2/1926 hi ha la qualificació «defecte», la qual ens situa en l'àmbit de les meres 
faltes. 

En denunciar l'ús de quin com a relatiu, el 8/1/1920 (Costa 2005: 9.5.2.24) es dedueix 
que no és correcte i el 15/8/1923 (Costa 2005: 9.5.2.26) Fabra es limita a dir que es fa 
«erròniament», mentre que el 30/12/1922 (Costa 2005: 9.5.2.25) el qualifica com a «falta 
vergonyosa» i el 16/8/1923 (Costa 2005: 9.5.2.26), com a «inadmissible». 

 
Com a observacions generals sobre aquests 20 casos de ponderació múltiple d'una 

mateixa forma o construcció, es poden fer les següents: 
a) En 15 casos la variació en la ponderació es dóna entre blocs contigus: 15 

qüestions són considerades alhora formes secundàries i faltes. En 11 casos trobem una 
alternança de ponderacions —fins i tot en una mateixa Conversa— sense que hi hagi 
cap raó que ho justifiqui. En el cas, en canvi, de les altres 4, o bé una construcció és una 
forma secundària excepte en el cas que pugui portar a ambigüitat; o bé la ponderació 
diferent obeeix al tractament d'aspectes diferents de la mateixa construcció; o bé entre 
les solucions assajades per resoldre un hispanisme, una és una forma secundària i una 
altra, una falta. 

b) Criden més l'atenció, però, els 5 casos de triple ponderació d'una mateixa qüestió i 
el cas de ponderació alhora de forma secundària i forma rebutjada tallantment. En el cas 
de les 4 primeres, o bé una construcció és una forma secundària o simple falta excepte 
en el cas que pugui portar a ambigüitat, cas en què rep qualificacions emfàtiques; o bé, 
malgrat que Fabra consideri la construcció falta greu la dificultat d'implantació de la 
solució alternativa el fa mostrar-se condescendent; o bé la  triple ponderació respon a 
l'avaluació de solucions diferents a una construcció espanyola; o bé hi ha una 
distribució estilística, de manera que la forma secundària és tolerable en registres 
formals, però és una falta o una falta greu en registres informals; o bé la triple 
ponderació és progressiva en el rigor a mesura que passa el temps. Aquesta progressió 
és coherent amb la seva proposta de deixar un temps de prova abans de considerar falta 
una forma rebutjada. 

c) Cal concloure, doncs, que —excepte en el bloc més nombrós, el de les dobles 
ponderacions de rebuig sense èmfasi i de rebuig amb èmfasi — les ponderacions 

                                                 
206. En la Conversa del 29/5/1928 afirma que «hi ha qui defensa l’hipèrbaton i els llargs enfilalls de frases 
i oracions subordinades [...] es deu simplement al fet que molts no tenen ni idea d’algunes de les qualitats 
que ha de tenir un escrit perquè es pugui considerar ben redactat»: com que en la Conversa del 20/5/1928 
explicita que les frases llargues es fan sobretot amb el gerundi, es pot deduir que aquest gerundi «es deu 
simplement al fet que molts no tenen ni idea d’algunes de les qualitats que ha de tenir un escrit perquè es 
pugui considerar ben redactat». 
207. Aquesta comparació permet de veure que dins del bloc de faltes greus n'hi que ho són més que altres. 
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múltiples no es deuen a alternances injustificades, sinó a criteris diferents. Entre aquests 
criteris, n'hi ha dos que actuen dues vegades: d'una banda, el perill d'ambiguïtat porta 
Fabra en dues qüestions (l'omissió de no i l'ús del subjuntiu present) a extremar el rigor 
de la ponderació; de l'altra, l'avaluació de solucions diferents per evitar la construcció 
«lo+adjectiu» i construccions com econòmica i socialment fa que sobre una mateixa 
construcció hi hagi ponderacions diferents. 

 
Si passem a les construccions o formes sobre les quals Fabra fa una sola ponderació, 

cal dir que són les següents:208 
1. Formes secundàries: 

Infintiu subjecte o complement directe sense la preposició de (12/9/1923, 19/5/1923, 20/5/1923) 

Perífrasi «estar + gerundi» (16/11/1923, 26/2/1928, 9/3/1928)209 

Construcció des de... estant (28/10/1923) 

Intercalació en la llengua oral de n entre la preposició a i un mot començat en vocal (14/3/1923) 

Numeral dos femení (16/5/1925) 

Possessiu seu amb possessor plural (26/8/1924) 

Preposició en en locatius com en el castell (26/I/1920) 

Preposició simple fins ø davant de demostratiu (11/4/1923) 

Relatiu qual, en certs casos (26/1/1923)210 

Relatiu que subjecte (26/8/1924) 

Subjuntiu imperfet en les oracions condicionals (23/8/1923)  

Ús de no en respostes com no mai (30/8/1923) 

Verb remerciar (21/2/1928) 
 
Destaca el fet que parla 3 vegades de les 2 primeres qüestions. 
 
2. Faltes  
a) Formes rebutjades sense èmfasi: 

Combinació els hi per altres combinacions, de complement indirecte masculí i complement directe 
(19/2/1920, 20/2/1920) 

Combinació els hi per les hi (9/12/1922, 25/7/1924) 

Conjunció pues (1/12/1919, 6/12/1919) 

Construcció blasmar d'algú (19/6/1923, 26/6/1925) 

                                                 
208. Per a les remissions de cada Conversa al seu epígraf de l’epígraf 9.5, v. la nota 51. 
209. V. el comentari que en fem en parlar de les classificacions de Lópz del Castillo i Bonet (§ 5.4.2.2.3). 
210. V. el comentari que en fem en parlar de les classificacions de Lópz del Castillo i Bonet (§ 5.4.2.2.3). 
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Preposició en davant d'infinitiu complement (12/4/1920, 7/2/1924) 

Relatiu «article definit + que»  per «article definit + qual»  (6/II/1920, 18/8/1923) 

Adjectiu varis per uns quants (11/2/1923) 

Article definit davant d'infinitiu (12/9/1923) 

Combinació els en hi (21/2/1920) 

Concordança del participi passat quan el complement directe no és un pronom de 3a persona (29/6/1920) 

Concordança plural del verb haver-hi (12/6/1923) 

Conjunció per a que (11/2/1923) 

Construcció el què per  el que (25/12/1923) 

Construcció la quina filla (23/12/1919) 

«faltes de gramàtica»: mer esment (17/1/1925) 

No-concordança en casos com un gran nombre d'escriptors comet... (s. d.) 

Perífrasi «anar a + infintiu» (1/6/1928) 

Preposició amb per a en la llengua parlada (14/3/1923) 

Preposició per a en lloc de per (11/2/1923) 

Pronom qual en expressions com cada qual i tal i/o qual (26/1/1923) 

Pronom res per gens (6/12/1919) 

Verb enriure's (24/4/1926) 

Verb estar amb participi passat per ser (15/11/1923) 

Verbs de règims diferents coordinats (vencé i donà mort als enemics) (22/5/1923) 
 
Destaca el fet que parla 2 vegades de les 6 primeres qüestions. 
 
b) Formes rebutjades amb èmfasi: 

Omissió de la conjunció que (27/5/1923, 10/7/1924) 

Perífrasi tenir que (21/4/1920, 30/12/1922) 

Verb haver-hi sense el pronom hi (12/6/1923, 22/5/1923) 

Article neutre lo (3/4/1928) 

Construcció «a no ser que + subjuntiu» (30/12/1922) 

Construcció «al + infinitiu tempocausal» (31/1/1924) 

Construcció per lo demés (30/12/1922) 
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Falsos relatius (no sé la que voldran) (6/II/1920) 

«Faltes contra la gramàtica general»: faltes de cohesió i coherència (5/6/1926) 

«faltes greus de gramàtica»: mer esment (13/2/1923) 

Omissió de la preposició de en casos com dos termes positius i un Ø negatiu (10/2-11/1925) 

Proclisi i enclisi simultànies del mateix pronom feble (20/7/1927 SRomUB 794) 

Pronom es com a datiu (se les donaven) (9/12/1922) 

Pronom les datiu (19/1/1923) 

Pronom qual interrogatiu (10/7/1924) 

Ser auxiliar de verbs transitius (17/12/1922) 

Ús de estar per ser amb locatius (15/11/1923) 

 
Destaca el fet que parla 2 vegades de les 3 primeres qüestions. 
El resum quantitatiu d'aquests tres blocs és el següent: 
 

Tipus de forma desaconsellada Qüestions 
Secundàries 13 
Faltes 
   Rebutjades sense èmfasi 

42 
(25) 

   Rebutjades amb èmfasi (17) 
Total 55 

 
D'aquestes dades es desprèn que menys de la quarta part (13/55) de les construccions 
considerades formes desaconsellades són considerades formes secundàries i més de les 
tres quartes parts són rebutjades (42/55). 

 
5.3.1.2 Informació més rellevant sobre l'elaboració sintàctica a les Converses 
filològiques de 1919-1928 

Sobre criteris relacionables amb l'elaboració funcional, el primer que destaca és la 
descoberta del criteri que nosaltres hem anomenat «criteri de l’adequació a una 
concepció estilística», d’acord amb el qual «es considera que la codificació concerneix 
només determinats registres, generalment distingits per un cert nivell de formalitat, i es 
releguen a registres no codificats les formes percebudes com a inadequades per als 
primers». 

És un criteri que Fabra té en compte en 4 Converses —la primera vegada el 
31/12/1919 (Costa 2005: 9.5.2.23); l'última, 21/4/1925 (Costa 2005: 9.5.2.28)— en 
qüestions concretes.211 

                                                 
211. Ho fa en limitar les duplicacions pronominals en oracions de relatiu a l'«estil familiar» —el 
31/12/1919 (Costa 2005: 9.5.2.23)—, en limitar la combinació n'hi a l'«estil familiar» —el 6/5/1920 (Costa 

2005: 9.5.2.24)—, en rebutjar «en estil acurat» les duplicacions pronominals en frases amb elements 
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A banda d'aquest criteri específic de l'operació d'elaboració funcional, hi ha dos 
criteris sobre els quals Fabra fa afirmacions generals respecte a la seva consideració a 
l'operació d'elaboració funcional. El primer és el criteri de la historicitat. En el text del 
13/7/1924 (Costa 2005: 9.5.2.27) diu el següent: 
 
És sobretot al recobrament de mots, de girs i d'expressions del català medieval, que el 
català d'avui deu la seva superioritat incontestable sobre el parlar encongit i provincià 
que era el català en iniciar-se la renaixença literària.  
 
El segon criteri, sobre el qual —en aquest cas, no tan explícitament— Fabra fa 
observacions relatives a l'operació d'elaboració, és el de l'analogia amb altres llengües. 
El 6/5/1928 (Costa 2005: 9.5.2.32) diu el següent: 
 
Normalment, en l’oració expositiva l’únic membre que va davant el verb  [...] és el 
subjecte [...] però el català abusa d’aquesta inversió fins al punt que sembla que 
l’anteposició del circumstancial al verb hi sigui la construcció normal, i la posposició, 
l’excepció. [...] Aquesta construcció [la inversió], és clar, no és en absolut 
condemnable; però d’acceptar-la excepcionalment, com un recurs estilístic, a usar-la 
podríem dir sistemàticament, com fan molts, hi ha una distància enorme. I això últim és 
el que cal combatre si no volem que el català aparegui en un pla d’inferioritat respecte a 
les llengües germanes. 
 
En aquest fragment Fabra sosté que la consideració indiscriminada de l'ordre neutre i de 
l'alterat situa el català en inferioritat expressiva respecte a altres llengües. 

En segon lloc, cal parlar dels raonaments en què les operacions de codificació es 
combinen explícitament amb preocupacions o amb propostes pròpies de l’elaboració 
funcional. N'hi ha molts menys (sis) que de codificació estricta i com a màxim es basen 
en quatre criteris. Són els següents: 

a) Raonament de quatre criteris 
En condemnar la locució per a que —Conversa del 15/11/1922 (Costa 2005: 

9.5.2.25)—, Fabra té en compte el criteri de l'analogia amb altres llengües, el de la 
implantació, el de la distintivitat (en virtut del qual posa a disposició dels parlants les 
locucions per tal que, final, i per tal com, causal, si necessiten distingir formalment 
aquests significats) i el de l'especificitat.  

b) Raonaments de tres criteris 
En rebutjar l'ús del verb ser com a auxiliar amb verbs transitius —Conversa del 

17/12/1922 (Costa 2005: 9.5.2.25)—, Fabra té en compte els criteris de la historicitat, de 
l'analogia amb altres llengües, el principi bàsic de la necessitat expressiva (en virtut del 
qual afirma que el català, com a llengua de cultura, no pot prescindir de les oracions 
passives) i el criteri de la distintivitat (relatiu al criteri de la regularitat). 

En parlar del relatiu que en construccions com un arbre que les arrels... —Conversa 
del 21/8/1923 (Costa 2005: 9.5.2.26)—, Fabra la considera tolerable com a expressió 
col·loquial en virtut del criteri de l’adequació a una concepció estilística —tant més que 

                                                                                                                                               
desplaçats i en limitar enriure's a l'«estil familiar», perquè la llengua no «hi guanya res» amb la duplicitat 
riure's/enriure's —el 21/4/1925 (Costa 2005: 9.5.2.23). 
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compleix el criteri funcional de la implantació—, malgrat que pot presentar problemes 
de distintivitat. 

c) Raonaments de dos criteris 
En parlar dels tractaments senyor i En —Conversa del 14/I/1923 (Costa 2005: 

9.5.2.26)—, el lingüista gracienc fa servir la distribució estilística (en virtut de la qual 
reserva el segon tractament per a situacions menys cerimonioses) i els criteris de 
l'analogia amb altres llengües i de la genuïnitat. 

En la Conversa de l'11/1/1920 (Costa 2005: 9.5.2.24), Fabra especula amb la 
possibilitat, en virtut del criteri de la historicitat i del criteri funcional de la implantació 
de les locucions per tal que i per tal com —que podrien arraconar la conjunció 
perquè—, de reintroduir la construcció per què com a relatiu neutre per enriquir els 
mitjans expressius de la llengua literària. 

En la Conversa del 28/12/1922 (Costa 2005: 9.5.2.25), el lingüista gracienc proposa 
en virtut dels criteris de la distintivitat i de la historicitat, distingir en la correspondència 
els adjectius i pronoms aquest i aqueix. 

En tercer lloc, destaquen les Converses en què Fabra practica el que podem 
anomenar una «gestió de la variació lingüística». Amb aquesta designació ens referim a 
les propostes fabrianes d’introduir distincions en determinats casos de variació no 
funcional. S'hi poden establir dues actuacions diferents:212 

a) Distinció semàntica o sintàctica entre dues construccions o formes concurrents: 
Fabra proposa els dies 7/12/1919 (Costa 2005: 9.5.2.23) i 16/3/1920 (Costa 2005: 

9.5.2.24) una distinció en la correspondència entre ací i aquí, i el 16/3/1920 (Costa 

2005: 9.5.2.24), una distinció entre aquest i aqueix; i el 6/2/1927 (Costa 2005: 9.5.2.31) 
reserva sots per a determinades locucions prepositives mentre que dóna com a forma 
habitual i productiva sota. 

b) Permissió de la variació no funcional: el lingüista gracienc admet alhora arriba al 
castell i arriba en el castell —el 29/12/1919 (Costa 2005: 9.5.2.23)— i afirma que en i a 
són intercanviables en molts casos —el 30/12/1919. 

En quart lloc, cal esmentar les propostes o comentaris al voltant del que podem 
anomenar enriquiment dels mitjans expressius del català. Són vuit Converses —la 
primera, la del 10/3/1920 (Costa 2005: 9.5.2.24); l'última, la del 17/2/1927 (Costa 2005: 

9.5.2.31).213 
 

5.3.1.3 Informació més rellevant sobre la relació entre operacions d’estandardització a 
les Converses filològiques de 1919-1928 

En parlar de «relacions entre operacions d’estandardització», ens referim tant a la 
seva connexió de procediment, inherent al procés d'estandardització, com al fet que, en 
determinats casos, l'aparició de determinats fenòmens —potser previsibles en general, 
però sempre nous en la casuística— en una de les operacions afecta la feina que es fa en 
relació amb una o unes altres operacions. 

                                                 
212. No cal dir que la ponderació fabriana de les faltes també és una actuació relativa a la variació no 
funcional. 
213. Ho fa en proposar l'acceptació de les construccions qui que i quan que (10/3/1920); vagi dir 
(13/3/1920); al més + adjectiu + que (19-20/5/1920); cosa és de què (s. d.); aquella o la dita, alternatives 
a el mateix (21/12/1922); demés en el sentit medieval (6/10/1923); maneres d'evitar l'enfarfegament de el 
del qual (14/4/1925); i les maneres més avinents de reemplaçar el gerundi anomenat espanyol 
(12/9/1925).  
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Entre les relacions previstes per Fabra en l'estandardització del català destaca la que 
estableix entre codificació i elaboració, les quals, de fet, són dues intervencions 
complementàries: en paraules seves —Conversa del 17/6/1926 (Costa 2005: 9.5.2.29)—, 
cal «enriquir i depurar» el català. 

Pel que fa a la relació entre codificació i vehiculació, d'una banda s'explica per la 
consideració del criteri literari o el democràtic de correcció: el gramàtic sanciona un 
dels usos habituals —Converses del 19/2/1920 (Costa 2005: 9.5.2.23), 20/5/1923 (Costa 

2005: 9.5.2.26), 10/9/1924 (Costa 2005: 9.5.2.27), 13/1/1925 (Costa 2005: 9.5.2.28). De 
l'altra, però, tancant el cercle, els escriptors han d'assajar de tenir en compte les 
propostes del gramàtic —Converses del 30/12/1922 (Costa 2005: 9.5.2.25) i del 
23/8/1923 i 5/9/1923 (Costa 2005: 9.5.2.26). 

Deixant les relacions inherents a les operacions i passant als efectes negatius —
previsibles, com el mateix Fabra demostra en alguna text—, es pot dir que els principals 
són les ultracorreccions, els calcs i les reaccions negatives entre els parlants, fenòmens 
que obliguen el gramàtic a justificar més i millor o a precisar la codificació que es vol 
vehicular. Les Converses en les quals Fabra denuncia ultracorreccions són 14,214 entre 
les quals destaquen les 4 següents perquè contenen reflexions generals: 
 
24/4/1923 (Costa 2005: 9.5.2.26): Ja sabem com és perillosa la introducció en la llengua 
literària d'un mot que no sigui l'equivalent exacte del mot usual que tractem de 
combatre: prou advertireu una i cent vegades que aquell mot pot reemplaçar aquest 
solament en l'accepció A; però si aquest posseeix, ultra l'accepció A, les accepcions B, 
C, etc., no tardareu a trobar exemples del nou mot usat en alguna d'aquestes accepcions. 
2/6/1923 (Costa 2005: 9.5.2.26): les defectuositats més arrelades són potser les degudes 
a pensades poc afortunades d'aquest o d'aquell escriptor o gramàtic en el desig de 
combatre un castellanisme real o imaginari. 
17/6/1926 (Costa 2005: 9.5.2.29): Quan apareix en un escriptor un nou mot o un nou gir, 
quan algú recomana qualsevol arcaisme o neologisme, és curiós com la novetat 
introduïda o proposada troba immediatament prosèlits, sia o no encertada, i com la gent 
es llença a usar-la àdhuc sense tenir una idea exacta de la seva significació. Bo que 
estiguem disposats a admetre tot allò que tendeix a enriquir i depurar la llengua; però no 
qualsevol novetat: cal abans encertir-nos que es tracta realment d’una millora (cal tenir 
en compte qui la proposa, una cosa!), i cal, encara, no adoptar-la fins que tinguem una 
idea exacta de la seva veritable significació i extensió. 
17/3/1927 (Costa 2005: 9.5.2.31): com que no hi ha un reemplaçant únic [...] hi ha una 
tendència a emprar en tots els casos un mateix  reemplaçant.   
 
Fabra també consigna, entre les efectes no desitjats, la reacció que determinades 
propostes provoquen en certs sectors socials. Així, el 2/12/1919 (Costa 2005: 9.5.2.23), 
rebat la idea dels qui titllen d'«invencions les seves propostes» en general i, en 
particular, la idea que el mot res en sentit positiu sigui una invenció —Conversa del 
14/12/1919 (Costa 2005: 9.5.2.23). En la Conversa del 14/12/1919 (Costa 2005: 

9.5.2.23), quan defensa que rebutjar el doncs causal, el quin relatiu, la duplicació 

                                                 
214. Ho fa en parlar de la construcció ço+adjectiu (25/31923); de l'omissió de no (26/4/1923, 29/81923, 
21/4/1926, 7/7/1926, 20/7/1927 SRomUB 814); de per tal que, causal (25/3/1924); de llur  (13/8/1924); 
del règim de certs verbs (26/6/1925, 17/9/1926). 
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pronominal en frases amb complements circumstancials preverbals i el gerundi no 
adverbial no és «encongir» una llengua. 

 
5.3.2 Observacions sobre la concepció de Fabra de la codificació sintàctica als textos 
discrecionalment pertinents per a l’anàlisi de les unitats de significació especialitzada 
fabrianes 

Les observacions de conjunt sobre la concepció fabriana de la codificació sintàctica 
en els textos considerats discrecionalment pertinents no difereixen gaire de les que hem 
fet en parlar del conjunt de les Converses filològiques de 1919-1928 (5.3.1.1). Això ja 
era previsible, ja que aquestes Converses són de llarg els textos més nombrosos i, per 
tant, el comentari de la informació que hi hem trobat ja és prou representatiu del conjunt 
dels textos discrecionalment pertinents. 

Una informació nova important que permeten donar les observacions que ara 
encetem és que moltes de les concepcions fabrianes presents en les Converses de 1919-
1928 ja eren presents en els seus textos de ben abans i, per tant, cal considerar-les 
concepcions ben assumides per Fabra. És el cas, per exemple, de les quatre operacions 
d’estandardització establertes per Einar Haugen, a les quals Fabra ja al·ludeix en la 
conferència del 19/12/1891 (Costa 2005: 9.5.2.1). 

En aquest sentit, en els textos discrecionalment pertinents215 les unitats de 
significació relatives a l’estandardització més presents són fixar (amb 13 ocurrències), 
normal (amb 10) i depurar (amb 9). A més, cal tenir en compte que la unitat 
normalització —pertanyent al camp semàntic del segon— apareix quatre vegades a les 
«Converses filològiques» de 1945-1947 —en les quals diu que el català ja està 
normalitzat i fixat—, en el títol del text «La normalització de la gramàtica», de 1929 
(Costa 2005: 9.5.1.1.6), i que la unitat depuració —pertanyent al camp semàntic del 
tercer— apareix un cop a les «Converses filològiques» de 1945-1947 i en el títol dels 
textos «L’obra de depuració del català», de 1924 (Costa 2005: 9.5.1.1.4), i «De la 
depuració de la llengua catalana», de 1927 (9.5.1.1.5). I, encara, cal no oblidar que una 
altra unitat, redreçament, que apareix un cop a les «Converses filològiques» de 1945-
1947, també apareix en el títol del text «L’obra de redreçament del català literari», de 
1929 (Costa 2005: 9.5.2.34). 

No podem deixar de cridar l'atenció sobre l’anglicisme estandarditzat, 
impecablement adaptat en la transcripció d'«Un parlament del filòleg Pompeu Fabra», 
del 15/9/1932 (Costa 2005: 9.5.2.44). El dubte és si és un terme de Fabra o de 
l’«extractant». El devia dir Fabra i el segon el devia transcriure: 
 
P. 213: […] Els anglesos, per exemple, ultra el llenguatge literari, tenen el llenguatge 
parlat estandarditzat i tenen, encara, el llenguatge del carrer. 
 
A més, trobem en aquests altres textos discrecionalment pertinents, concepcions i 
informacions no presents a les Converses de 1919-1928. Destaca l'ús de la unitat de 
significació estil com a unitat relacionable amb la noció de norma objectiva coseriuana 

                                                 
215. Hi incloem —gràcies a l’amabilitat de Jordi Mir— les recentment localitzades «Converses 
filològiques» publicades a La Humanitat, entre 1945 i 1947. El mateix Mir ens havia deixat consultar un 
manuscrit que era l’original de la primera «Conversa» (v. Costa 2005: 9.5.2.47 i epígraf 1.4.2.2., nota 59).  
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o amb la idea d’una llengua literària pròpia, en la ressenya de la conferència del 
19/3/1897 (Costa 2005: 9.5.2.3): 
 
P. 5: [Fabra] se lamenta de las intrusiones de otras lenguas que se emplean en el 
lenguaje catalán hablado, aconsejando que se procure depurar éste tanto como se pueda, 
para formar un verdadero estilo catalán. 
 
Una novetat també és que el fragment reproduït de l'article «El mot “qui”», del 
30/1/1930 (Costa 2005: 9.5.2.42) constitueix un raonament que conté 7 criteris —
nombre que és el màxim també en les Converses—216 i una reflexió sobre necessitats 
expressives. 

 

 

5.4 Observacions sobre la concepció de Fabra de la codificació sintàctica  
5.4.1 Conclusions sobre l’objectiu fixat 

Els objectius explícits d’aquest capítol eren, d’una banda, descriure la concepció 
fabriana de la codificació sintàctica i, de l’altra, validar la hipòtesi de la doble condició 
de Fabra com a investigador i com a estandarditzador. 

Pel que fa al primer objectiu, cal considerar-lo assolit d’entrada per la gran quantitat 
d’informació que hem pogut obtenir, tant en els textos que hem considerat «pertinents» 
com en els que hem considerat «discrecionalment pertinents». Quant a aquesta distinció 
dels textos fabrians, hem de reconèixer que el nombre de textos discrecionalment 
pertinents (301) en què hem trobat informació és molt més gran que el de pertinents 
(18); però també cal dir que en les dues menes de textos hi ha obres que en parlen 
extensament. Entre els especialitzats, per ordre decreixent, cal esmentar el Diccionari 
general de la llengua catalana (Costa 2005: 9.5.1.1.7); les gramàtiques de 1956 (Costa 

2005: 9.5.1.1.15) i 1946 (Costa 2005: 9.5.1.1.14); la conferència de 1933 (Costa 2005: 

9.5.1.1.8); la transcripció del curs de 1933-1934, de Galtés (Costa 2005: 9.5.1.1.9); el 
text «Sobre els diferents problemes pendents en l’actual català literari», de 1907 (Costa 

2005: 9.5.1.1.1), i la transcripció del curs de 1936-1937 (Costa 2005: 9.5.1.1.13). Entre 
els no especialitzats, cal tenir en compte sobretot les Converses filològiques de 1919-
1928 (Costa 2005: 9.5.2.23-9.5.2.33), però cal no oblidar l'article «El mot “qui”», del 
30/I/1930 (Costa 2005: 9.5.2.42). 

La cronologia d’aquests nou textos ja ens permet veure que la codificació lingüística 
és una qüestió present en l’obra de Fabra d’una manera continuada i sistemàtica; 
impressió que es confirma, si recordem que —amb una profunditat variable, no cal 
dir— Fabra en parla des del 22 de març de 1892, a «Sobre la reforma lingüística y 
ortográfica» (Costa 2005: 9.5.2.2) fins al 1947, a les «Converses filològiques» de 1945-
1947 (v 5.3.2). 

                                                 
216. En el fragment reproduït de la carta del 15/6/1942 (Costa 2005: 9.5.2.46) hi ha un raonament amb 5 
criteris. 
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Pel que fa al segon objectiu, la distinció entre un Fabra investigador i un Fabra 
estandarditzador, es pot veure en les conclusions generals que tot seguit presentem. 

 
5.4.2 La codificació sintàctica segons Pompeu Fabra 

El primer que cal dir és que en els textos analitzats, Fabra no presenta cap teoria 
completa ni cap definició explícita ni del que ara coneixem com a «estandardització»  ni 
de la codificació sintàctica en general. Això no obstant, tant en els textos que hem 
considerat «pertinents» com en els que hem considerat «no pertinents», trobem 
reflexions generals, a partir de les quals en força ocasions podem deduir plantejaments 
fonamentals quant a l'estandardització del català i la codificació de la sintaxi. 

Pel que fa a l'estandardització, hem vist que una unitat de significació fonamental en 
la concepció fabriana és la de redreçament. Al DGLC (Costa 2005: 9.5.1.1.7), hem 
trobat una definició per extensió, no tancada, de «redreçar una llengua»; i en tota mena 
de textos —fins i tot com a títol d'articles— i de qualsevol època, Fabra fa servir la 
unitat redreçament. D'aquest conjunt d'usos, hem deduït la concepció fabriana general 
de l'estandardització: 

 
Terminologia fabriana Terminologia moderna de planificació 
Redreçament Planificació de corpus 
   Selecció (Depuració/Purificació)    1a fase de codificació 
   Refinament/Enriquiment     Compleció i cultiu  
   Fixació (Normalització/gramatització)    2a fase de codificació i cultiu 

   Vehiculació reeixida (estabilització) 
Difusió    Vehiculació reeixida (estabilització) 
 
Hem vist també que la pràctica fabriana parteix de la idea que en un principi són 
operacions successives, però que de seguida l'actuació estandarditzadora demana que 
siguin simultànies i amb influències mútues. 

Aquestes influències són especialment rellevants, d'una banda, entre la codificació i 
la vehiculació. En primer lloc, els conceptes correlatius de regla i falta gramaticals, en 
la reflexió i en la pràctica fabrianes s'estableixen a partir d'una consideració dels criteris 
jespersenians de correcció anomenats «literari» i «democràtic» (5.1): el gramàtic només 
pot sancionar una construcció com a regla —i les concurrents com a faltes—, o bé 
perquè observa que, essent una construcció pròpia del català, els escriptors i la massa 
parlant la fan servir, o bé perquè, essent una construcció pròpia del català, la proposa 
com a regla —facultativa provisionalment—, i els escriptors i la  massa parlant 
l'adopten. Aquesta pràctica inclou el bandeig de les formes no genuïnes de la llengua. 
Algunes faltes, però, ho són perquè Fabra adopta una concepció lingüística 
determinada: per exemple, quan condemna la forma els hi com a datiu plural, parteix de 
la concepció que hi, com a pronom que és, ha de ser coreferent amb algun element del 
discurs; com que en aquest conjunt no ho és, no es pot admetre fer-lo servir en aquest 
conjunt com a datiu. 

En segon lloc, aviat Fabra s’adona que la difusió de les seves propostes té uns efectes 
secundaris: les ultracorreccions —«sense no venir»—, els calcs —«blasmar d’algú»— o 
les reaccions negatives d’alguns parlants, que consideren excessiva o poc fonamentada 
la seva depuració de la llengua en algunes qüestions. 

També trobem una relació estreta entre les operacions de codificació i elaboració. 
D’entrada, perquè l’«obra de redreçament» consisteix tant a «depurar» com a «enriquir» 
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la llengua. Però aquesta relació es concreta en la intervenció normativa fabriana sobre 
qüestions bàsiques de la sintaxi —com certes construccions de relatiu, certes 
combinacions pronominals o la duplicació pronominal en frases amb complements 
circumstancials preverbals. El lingüista gracienc no hi planteja una dicotomia entre una 
construcció «correcta» i una o unes construccions «incorrectes», sinó que, en virtut 
d’unes determinades característiques d’una de les construccions concurrents, en proposa 
una com a pròpia de la «llengua literària» —«una fusta de la qual es fan mobles», «De 
patates, a la Maria, li’n  donarem un quilo» i «En aquest capítol, Ø llegim les 
conclusions»— i l’altra o altres queden circumscrites a l’«estil familiar» —«una fusta 
que se’n fan mobles», «De patates, a la Maria, n’hi donarem un quilo» i «En aquest 
capítol, hi llegim les conclusions». 

Pel que fa a l’operació d’elaboració, cal destacar que hem pogut establir el que hem 
anomenat «criteri de l’adequació a una concepció estilística», definit com el «criteri 
d’elaboració funcional segons el qual determinades formes o construccions sinònimes o 
equivalents es poden distribuir en l’escala estilística de menys a més formalitat». També 
hem trobat 6 raonaments —amb 4 criteris com a màxim— des del punt de vista 
d’aquesta activitat. I, finalment, cal tenir en compte dues reflexions, esporàdiques però 
d’una gran importància: la concepció de la llengua literària com una varietat amb 
registres de formalitat diferents i la idea que la riquesa d’una llengua està, no només a 
tenir molts mots o construccions, sinó també en la distribució estilística que se’n pugui 
fer. 

 
5.4.2.1 La codificació sintàctica segons el Pompeu Fabra investigador 

Cal recordar que la divisió establerta en aquest treball entre textos pertinents i no 
pertinents s'ha fet partint de la base que els primers es podien considerar textos 
especialitzats de gramàtica, lingüística o filologia, mentre que els segons eren textos 
més aviat divulgatius. 

El fet és que, malgrat aquesta divisió —a partir de la qual es podia pensar que en els 
textos pertinents no hi hauria informació o n'hi hauria poca sobre la codificació de la 
sintaxi—, acabem d’esmentar que en set textos dels considerats especialitzats i no 
normatius hi ha força informació i de tipus general. 

No cal dir que, tenint en compte les circumstàncies en les quals Fabra desenvolupa la 
seva doble tasca això era inevitable: el públic a qui s'adreçava —fins i tot l'alumnat 
universitari— necessitava constantment un recordatori de certes regles i una justificació 
del sentit de la codificació; però, alhora, el descobriment o la sistematització de noves 
formes o construccions modificava punts de vista sobre la seva normativitat.217 

 
5.4.2.2 La codificació sintàctica segons el Pompeu Fabra estandarditzador 

El més destacat de la concepció normativa de Pompeu Fabra són els criteris que 
presenta i que té en compte —tant aïlladament com conjuntament en el que hem 
anomenat «raonaments»— i la ponderació de les «formes desaconsellades de sintaxi». 

 

                                                 
217. Ateses aquestes circumstàncies, presentem les observacions més rellevants sobre la codificació de la 
sintaxi en l'epígraf següent, tant si es troben en textos pertinents com si es troben en textos 
discrecionalment pertinents. 
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5.4.2.2.1 Els criteris de codificació sintàctica tinguts en compte per Pompeu Fabra 
Els criteris de codificació sintàctica de Lamuela i Costa (2002) tinguts en compte per 

Pompeu Fabra en els textos buidats són els següents: 
 

1. Diasistematicitat 7. Adequació a una concepció estilística 
2. Historicitat 8. Funcionalitat constatada  

   a) Implantació 
3. Regularitat  
   a) Distintivitat 
   b) Homogeneïtat paradigmàtica 

9. Funcionalitat prospectiva 
   a) Intel· ligibilitat  
   b) Simplicitat 
   c) Acceptabilitat 
   d) Garantia d’ús pertinent 

4. Adequació etimològica 10. Autonomia 
   a) Genuïnitat 
   b) Especificitat 

5. Pertinència estructural 
   a) Gramatical 

11. Analogia amb altres llengües 

6. Adequació a una concepció lingüística 12. Avaluació de la prova d’ús 
   a) De la implantació 
   b) De l’ús pertinent 

 
Els presentem definits i exemplificats en un o uns textos on Fabra fa una reflexió 
general sobre el criteri o el té en compte. 

1. Diasistematicitat 
Es té en compte el conjunt dialectal dins de les operacions de codificació i 

compleció. 
Fabra té en compte aquest criteri en l’article «Sobre diferents problemes pendents en 

l’actual català literari», de 1907 (Costa 2005: 9.5.1.1.1): 
 
En realitat, si cada escriptor escrivia en el seu català —[…] en el de la gent més culta 
[de la seva encontrada]—, les divergències que apareixerien en la llengua literària no 
foren potser, ja avui dia, tan grosses com molts pensen   
 
I en un fragment del discurs com a president dels Jocs Florals, de 1934 (Costa 2005: 

9.5.1.2.3), en fer referència a la necessitat de conèixer totes les varietats de la llengua: 
 
[L’obra sistemàtica de depuració i fixació del català] solament era possible mitjançant la 
coneixença de […] totes les varietats de la llengua parlada. [...]  

 
2. Historicitat 
Són preferides les formes que tenen una tradició literària més llarga. 

 
L’obra de redreçament del català literari és sobretot una obra de descastellanització i en 
la majoria dels casos és la llengua antiga que ens dóna el mot o el gir amb què cal 
reemplaçar el mot o el gir castellà. [...] 

En aquestes notes diàries tractarem de donar una idea de com és gran el nombre de 
castellanismes de la llengua actual i de demostrar així la necessitat de recórrer 
abundosament a l’arcaisme, posat que no vulguem acontentar-nos amb una depuració 
soma de la llengua, consistent en la sola extirpació dels castellanismes més aparents. 
[Conversa filològica del 18/XI/1919 (Costa 2005: 9.5.2.23).] 
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3. Regularitat 
3a. Distintivitat: es prefereixen les formes que eviten l'homonímia. En sintaxi, es 

potencien les oposicions funcionals entre formes o estructures parcialment oposades i la 
diversitat de recursos per evitar l'ambigüitat d'una construcció o dotar la llengua de més 
recursos expressius: 
 
A vegades, quan un mot ha sofert dues evolucions divergents, la llengua s'empara de les 
dues formes resultants i, donant a cadascuna d'elles una significació diferent, en fa en 
realitat dos mots distints. La llengua hi surt guanyant, puix que, en lloc d'un sol mot 
amb dues accepcions distintes, posseeix dos mots, un per a cadascuna d'aquestes 
accepcions. [Conversa filològica del 13/12/1923 (Costa 2005: 9.5.2.26).] 
Una llengua que posseeix un qui subjecte i un que complement directe (francès) és 
superior en aquest punt a una llengua que no posseeix sinó un que subjecte i 
complement directe (castellà). [Conversa filològica del 13/9/1924 (Costa 2005: 

9.5.2.27).] 
[...] el fet de tenir tres o quatre mots per a expressar una mateixa idea o una mateixa 
cosa, representa una riquesa per al llenguatge, però la veritable riquesa consisteix, no 
precisament a tenir diversos mots per a expressar una mateixa cosa, sinó a donar un 
matís diferent a cadascun d’ells. [Recull de les lliçons del curs de català superior 
(1933-1934), pàg. 103 (Costa 2005: 9.5.1.1.9).] 

 
3b. Homogeneïtat de paradigma: es prefereixen les formes que corresponen a 

paradigmes més homogenis: 
 
Tothom sent bé la diferència que hi ha entre Ens va posar els abrics i  Ens hi va posar 
els abrics. La mateixa diferència hi ha entre Els va posar els abrics i Els hi va posar els 
abrics, distinció que desapareix si en la primera frase reemplacem el datiu els per la 
combinació els hi. [...] [Conversa filològica del 8/XII/1922 (Costa 2005: 9.5.2.25).] 

 
4. Adequació etimològica 
Es prefereixen les formes que conserven els significats o les propietats lingüístiques 

dels seus ètims coneguts: 
 
[...] Però, ¿és que no els diu res [...], sobretot, que aquesta significació sigui una de les 
significacions usuals de la preposició llatina in, d’on prové la nostra preposició en? 
[Conversa filològica del 23/I/1920 (Costa 2005: 9.5.2.24).] 
[...] la ineptitud per a denotar el terme final d’una anada [...] ni la té la preposició llatina 
in ni la catalana en (català antic, català parlat). Ni l’etimologia ni la història del nostre 
en no poden justificar-ne l’exclusió com a traducció de la preposició castellana a en 
casos com Pujar en aquella ermita, Anar en una altra part. [Conversa filològica del 
24/I/1920 (Costa 2005: 9.5.2.24).] 

 
5. Pertinència estructural 
Es rebutgen les alteracions de significat o de propietats de les formes lingüístiques 

introduïdes per desconeixement i els procediments d'innovació que infringeixen les 
regles pròpies de la llengua objecte de codificació: 
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Diu el nostre amic Ferran i Mayoral: “Però és evident que, en gramàtica com en tota 
cosa, el costum —qui pot ésser a voltes la perpetuació d’un vici o simplement d’una 
negligència— no basta a justificar una regla.  Si és just i necessari atendre 
aristotèlicament als fets, no cal oblidar la valoració platònica, l’eventual esmena dels 
fets segons un ideal de perfecció.  Vora les raons de costum convindria també en 
gramàtica pensar en les raons de la raó, del gust, de la bellesa, de la cultura”. 

D’acord. Però els mitjans d’esmenar els fets —i Ferran i Mayoral ho reconeíx així sens 
dubte— ens els ha de donar la llengua mateixa. [Conversa filològica del 10/IX/1924 
(Costa 2005: 9.5.2.27).] 
Quan apareix en un escriptor un nou mot o un nou gir, quan algú recomana qualsevol 
arcaisme o neologisme, és curiós com la novetat introduïda o proposada troba 
immediatament prosèlits, sia o no encertada, i com la gent es llença a usar-la àdhuc 
sense tenir una idea exacta de la seva significació. Bo que estiguem disposats a admetre 
tot allò que tendeix a enriquir i depurar la llengua; però no qualsevol novetat: cal abans 
encertir-nos que es tracta realment d’una millora (cal tenir en compte qui la proposa, 
una cosa!), i cal, encara, no adoptar-la fins que tinguem una idea exacta de la seva 
veritable significació i extensió. Recordem, si no, el cas del doncs causal, del quin 
relatiu, del no res menys adversatiu. És millor renunciar a un mot que usar-lo malament. 
Si el mot poc conegut ve a substituir un mot habitual bo, el millor que es pot fer és 
prescindir-ne, i si desitjar, anhelar, etc., són bons, per què usar en lloc d’ells un mot 
nou: freturar? [...] I en el cas que la substitució del mot habitual per un de nou és 
indispensable perquè aquell és del tot inadmissible, escatiu bé quin és el seu substitut en 
cada cas [...] si recolzar pot reemplaçar apoiar en tal i tal cas, això no vol dir que el 
pugui reemplaçar en tots els casos [...] [Conversa filològica del 17/6/1926 (Costa 2005: 

9.5.2.29).] 
 

5a. Pertinència gramatical: es rebutgen les alteracions de les propietats de les 
formes lingüístiques introduïdes per desconeixement: 
 
Ja sabem com és perillosa la introducció en la llengua literària d’un mot que no sigui 
l’equivalent exacte del mot usual que tractem de combatre: prou advertireu una i cent 
vegades que aquell mot pot reemplaçar aquest solament en l’accepció A; però si aquest 
posseeix, ultra l’accepció A, les accepcions B, C, etc., no tardareu a trobar exemples del 
nou mot usat en alguna d’aquestes accepcions. Quan es posà en voga llur , sorgiren tot 
seguit expressions com l’home i llur fill ; quan, més recentment, s’ha posat en ús el mot 
ço, han aparegut tot seguit expressions com ço útil [...]. [Conversa filològica del 
24/IV/1923 (Costa 2005: 9.5.2.26).] 
Un fet freqüent, quan es reintrodueix en la llengua una conjunció antiga, és que molts li 
donen una valor diferent de la que realment tenia. [Conversa filològica del 4/X/1923 
(Costa 2005: 9.5.2.26).] 

 
6. Adequació a una concepció lingüística 
Es rebutgen les formes considerades aberrants a partir de la concepció dels 

funcionaments lingüístics que tenen els codificadors: 
 
En els temps d’obligació [...] i en el perfet perifràstic [...], hom pot adjuntar els pronoms 
febles a l’auxiliar [...] o posposar-los a l’infinitiu [...]; i és un fet prou conegut que hi ha 
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gent del poble que fa les dues coses alhora [...]. És clar que aquesta construcció ha 
d’ésser curosament evitada en la llengua escrita. [Conversa filològica del 20/7/1927 
(Costa 2005: 9.5.2.31).] 

 
7. Adequació a una concepció estilística 
Es considera que la codificació concerneix només determinats registres, generalment 

distingits per un cert nivell de formalitat, i es releguen a registres no codificats les 
formes percebudes com a inadequades per als primers: 
 
Aquesta repetició d’un dels membres de l’oració, expressat primerament pel relatiu i 
després per un pronom feble adjuntat al verb, constitueix una incorrecció sols tolerable 
en l’estil familiar. Certament trobem exemples d’una tal repetició en les altres llengües, 
però en totes elles (llevat del romanès, on ha passat a ésser la construcció normal) és 
considerada com una construcció defectuosa, i nosaltres, en l’obra de redreçament de la 
llengua literària, hauríem de tenir una gran cura a evitar-la.  [...] [Conversa filològica 
del 31/XII/1919 (Costa 2005: 9.5.2.23).] 

 
8. Funcionalitat constatada 
Són preferides les formes que tenen més valor funcional o que poden adquirir-lo més 

fàcilment. 
8a Implantació: es prefereixen les formes més difoses geogràficament i 

socialment al moment de la codificació perquè són les que tenen més valor funcional 
d'entrada, independentment de si són formes tradicionals, innovacions o interferències 
d’altres llengües: 
 
consagrar v. tr. [...] Fig. Revestir el caràcter de durador. [...] És una regla consagrada 
pel temps. [Diccionari general de la llengua catalana (Costa 2005: 9.5.1.1.7).] 
A l’època primitiva de la renaixença [sic], la primera forma [al + infinitiu], és a dir, la 
forma actual castellana, era la usada, però més endavant els escriptors anaren descartant 
sistemàticament al i emprant en. Cal, però, dir que la primera d’aquestes formes no és 
pas condemnable, però com que el corrent és posar en és aconsellable seguir-lo [...] 
[Recull de les lliçons del curs de català superior (1933-1934: 86) (Costa 2005: 

9.5.1.1.9).] 
 
9. Funcionalitat prospectiva 
Es prefereixen les formes que poden adquirir valor funcional més fàcilment. 

9a. Intel·ligibilitat: es prefereixen les formes que, tot i no ser usades per aquells 
a qui són proposades, seran fàcilment compreses i són, doncs, disponibles: 
 
[...] és evident que no hi haurà ningú que deixi d’entendre el sentit d’una oració pel fet 
que aquesta sigui construïda amb la dita locució relativa [la qual cosa]. [...].[Conversa 
filològica del 30/XII/1919 (Costa 2005: 9.5.2.23).] 

 
9b. Simplicitat: són preferides les que són més fàcils d'aprendre: 
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[...] Creiem, però, totes coses tingudes en compte, que de les dues fórmules senyor En i 
Senyor és millor la segona, que és, de les dues, l’única realment vivent i és evidentment 
més planera, menys enfarfegada que la primera, tot essent igualment respectuosa. 
[Conversa filològica del 23/I/1923 (Costa 2005: 9.5.2.26).] 

 
9c. Acceptabilitat: són preferides les que són més fàcils d'acceptar: 

 
Full 2 recto: En la llengua antiga a ell es normal, ad ell excessivament rar. I, altrament, 
me sembla molt més viable reemplassar an ell (que crec inadmissible) per a ell que per 
ad ell. La gent apenes [?: grafia poc llegible] s’adonarà del canvi de an ell per a ell [...]; 
en canvi, no li xocará pas poc una forma nova, ad! [Carta 13/9/1910 (Costa 2005: 

9.5.2.14).] 
 

9d. Garantia d'ús pertinent: es prefereixen les formes que més difícilment 
donaran lloc a problemes de pertinència estructural durant el procés de vehiculació: 
 
[...] Quan un mot arcaic pot reemplaçar un mot corrent en totes les seves accepcions 
[…] no pot donar lloc a construccions defectuoses. Tal s’esdevé amb la substitució de 
menos per menys [...] 
Però no s’esdevé el mateix amb el possessiu llur . Llur pot reemplaçar seu, però no pas 
en tots els casos. [...] 

[...] Amb el pronom ço passa una cosa anàloga. En adoptar-se l’expressió ço que per 
reemplaçar l’expressió lo que, ço s‘ha trobat ésser un reemplaçant de l’article neutre 
[...]; però, partint d’aquesta substitució, molts han pensat que podien reemplaçar lo per 
ço en tots els casos i s’han posat a escriure ço important [...]. Aquest ús del mot ço és 
del tot inadmissible: la substitució de lo per ço és sols lícita davant el pronom relatiu 
(que, qui) o la preposició de. [Conversa filològica del 4/II/1920 (Costa 2005: 9.5.2.24).] 
Moltes vegades hem assenyalat els perills que comporta l’adopció d’un mot o d’un gir 
estranys a la llengua parlada. [...] tan bé els sona [a la gent] Mai no hi hem anat 
(correcte) com No mai hi hem anat (dolent) [...]  
Pensem, encara, en el que ha passat amb llur , que trobem a vegades usat amb referència 
a un sol posseïdor [...], o amb ço, amb què alguns expressen el neutre de l’adjectiu (ço 
important), o amb no res menys, que tan sovint trobem emprat com a conjunció 
adversativa. I, si algun dia triomfava el criteri de substituir tot que subjecte per qui, 
tremolem de pensar els que complements i els que conjunció que hom trobaria 
reemplaçats per qui! És clar que això no vol dir que s’hagi de renunciar a l’addició del 
no omès en el llenguatge parlat, ni a l’ús de llur  o de ço, ni que s’hagués de desistir de 
canviar en qui tot que en el cas que aquesta innovació fos jutjada encertada. Però ens 
aconsella evidentment de pensar-nos-hi molt abans de llançar-nos a proposar qualsevol 
innovació sintàctica. [Conversa filològica del 25/2/1927 (Costa 2005: 9.5.2.31).] 

 
10. Autonomia 
Són preferides les formes que afavoreixen l'autonomia de la llengua respecte a altres 

llengües.  
10a. Genuïnitat: són preferides les formes pròpies de la llengua enfront dels 

manlleus o dels calcs  
 
PER LA PURESA DE LA LLENGUA. ELS CASTELLANISMES 
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L’obra de redreçament del català literari és sobretot una obra de descastellanització 
[...].. [Conversa filològica del 18/XI/1919 (Costa 2005: 9.5.2.23).] 

 
10b. Especificitat: són preferides les formes que són particulars de la llengua  

 
Algú pensarà potser que no val la pena de preocupar-se d’un fet com aquest [“el dilluns 
tindrà lloc”], aparentement insignificant. Però és en gran part per la suma d’una sèrie de 
petits fets, en aparença insignificants, que la sintaxi d’una llengua es diferencia de la 
d’una altra llengua de la mateixa família. [...] [Conversa filològica del 13/XII/1922 
(Costa 2005: 9.5.2.25).] 

 
11. Analogia amb altres llengües 
Són preferides les formes que coincideixen amb les d'altres llengües. 

 
Quan hom proposa el bandejament d’algun mitjà d’expressió manllevat, sovint la gent 
es lamenta d’haver-hi de renunciar; els sembla gairebé impossible de prescindir-ne, i la 
seva falta implica, segons ells, una greu llacuna de la llengua, sense considerar que 
molts cops el tal mitjà és també completament estrany a llengües com l’italià i el 
francès. En canvi, veiem a molts desaprofitar mitjans d’expressió de la pròpia llengua 
quan aquests són estranys a l’espanyol, reemplaçant-los gairebé sistemàticament per les 
perífrasis a què es veu obligada de recórrer aquesta llengua, mancada d’aquells mitjans 
d’expressió. [Conversa filològica del 17/6/1927 (Costa 2005: 9.5.2.31).] 

 
12. Avaluació de la prova de l’ús de les propostes de codificació: per controlar l’èxit 

de les propostes dels codificadors durant el període d’experimentació s’apliquen els 
criteris següents: 

12a. Avaluació de la implantació: s’adopten les formes proposades pels 
codificadors que arrelen i assoleixen un ús efectiu entre els parlants durant el període 
d’experimentació: 
 
Les defectuositats que les generacions esdevenidores constataran en el català actual són 
de tres menes. 

[…]  Però, desgraciadament, hi ha encara una altra mena de defectuositats: aquelles 
contra les quals és trobat fa llarg temps el remei i que continuen infestant el nostre 
llenguatge escrit: [...], quin usat com a pronom relatiu [...], doncs com a conjunció 
causal [...], els hi com a datiu del pronom ells [...], baix com a preposició [...], 
construccions com tenir que, a no ser que, per lo demés [...]. [Conversa filològica del 
30/XII/1922 (Costa 2005: 9.5.2.25).] 
Que el català de les nostres publicacions abundi en faltes de sintaxi i en castellanismes 
de lèxic és fins a cert punt explicable. Però no es comprèn que hi apareguin tantes faltes 
d’ortografia i encara menys tantes formes verbals errònies. [Conversa filològica del 
24/V/1923 (Costa 2005: 9.5.2.25).] 
Indubtablement els castellanismes sintàctics són dels més difícils d’extirpar. Si es tracta 
de bandejar un mot foraster del qual s’ha trobat el substitut adequat, basta denunciar-lo i 
indicar aquest substitut, perquè tot seguit hom vegi operar-se una reducció en l’ús 
d’aquell mot, i sovint no tarda a ésser del tot bandejat. Àdhuc en el cas en què la 
substitució ofereix la dificultat de no poder-se fer per mitjà d’un sol substitut [...], no 
solament no per això deixa el mot foraster d’ésser aviat bandejat, sinó que, després d’un 
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període més o menys llarg de substitucions errònies, acaben per emprar-se correctament 
els seus substituts. ¡Però quan es tracta d’un castellanisme sintàctic, quant lentament 
s’opera la seva eliminació! ¡I quines recaigudes no sofreix de tant en tant! Recordem el 
cas del doncs causal, de l’adjectiu demés, del relatiu compost el que. [...] [Conversa 
filològica del 12/6/1928 (Costa 2005: 9.5.2.32).] 
La meva evolució s’ha aturat i concretat, finalment, en la manera actual de plantejar el 
problema de la depuració de la llengua: cal estudiar bé la llengua viva [...]  
[...] El gramàtic per si sol i “a priori” no pot imposar res. És impossible, des d’un 
gabinet de treball, de preveure i abastar tots els casos pràctics. De vegades la solució 
donada a un cas determinat resulta violenta. El gramàtic, aleshores, no ha d’encastellar-
se com un déu indiscutible, ans al contrari: atenuar la violència, desfer-la si és necessari. 
[«Conversa amb Pompeu Fabra» (V/1926), pàg. 491 (Costa 2005: 9.5.2.30).] 
Jo mateix no sabria establir una norma abans de sotmetre-la a aquella prova d’eficàcia. 
Deixo sempre que els nostres escriptors l’experimentin i decideixin, en definitiva, la 
seva viabilitat. No tots els escriptors poden ajudar-me, no obstant. Els veig dividits en 
tres grups, dels quals només el tercer pot servir-me: en l’un hi ha aquells escriptors, 
escorrialla de l’anarquia del vuit cents, que [...] per comoditat s’erigeixen en defensors 
dels seus propis defectes. En un altre grup, potser més perniciós que el primer, hi ha 
aquells escriptors que davant una construcció o un mot que els sembla una millora de la 
llengua no s’aturen a considerar si és o no viable [...]. Finalment, en un tercer grup [...] 
hi ha els escriptors ponderats, creadors i rectificadors, que no obliden mai la 
responsabilitat pròpia. 
[...] L’assaig que quatre o cinc anys d’èxit consolida, hauria d’esdevenir regla inflexible. 
Que poguéssim dir, aleshores: el qui no fa això o no ho fa així, comet senzillament una 
falta de gramàtica. El meu ideal fóra que, gràcies a aquest mecanisme, arribéssim on ha 
arribat, sense Acadèmia, Anglaterra. Si més no, ens estalviaríem, immunes, les 
atzagaiades de qualsevol gramàtic. [«Conversa amb Pompeu Fabra» (V/1926), pàg. 492 
(Costa 2005: 9.5.2.30).] 

 
12b. Avaluació de la garantia d'ús pertinent: s’adopten les formes proposades 

pels codificadors que no han donat lloc a problemes de pertinència estructural durant el 
procés de vehiculació: 
 
Trobàvem, un d’aquests dies, un por lo delicado de la cuestión traduït per un pel delicat 
de la qüestió. 
Un mot o un gir habituals han estat jutjats inacceptables i s’ha trobat el seu reemplaçant 
o reemplaçants: una cosa cal encara: saber dur la substitució a la pràctica. En aquesta 
darrera fase d’una innovació té una gran importància el fet que el reemplaçant sigui un o 
n’hi hagi més d’un. [...] Proposeu [...] de bandejar l’article lo neutre: com que ací no hi 
ha un reemplaçant únic, bo per a tots els casos, l’eliminació de lo resulta ésser altament 
dificultosa. En aquest cas hi ha una tendència a emprar en tots els casos un mateix 
reemplaçant. [Conversa filològica del 17/3/1927 (Costa 2005: 9.5.2.31).] 
 
D’aquests 12 criteris —alguns dels quals es concreten en un o uns quants criteris més 
específics— els més tinguts en compte per Fabra són el de l’autonomia —el més tingut 
en compte—, el de la historicitat i el funcional, seguits del de l’avaluació de la prova 
d’ús i del de la distintivitat. Aquesta actuació permet deduir que Fabra volia fer del 
català una llengua autònoma, clara i precisa, per a la qual cosa comptava d’una banda 
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amb la varietat oral barcelonina contemporània i de l’altra amb la varietat medieval. 
Aquest doble front d’observació es devia a la voluntat de tenir en compte la variació 
estilística, des dels registres orals espontanis fins als registres escrits més controlats. 
Aquests objectius eren plantejats com el final d’un llarg procés, durant el qual calia anar 
avaluant l’èxit de les pròpies propostes. 

Cal destacar també que el criteri d’analogia amb altres llengües és sobretot utilitzat 
per Fabra per fer veure l’autonomia respecte a l’espanyol del català com a llengua que 
ha tingut la seva pròpia evolució, evolució de vegades divergent de la d’altres llengües, 
de vegades coincident fins i tot —per què no?— amb la de l’espanyol. 

A més dels criteris de codificació estricta, hem observat en els textos fabrians el 
principi de la compleció que hem anomenat una reflexió sobre les necessitats 
expressives: 

Són preferides les formes que omplen un buit. 
 
El català literari no pot renunciar a les oracions dites per passiva [sic] [...], oracions que 
ocorren, per altra banda, abundosament en la nostra llengua medi-eval [sic] i que 
trobem igualment en espanyol, portuguès, francès i italià. I mentre no renunciem a 
aquesta mena d’oracions (cosa que posaria el català en un grau d’inferioritat respecte a 
les altres llengües literàries), ens està vedat de formar els temps compostos dels verbs 
transitius mitjançant l’auxiliar ésser. [...] [Conversa filològica del 17/XII/1922 (Costa 

2005: 9.5.2.25).] 
 
I encara un criteri que té a veure més amb l’elaboració funcional que no amb la 
codificació, que hem anomenat criteri de distribució estilística: 

Principi d’elaboració funcional segons el qual determinades formes o construccions 
sinònimes o equivalents es poden distribuir en l’escala estilística de menys a més 
formalitat. 
 
El qual és un relatiu que ens permet de fer frases de relatiu molt complexes, poc pròpies 
de la llengua parlada. [...] ¿Quan es poden usar tots dos [relatiu simple i compost]? 
Depèn del context. Si és un llenguatge que s’ha d’acostar al familiar s’usa el simple, 
però en llargs períodes i per la claredat de la construcció s’ha de donar la preferència al 
compost, que és més propi d’estils més clars i més a part del llenguatge parlat. [Curs 
superior de català, 1936-1937, pàg. 221-222 (Costa 2005: 9.5.1.1.13).] 
 
I cal destacar també l’avaluació constant que el lingüista de Gràcia de la prova d’ús de 
les seves propostes. 

 
Pel que fa als criteris de codificació de Fabra, no cal dir que molts altres fabròlegs 

n’han parlat. Seguint la nostra llista, hi ha tres autors que es refereixen explícitament al 
que anomenem «diasistematicitat». Joan Solà dóna com una de les «bases de depuració 
de la llengua la llengua viva[,] els dialectes» (1977: 69-71) i com a «criteris i objectius» 
els conceptes de «llengua nacional» i de «llengua referencial» (1987: 27-50 i 81-82). 
Gabriel Bibiloni destaca el «principi» fabrià de la «composicionalitat» (1997: 113-127). 
I Abelard Saragossà (1999) esmenta entre els «factors» al voltant dels quals van els 
«criteris» o «principis» de Fabra «les variants dialectals» (pàg. 201-202) i afirma que 
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«l’objectiu normatiu [de Fabra és] que la normativa […] fos apta per a tots els 
dialectes» (pàg. 212). 

Com a formulacions equivalents o relatives al nostre criteri de la historicitat, trobem 
la denúncia que Mila Segarra (1984: 16-17) fa de la «instrumentalització» fabriana de la 
«llengua antiga», la referència a «la llengua antiga» com a «base de depuració de la 
llengua» de Solà (1977: 69-71), la constatació del «recurs a la llengua clàssica de» Solà 
(1987: 27-50 i 81-82), l’al·lusió als «arcaismes» que fa Sebastià Bonet (1991: 111) i 
l’esment que fa Saragossà (1999: 201-202, 204 i 229) de «la llengua medieval» entre els 
«factors» al voltant dels quals van els «criteris» o «principis» de Fabra. 

Quant al criteri de la distintivitat, fan referència al mateix concepte o similars Solà 
(1977: 69-71) en afirmar que «Fabra sovint tracta la llegua amb un pensament lògic» i 
donar entre els «criteris» fabrians la logicitat (1987: 27-50), Segarra (1984: 14-15) quan 
parla de l’afany de precisió de Fabra, Bonet (1991: 111) quan afirma que la «precisió» 
havia de tenir «pes molt important en la llengua literària fabriana» i destaca la 
«claredat» com un dels valors fabrians de la llengua literària; Biblioni (1997: 113-127) 
glossa la «funcionalitat» fabriana amb un rebuig de l’«ambigüitat» i destaca el 
«principi» fabrià de la «funcionalitat» (1997: 126); i Saragossà (1999: 201-202, 232 i 
234) quan esmenta «la regularitat i la logicitat» com un dels criteris fabrians. 

Passant al criteri de l’adequació etimològica, només trobem referències generals a 
l’«evolució» en el text de Saragossà (1999: 201-202, 220-221), quan esmenta 
«l’evolució» com un dels principis fabrians —i encara afirma que és «derivat […], no 
bàsic». 

Pel que fa a la funcionalitat, hi ha força referències, però en general no tan detallades 
com les que hem cregut observar en els textos fabrians. Creiem que tenen a veure amb 
funcionalitat constatada, però sobretot l’al·lusió a «una llengua escrita que reflectís la 
parlada» i la «llengua viva actual» (1987: 81-82), l’esment que fa Saragossà (1999: 201-
202, 204 i 229) de «la llengua col·loquial» com un dels principis fabrians, el principi 
fabrià que dóna Bibiloni (1997: 113-127) sota l’etiqueta de «modernitat» i l’afirmació 
de Segarra (2000: 112), segons la qual Fabra creu en «simbiosi existent entre llengua 
literària i llengua parlada». 

Pel que fa, però, als criteris relatius a la funcionalitat prospectiva, no hem trobat 
tantes formulacions que hi corresponguin. N’hi ha d’una manera general: l’atribució que 
fan Lamuela i Murgades (1984: 36) a Fabra d’una concepció «teleològica» de la 
llengua, la referència genèrica que fa Solà (1987:27-50) de la «llengua moderna de 
cultura» com un dels objectius de Fabra. Però sobretot hi ha esments genèrics de la 
«viabilitat» de les propostes (Solà 1987: 81-82) i Saragossà (1999: 238). Cal advertir 
que quan Saragossà (1999: 221) formula el principi segons el qual «sempre que una 
simplificació comporta una simplificació del sistema lingüístic, convé que la normativa 
accepte aquesta evolució», no fa servir la unitat simplificació en el sentit amb què 
nosaltres parlem de «simplicitat» (són preferides les formes que són més fàcils 
d'aprendre). 

Entrant en l’àmbit del criteri de l’autonomia, trobem força textos que el destaquen 
com un objectiu fabrià. Fan referència en general al criteri de la genuïnitat: Segarra 
(1984: 14-15) parla de «descastellanització», Solà (1977: 69-71) dóna la «depuració» 
com una de les activitats fonamentals de Fabra i més tard (1987: 27-50) parla de 
«llengua autònoma», Bibiloni (1997: 113-127) en parla directament i Saragossà (1999: 
223) fa un planteig genèric en aquest sentit: «L’actitud de Fabra es podria resumir 
d’aquesta manera: mirar de proposar les normes que més convinguessen al sistema de la 
nostra llengua, independentment del castellà o del francés». Pel que fa a l’especificitat, 
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només hi hem cregut assimilable l’observació que fa Bonet (2000: 50) quan afirma que 
la sintaxi de Fabra «era estrictament diferencial»; que, un any més tard (2001: 63), 
defineix com «un estudi de la diferència específica respecte de l’espanyol». 

El següent criteri de la nostra llista és el de l’analogia amb altres llengües, que ha 
estat destacat des de sempre com un criteri fabrià. Hi fan referència Solà (1977: 69-71) 
quan destaca el «coneixement de la història de les altres llengües literàries» que Fabra 
tenia; Solà (1987: 27-50 i 81-82), quan afirma que Fabra buscava «una llengua germana 
de les altres d’Europa»; Bonet (1993: 18), que s’expressa en termes semblants a Solà 
(1977: 69-71); Bibiloni (1997: 113-127) que parla de la «universalitat» de la proposta 
fabriana; i Saragossà (1999: 201-202 i 236), en parlar d’«internacionalisme». 

El dotzè i últim criteri observat per nosaltres en l’obra fabriana és l’avaluació de la 
prova de l’ús. Saragossà (1999: 238) es refereix a la previsió que tenia Fabra d’un 
«control social de les propostes normatives», però sense distingir entre l’avaluació de la 
implantació i la de l’ús pertinent. 

Fora del terreny estricte dels criteris, hi ha la següent formulació de Saragossà (1999: 
231): «La normativa ha de ser tan simple i coherent com siga possible». És un principi 
general que coincideix parcialment amb la condició formal de la codificació formulada 
per Lamuela i Costa (2002): el resultat de la codificació lingüística ha de permetre 
d'utilitzar almenys una varietat completa i estructuralment coherent. 

Si fem un resum d’aquesta informació, veiem que els criteris més destacats per la 
fabrologia —amb poques diferències quantitatives entre ells— són els de la distintivitat 
(regularitat), la implantació (funcionalitat constatada), la historicitat, la genuïnitat 
(autonomia), analogia amb altres llengües i diasistematicitat. 

Si comparem aquestes dades, amb les que hem obtingut en el nostre treball —
bàsicament en l’anàlisi de les Converses filològiques de 1919-1928, a l’epígraf 
5.3.1.1.1— hi ha coincidències en les apreciacions relatives als criteris d’autonomia, 
d’historicitat, de funcionalitat (constatada i prospectiva) i distintivitat. Les diferències 
més importants són que en el nostre buidatge no hi ha una presència molt destacada de 
la diasistematicitat, segurament perquè en sintaxi la relativa diversitat geogràfica no ho 
fa necessari. En canvi, hem trobat moltes ocurrències de l’avaluació de la prova de l’ús 
(tant de de la implantació com de la de l’ús pertinent). 

Els criteris de la nostra llista sobre els quals no hem trobat cap referència explícita o 
implícita en els textos dels estudiosos de Fabra són l’homogeneïtat paradigmàtica, la 
pertinència estructural (gramatical), l’adequació a una concepció lingüística, 
l’adequació a una concepció estilística, la simplicitat, la garantia d’ús pertinent, 
l’avaluació de la implantació i la de l’ús pertinent. Creiem destacable que en el nostre 
buidatge (5.3.1.1.1), el criteri de la pertinència estructural té una presència quantitativa 
no menyspreable. 

 
5.4.2.2.2 Els raonaments de codificació sintàctica tinguts en compte per Pompeu Fabra 

Pel que fa als raonaments de codificació, n’hem trobat la gran majoria a les 
Converses filològiques de 1919-1928 —textos que pel seu plantejament ja era esperable 
que fossin els més rics en aquest sentit.218 

                                                 
218. Que aquests textos tenien la voluntat de ser raonaments ho confirmen les paraules següents de Fabra 
en la primera «Conversa filològica» (7/11/1945) de les publicades a l’exili: «Cal […] advertir que les 
[«Converses»] d’ara [el 1945] difereixen essencialment d’aquelles [les de 1919-1928]: llavors es tractava 
de fer conèixer les raons que, en l’obra de fixació de la llengua, havien aconsellat d’adoptar unes 
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Afegint als de les Converses els dels textos pertinents, trobem que Fabra raona la 
prescripció de 48 qüestions, entre les quals destaquen l’ús de la preposició a davant 
d’un infinitiu complement (6 vegades), el futur en les subordinades (5) i, amb 4 vegades 
cada una, la distribució de les preposicions a i en davant de locatius i la locució no res 
menys. 

La resposta a la pregunta, lògica, de per què el lingüista gracienc raona la prescripció 
d’aquestes 48 qüestions i no la d’unes altres, no l’hem sabuda trobar en els textos 
fabrians. Però és versemblant pensar que Fabra insistia més en la prescripció de les 
qüestions que —inicialment o al cap d’un temps— presentaven problemes 
d’implantació. 

Pel que fa als raonaments, n’hem trobat 81 entre tots els textos; un cop restats els 
raonaments repetits, el nombre de tipus de raonaments diferents és de 54. El nombre 
reduït de tipus de raonaments repetits —que a més pertanyen als raonaments amb 5 o 
menys criteris— fa veure que Fabra no té en compte sistemàticament un raonament per 
a la prescripicó de la sintaxi. 

Pel que fa a la complexitat dels raonaments destaca el que es pot observar en el text 
«El mot “qui”» (Costa 2005: 9.5.2.42), on Fabra té en compte set criteris diferents i una 
reflexió sobre necessitats expressives: rebutja la distinció sistemàtica entre un qui 
subjecte i un que complement directe (pertinència gramatical), malgrat que era 
practicada en català antic (historicitat), que desfaria equívocs i que representa una 
distinció operativa (distintivitat), que el que complement directe havia estat considerat 
un castellanisme (genuïnitat), perquè aquesta distinció no ha estat mai sistemàtica com 
en francès (analogia amb altres llengües), perquè no és practicada per la majoria dels 
catalanoparlants (implantació), perquè el qui subjecte produeix un «efecte estrany» 
(acceptabilitat i pertinència gramatical) i perquè no representa un avantatge (necessitat 
expressiva). 

Després trobem —quasi exclusivament a les Converses de 1919-1928 (5.3.1.1.2 i 

Costa 2005: 9.5.2.33)— 3 raonaments amb 7 criteris, 4 raonaments amb 6 i 3 
raonaments amb 5. Els altres 70 raonaments presenten entre 4 i 2 criteris. 

 
5.4.2.2.3 La concepció fabriana general de les formes desaconsellades de sintaxi  

En primer lloc, cal dir que hem pogut deduir una definició fabriana de falta de 
sintaxi: «Forma o construcció no adoptada per la llengua escrita i per la llengua parlada 
i no acceptada pel gramàtic». Es basa clarament, doncs, en el criteri literari i en el 
democràtic, analitzats per Otto Jespersen el 1925 (v. epígraf 5.1). 

Destaca també, com a causa important de les faltes de sintaxi, quantitativament per la 
freqüència amb què ocorren i qualitativament pels efectes sobre la llengua, que n’hi ha 
de degudes a les males traduccions, mecàniques o precipitades. 

En els textos fabrians hem trobat 106219 qüestions diferents que són rebutjades per 
Fabra explícitament. Hem pogut observar, però, que aquestes 106 qüestions no eren 
rebutjades amb la mateixa severitat i hem cregut que es poden establir dos grups segons 
                                                                                                                                               
determinades construccions, formes i grafies, i rebutjar-ne d’altres; mentre que ara no es tracta sinó de 
donar a conèixer unes quantes regles d’una llengua ja fixada. Aquestes lliçons desproveïdes de 
raonaments, no seran, doncs, en rigor unes veritables converses.» (La negreta és de l’original.) 
219. Vegeu-ne els detalls en els § 5.2.1.3, 5.2.2.1.2 i 5.3.1.1.3, i en els paràgrafs que vénen a continuació 
del que estem tractant. Renunciem a comparar cada cas amb les classificacions de López del Castillo 
(1984) i Bonet (1991) —de què tot seguit parlem—, d’una banda perquè una tal feina sobrepassaria 
l’espai de què disposem, i, de l’altra, perquè les observacions d’aquests dos fabròlegs són sobre només 
uns quants textos i nosaltres hem treballat sobre 1.135 textos. 



C:\Users\Joan\Desktop\Dades antigues\Tesi Alemanya\Costa 2009 Norma sintàctica Fabra ACCÉS 

LLIURE.doc 

276 
 

aquesta severitat: formes secundàries i faltes (al marge de si són formes rebutjades 
d’una manera tallant o no). 

Concretament els textos on més tipificacions hem trobat són: les Converses 
filològiques de 1919-1928 (Costa 2005: 9.5.2.33), les gramàtiques de 1933 (Costa 2005: 

9.5.1.2.2), 1956 (Costa 2005: 9.5.1.1.15) i 1946 (Costa 2005: 9.5.1.1.14), el Curs mitjà 
—en l’edició de 1935 (Costa 2005: 9.5.1.1.12)— i la transcripció del curs 1933-1934 
(Costa 2005: 9.5.1.1.9).  

Les unitats de significació següents —recollides a la gramàtica de 1933 (Costa 2005: 

9.5.1.2.2)—, sembla que situen els fenòmens a què es refereixen al límit entre la forma 
secundària i la falta: 

— «admissible i àdhuc recomanable»: fer la concordança del participi passat en les 
construccions amb verbs com voler i un infinitiu (pàg. 96) i adjuntar al verb conjugat els 
pronoms coreferents amb el complement de l’infinitiu en determinats casos. Per tant, no 
fer-la podria ser una falta. 

— «recomanable (si no obligatori)»: fer la concordança del participi passat amb els 
pronoms de 3a persona (pàg. 95-96). 

 
Hem classificat com a formes secundàries les construccions que Fabra designava 

amb expressions com «admissible en l’estil col·loquial» «[no] preferible», «no 
recomanable», «[no] és d’aconsellar», «menys bo», «pitjor» (que una altra forma no 
considerada falta), «tolerable», entre altres. 

Cal dir, però, que en els fragments següents de la gramàtica del 56 (Costa 2005: 

9.5.1.1.15), malgrat fer servir els adjectius admissible i preferible, hi ha, de fet (en els 
dos primers fragments), una mera distinció de quan qual i per a són correctes i una 
distinció estilística en el tercer: «[El mot qual és] solament admissible en l’expressió tal 
qual» (pàg. 33), «Per a en lloc de cap a és solament admissible en el sentit de “amb 
destinació a”» (pàg. 77) i «com a concurrent d’una expressió com l’incomprensible, hi 
ha l’expressió la cosa incomprensible (preferible en molts casos)» (pàg. 35). També en 
parlar del relatiu qual, en certs casos —a la Conversa 26/1/1923 (Costa 2005: 

9.5.2.26)—, de fet afirma que és incorrecte en segons quines construccions. I quan parla 
de l’abús de la perífrasi «estar+gerundi», en la Conversa del 9/3/1928 (Costa 2005: 

9.5.2.32), alerta del perill que s’estengui. 
Lluís López del Castillo (1984: 95-96) dóna les definicions següents de «formes 

secundàries» «formes admissibles» i «formes usuals», que creiem equivalents a aquest 
concepte de forma secundària: 
 
SUBSTANDARD COMÚ MITJÀ 
Tant les formes principals com les secundàries pertanyen al llenguatge parlat quotidià, 
I, així mateix, són autoritzades per la normativa. 
SUBSTANDARD COMÚ MITJÀ 
Les formes admissibles són autoritzades per la normativa. 
Les formes preferibles són les considerades així per la normativa respecte de les 
primeres, i que, a més a més, pertanyen de manera “versemblant” a la llengua parlada 
(no hi resulten estranyes ni revesses). 
SUBSTANDARD  CULTE 
Les formes usuals ho són en el llenguatge parlat quotidià, i, totes són autoritzades per la 
normativa. 
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Les formes cultes són aquelles que, procedents de la llengua literària, se senten a dir, 
més o menys ocasionalment, dins certs ambients. 
 
Sebastià Bonet (1991: 93-108) analitza les ponderacions presents a la Gramàtica 
catalana de 1918 i hi estableix 5 grups de «recomanacions»,220 cada una amb una 
casuística variadíssima. Creiem que el tipus «doble possibilitat impura» (pàg. 96), en el 
qual, entre dues o més possibilitats normatives Fabra en prefereix una, i la «doble 
possibilitat pura» (pàg. 105), en la qual, tot i admetre dues o més possibilitats 
normatives Fabra no deixa de preferir-ne una, s’ajusten al nostre concepte de forma 
secundària: és a dir, les formes no preferides per Fabra segons Bonet. 

El mateix Bonet (1991: 99) estableix un tercer tipus, la «doble possibilitat 
condicionada», segons el qual de dues o més possibilitats normatives hi  ha una 
preferència d’acord amb criteris estilístics, dialectals o a partir d’una certa casuística 
gramatical. Aquest tipus s’ajusta al que nosaltres hem observat en parlar de l’abús de la 
perífrasi «estar + gerundi» o del relatiu la qual cosa (5.3.1.1.2), la correcció dels quals 
depèn, en el primer cas de no abusar-ne i en el segon, del cas en què s’usa. 

Entre les faltes, podem considerar formes rebutjades sense èmfasi les construccions a 
les quals Fabra aplica, entre altres, les unitats de significació i fragments següents: 
«defecte», «dolenta», «cal evitar», «usen erradament», «incorrecte» o «no correcte», «no 
es pot suprimir» i «convindria oposar-se». Podem considerar formes rebutjades 
severament les construccions a les quals Fabra aplica, entre altres, les unitats de 
significació i fragments següents: «cal evitar curosament / en absolut»,  «del tot / en 
absolut inacceptable», «inadmissible / no (és) admissible», entre altres. 

Bonet (1991: 93) dóna com a primera possibilitat el que anomena «possibilitat 
única», en què Fabra clarament rebutja una de les dues possibilitats considerades. La 
rebutjada, segons nosaltres, és la falta. 

Hem vist, però, que determinades qüestions són tractades amb rigor diferent en 
textos diferents.221 Els casos més interessants de comentar són aquells en què Fabra 
arriba a mostrar els graus mínim i màxim d’exclusió («forma secundària» - «formes 
rebutjades severament») i aquells en què mostra els tres graus («forma secundària» - 
«formes rebutjades sense èmfasi» - «formes rebutjades severament»). 

De qüestions sobre les quals Fabra mostra els graus mínim i màxim d’exclusió, n’hi 
ha 4: la construcció «al+infinitiu», la no-concordança del participi passat amb un 
pronom de 3a persona, casos diferents de sots i l’alteració de l’ordre dels elements de la 
frase. 

Els casos de triple ponderació són 6: casos diferents de l’omissió de no, casos 
diferents de la preposició a amb complement directe, la duplicació pronominal en 
oracions de relatiu, les diferents solucions a la construcció «lo+adjectiu», l’adjectiu 
qual222 en diferents construccions i la duplicació proniminal en oracions amb 
complements circumstancials preverbals. A més, en el pròleg al Curs mitjà (Costa 2005: 

9.5.1.1.12), Fabra apunta d’una manera general aquesta triple consideració. 
Després hi ha les qüestions sobre les quals podem dir que Fabra vacil· la entre graus 

d’exclusió contigus. Així, deduïm que considera formes secundàries i formes rebutjades 
sense èmfasi 8 construccions. Són aquestes: la concordança plural del verb haver-hi, la 

                                                 
220. Tanmateix, el tipus «possibilitat hipotètica», en què segons Bonet (1991: 106) la tria es formula en 
enunciats condicionals, no és pertinent en aquest treball. 
221. Possibilitat que no hem sabut veure que ni López del Castillo (1984) ni Bonet (1991) es plantegin. 
222. V. els comentaris que en fem en parlar de les classificacions de López del Castillo i Bonet. 
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combinació n´hi (CD+CI), la preposició per a amb idea de destinació, la preposició en 
amb infinitiu complement, la no-concordança del participi passat amb un pronom de 1a 
o 2a persona, usos diferents de puix, el subjuntiu present en les subordinades i la 
combinació l’hi  en comptes d’altres combinacions. 

Hem deduït que rebutja amb èmfasi i sense les 17 construccions següents: el gerundi 
no adverbial, la combinació els hi per els, baix preposició, la construcció sense no, la 
combinació el que per el qual, l’omissió de que, la construcció tenir que, quin relatiu, 
les preposicions àtones davant de que, la combinació els en hi per els en, amb per en o 
a, els demés, doncs causal, el relatiu el quin, ús alhora de en i hi i pronom fort, per a 
davant d’infinitiu dependent d’un verb d’acció voluntària i qual relatiu possessiu. 

Com a observacions generals sobre la ponderació múltiple de determinades 
construccions o formes, es pot dir el següent: 

a) En 26 casos la variació en la ponderació es dóna entre blocs contigus: 8 qüestions 
deduïm que són considerades alhora formes secundàries i faltes, i 18 les rebutja amb 
èmfasi i sense. En aquests 18 casos trobem una alternança de ponderacions —fins i tot 
en una mateixa Conversa de les publicades entre 1919 i 1928— sense que hi hagi cap 
raó que ho justifiqui. En el cas, en canvi, de les altres 8, n’hi ha 4, en les quals, o bé una 
construcció és una forma secundària excepte en el cas que pugui portar a ambigüitat; o 
bé la ponderació diferent obeeix al tractament d'aspectes diferents de la mateixa 
construcció; o bé entre les solucions assajades per resoldre un hispanisme, una és una 
forma secundària i una altra, una falta. 

b) Criden més l'atenció, però, els set casos en què hem observat una triple ponderació 
d'una mateixa qüestió i els quatre casos en què deduïm que una forma és alhora una 
forma secundària i una forma rebutjada severament. En el cas de les set primeres, o bé 
una construcció és una forma secundària o simple falta excepte en el cas que pugui 
portar a ambigüitat, cas en què esdevé greu; o bé, malgrat que Fabra consideri la 
construcció falta greu la dificultat d'implantació de la solució alternativa el fa mostrar-se 
condescendent; o bé la  triple ponderació respon a l'avaluació de solucions diferents 
davant d’una construcció espanyola; o bé hi ha una distribució estilística, de manera que 
la forma secundària és tolerable en registres formals, però és una falta o una falta greu 
en registres formals; o bé la triple ponderació és progressiva en el rigor a mesura que 
passa el temps. 

c) Cal concloure, doncs, que —excepte en el bloc més nombrós, el de les dobles 
ponderacions com a formes rebutjades sense èmfasi i com a formes rebutjades 
severament— les ponderacions múltiples no es deuen a alternances injustificades, sinó a 
criteris o situacions discursives diferents. Entre aquests criteris, n'hi ha dos que actuen 
dues vegades: d'una banda, el perill d'ambiguïtat porta Fabra en dues qüestions 
(l'omissió de no i l'ús del subjuntiu present) a extremar el rigor de la ponderació; de 
l'altra, l'avaluació de solucions diferents per evitar la construcció «lo+adjectiu» i 
construccions com econòmica i socialment fa que sobre una mateixa construcció hi hagi 
ponderacions diferents. 

Pel que fa a les construccions a les quals el lingüista gracienc dóna —una o més 
vegades— la mateixa ponderació, la situació és la següent: 

a) Són formes secundàries les 12 construccions següents: la perífrasi 
«estar+gerundi»,223 la construcció des de... estant, la intercalació d’una ena entre la 
preposició a i el mot següent, l’ús de dos com a femení, l’ús de seu amb possessor 
plural, l’ús de en davant d’un locatiu encapçalat per l’article el, l’ús de fins Ø davant 

                                                 
223. V. els comentaris que en fem en parlar de les classificacions de López del Castillo i Bonet. 
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d’un demostratiu, el relatiu la qual cosa en certs casos, l’ús de qui subjecte, l’ús del 
subjuntiu imperfet en les oracions condicionals, respostes com ara no mai i el verb 
remerciar. 

b) Són formes rebutjades sense èmfasi les 14 construccions següents: l’ús de els hi 
per altres combinacions pronominals de CD masculí i CI, l’ús de els hi per les hi, el mot 
pues, la construcció blasmar d’algú, l’ús de el davant d’infinitiu, la locució per a que, la 
construcció el què, la no-concordança en frases com un gran nombre d’escriptors comet 
aquesta falta, la perífrasi «anar a + infinitiu», l’ús de per a en comptes de per, l’ús de 
res per gens, el verb enriure’s, l’ús de estar amb participis passats i la coordinació de 
verbs de règims diferents explicitant només la preposició d’un dels dos. A més 
d’aquestes construccions, trobem en les textos fabrians un esment general de les «faltes 
de gramàtica». 

c) Són formes rebutjades severament les 11 construccions següents: la supressió del 
pronom hi en el verb haver-hi, l’ús de l’article lo neutre, la construcció «a no ser que + 
subjuntiu», la locució per lo demés, construccions amb article definit i relatiu com no sé 
la que voldran, l’omissió de la preposició de en construccions com un terme positiu i un 
negatiu, l’ús de es en costruccions com se les donaven, l’ús de les com a datiu, l’ús de 
qual interrogatiu, l’ús de ser com a auxiliar de verbs intransitius i l’ús de estar per ser 
amb determinats locatius. A més d’aquestes construccions, trobem en les textos fabrians 
un esment general de les «faltes contra la gramàtica general» i les «faltes greus de 
gramàtica». 

 

5.4.2.2.4 La concepció fabriana general de la norma objectiva i la prescriptiva en sintaxi  
La informació relativa als conceptes de norma objectiva i de sistema, la podem 

classificar en els dos blocs següents. 
a) Reflexions sobre aquests conceptes i definició d’unitats de significació que hi 

tenen a veure. 
Pel que fa al camp conceptual de la norma objectiva i el sistema, destaca el fet que en 

cinc dels quinze textos Fabra demostra una concepció acostada a la idea de norma 
objectiva. Destaquen en aquest sentit dos textos. A la Gramática de la lengua catalana 
(Costa 2005: 9.5.1.1.2) Fabra fa servir l’adjectiu normals, que en un mateix fragment 
tant es pot interpretar en el sentit d’‘habitual’ com en el de ‘prescriptiu’.  

Relacionades amb el concepte de norma objectiva, hi ha al DGLC (Costa 2005: 

9.5.1.1.7) la definició de paraula i la de llenguatge –i, secundàriament, la de parla. La 
primera inclou l’accepció «facultat d’expressar el pensament mitjançant el llenguatge 
articulat; l’exercici d’aquesta facultat. L’home és dotat de paraula. Perdre la paraula. 
Recobrar la paraula perduda. Tenir la paraula fàcil, prompta, abundant», clarament 
compatible amb la definició que el Cours de linguistique générale basat en les classes 
de Ferdinand de Saussure dóna de parole, sobretot els fragments «exercici d’aquesta 
facultat» i «allò que és dit». Recordem que Coseriu proposa el concepte de norma com 
una abstracció metodològicament necessària entre la parole i el système saussurians. 

El llenguatge és definit pel DGLC com l’«expressió dels pensaments per mitjà de la 
paraula; el conjunt de mots i maneres de combinar-los usat i comprès per una comunitat 
d’homes, esp. quan [sic] fixat i elaborat per un llarg ús». Deixant de banda l’últim 
fragment –que comentem en el paràgraf següent—, creiem que el fragment «el conjunt 
de mots i maneres de combinar-los usat i comprès per una comunitat d’homes» es 
relaciona d’una manera clara conceptualment amb el concepte de norma: és el conjunt 
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de maneres de combinar els mots usat; per tant, efectivament realitzat, per tota la 
comunitat lingüística. D’on tampoc no és agosarat afirmar que, sempre en l’àmbit 
conceptual de Coseriu, Fabra participa de la idea que el que singularitza cada llengua és 
la seva norma, el conjunt de tries efectivament realitzades respecte al sistema, 
subjacent. 

Destaca en aquest àmbit la unitat solecisme, ja que fa referència a la norma objectiva 
i prescriptiva en sintaxi. A continuació podem destacar les unitats en la definició de les 
quals Fabra entra en camps semàntics diferents: els casos més clars són les definicions 
fabrianes de llei i de regla, definides tant des de l’àmbit objectiu com des del 
prescriptiu. Un cas diferent és la definició fabriana de llenguatge, ja que en una primera 
part apel·la als conceptes que corresponen als conceptes coseriuans de sistema i de 
norma objectiva, però acaba afirmant que les tasques de fixació i elaboració reforcen el 
caràcter de llenguatge d’una varietat lingüística. 

En la majoria dels fragments del Recull de les lliçons del curs de català superior 
(Costa 2005: 9.5.1.1.9), la transcripció deixa entreveure el concepte de norma objectiva. 
A la pàgina 67, s’afirma que els catalanoparlants coneixen «quins són els verbs que 
exigeixen la preposició a, de, en [...] No hi ha res que serveixi de regla per a diferenciar-
los; és una cosa que ja la sabem pel costum  de parlar». I en 116 Converses filològiques 
de 1919-1928 —la primera vegada l'1/12/1919 (§9.5.2.23); l'última, el 6/5/1928 (Costa 

2005: 9.5.2.32)—, Fabra usa unitats de significació relatives a la norma objectiva en 
tractar de qüestions concretes. 

Un fet destacable és la formulació fabriana per a determinats casos de concurrència 
de variants, en virtut de la qual n’hi ha una que és la normal i les altres adquireixen un 
valor «estilístic» (formulació donada per Eugenio Coseriu (1952: 83-84):224 sobre la 
manifestació de la norma en sintaxi). En cinc Converses filològiques —les del 
22/10/1920 (Costa 2005: 9.5.2.23), 2/1/1923 (Costa 2005: 9.5.2.26), 24/10/1926 (Costa 

2005: 9.5.2.29), i del 4/5/1928 i 6/5/1928 (Costa 2005: 9.5.2.32)— Fabra estableix una 
oposició entre construccions sinònimes segons la qual una és «normal» i l'altra 
adquireix un «valor estilístic»: per Fabra l'ordre neutre dels elements de la frase ha de 
ser la construcció normal i qualsevol alteració ha de tenir una finalitat estilística. 

En la transcripció del curs de 1934-1935 (Costa 2005: 9.5.1.1.10), també hi ha un 
planteig coincident amb una de les possibilitats previstes per Coseriu: el fa també 
referint-se a l’ordre neutre dels elements —considerat normal— i l’ordre no neutre —
marcat estilísticament.  

Pel que fa a la concepció de la llengua com un sistema de possibilitats creatives per 
al parlant, és subjacent en dos textos especialitzats —les transcripcions de la 
conferència de 1933 (Costa 2005: 9.5.1.1.8) i la de Galtés, de 1933-1934 (Costa 2005: 

9.5.1.1.9). Però cal destacar sobretot tres Converses de 1919-1928 en les quals el 
lingüista gracienc apel·la a la noció d'un sistema o estructura que permetria o permet 
determinades construccions, les quals, però, no s'han realitzat efectivament com a 
norma: ho fa en parlar de l'ús de la preposició a davant de complement directe, el 
8/4/1920 (Costa 2005: 9.5.2.24), la concordança del participi passat, el 29/6/1920 (Costa 

2005: 9.5.2.24) i l'ús de les preposicions àtones davant de la conjunció que, en la 
Conversa sense data reproduïda per Rafel 1983: 242 (Costa 2005: 9.5.2.24). 

                                                 
224. Recordem que Coseriu (epígraf 5.1) afirma que «entre las variantes de un esquema sintáctico 
permitidas por el sistema, una puede considerarse como la realización normal en la lengua dada, mientras 
que las demás, o son anormales, o adquieren normalidad sólo en una determinada convención estilística». 
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Finalment, entre les nombrosíssimes unitats de significació encabibles en l’àmbit 
conceptual de la norma, destaca la unitat estil. D’una banda, al DGLC (Costa 2005: 

9.5.1.1.7) trobem a l’entrada habitual l’exemple «qualitats habituals d’un estil», en què 
aquest adjectiu es refereix a les constants d'una norma individual o funcional. Però el fet 
més destacable és l’ús de la unitat estilo a la conferència del 19/3/1897 (Costa 2005: 

9.5.2.3) que podria estar relacionada amb el sentit de la norma objectiva de Coseriu: les 
tries que fa el català entre les possibilitats del seu sistema, que són les que en definitiva 
el caracteritzen davant de la norma de les altres llengües, fins i tot de les del mateix 
tipus lingüístic —que és el romànic. 

 
b) Relació entre norma objectiva i prescriptiva 
Els textos que ofereixen més informació sobre aquestes relacions són les Converses 

filològiques. El 30/12/1922 (Costa 2005: 9.5.2.25) estableix clarament la relació entre 
l'estudi de la norma objectiva i la codificació: 
 
Les defectuositats que les generacions esdevenidores constataran en el català actual  són 
de tres menes. 

N’hi ha segurament que són encara insospitades. Així com, a mesura que avançava 
l’obra de depuració de la llengua, havem anat descobrint defectes en què tots incorríem 
en els primers temps de la renaixença [sic], així és de creure que, prosseguint aquella 
obra, formes i construccions que avui tenim per bones seran temps a venir considerades 
com a defectuoses i bandejades de la llengua.  
Una altra mena de defectuositats són aquelles de què tenim ja coneixença, però que 
esperen encara la solució que ha de venir a remeiar-les. D’aquestes pensàvem tractar 
exclusivament en les nostres converses, sia donant compte de les solucions tot just 
trobades, sia suscitant la col·laboració dels nostres escriptors posant-los les qüestions a 
resoldre. 
 
Fins en un determinat moment, l'estudi de la norma ha permès rebutjar unes 
construccions i prescriure'n unes altres, i ha aconsellat no pronunciar-se sobre unes 
altres. Aquest estudi, en el futur, potser modificarà aquestes decisions. 

La concepció fabriana sobre la relació entre norma i codificació és explícita en el text 
del 23/8/1923 (Costa 2005: 9.5.2.26), on arriba a predir que un ús arbitrari però arrelat 
pot arribar a ser una regla: 
 
Ara, si la totalitat o la gran majoria dels escriptors actuals, creient avantatjós per a la 
llengua que aquesta posseís, com el francès, les dues formes qui i que, es posessin 
arbitràriament a usar rigorosament qui com a subjecte i que exclusivament com a 
complement directe, i aquesta innovació del llenguatge escrit aconseguís penetrar en el 
parlar d’un nombre considerable de catalans, llavors i solament llavors podria venir el 
gramàtic i establir una regla gramatical que proscrivís l’ús de que com a subjecte, i 
llavors i solament llavors tindria un sentit aixó de dir que qui és més gramatical que no 
pas que, o millor dit que, en funció de subjecte qui és sols gramatical, i l’ús de que 
constitueix una falta de gramàtica.  
 
Però encara més concloent és la Conversa del 10/9/1924 (Costa 2005: 9.5.2.27): 
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Diu el nostre amic Ferran i Mayoral: “Però és evident que, en gramàtica com en tota 
cosa, el costum —qui pot ésser a voltes la perpetuació d’un vici o simplement d’una 
negligència— no basta a justificar una regla.  Si és just i necessari atendre 
aristotèlicament als fets, no cal oblidar la valoració platònica, l’eventual esmena dels 
fets segons un ideal de perfecció.  Vora les raons de costum convindria també en 
gramàtica pensar en les raons de la raó, del gust, de la bellesa, de la cultura”.  

D’acord.  Però els mitjans d’esmenar els fets —i Ferran i Mayoral ho reconeix així sens 
dubte— ens els ha de donar la llengua mateixa.  [...] 
 
Entre les nombrosíssimes unitats de significació relatives a la relació entre la 
codificació —establiment d’una norma prescriptiva explícita— i norma —com a norma 
objectiva o conjunt de tries respecte al sistema efectivament realitzades— que Fabra fa 
servir, cal dedicar una atenció especial a les que formen la família lèxica 
norma/normal/normalment. El primer fet destacable és que hi ha fragments en què el 
lector no sap si Fabra fa descripció o prescripció; és el cas del text de l'1/12/1919 (Costa 

2005: 9.5.2.23): 
 
Una defectuositat de la llengua escrita, que, malgrat la seva difusió dins aquesta, no ha 
aconseguit encara passar a la llengua parlada, està ara en perill d’introduir-s’hi i 
d’arrelar-s’hi en donar-la com una construcció normal a lectors que es troben en una 
edat en què encara no està ben fixada en llur esperit la valor tradicional de moltes 
paraules. 
 
La relació de la purificació estricta amb altres unitats del camp de l’estandardització 
com ara la codificació no queda explícita en els textos fabrians. Això no obstant, 
traduint aquesta operació a termes coseriuans, vol dir trobar la norma objectiva pròpia 
del català: destriar el que és interferència del que és propi. La codificació consisteix a 
avaluar les normes objectives i triar les que es consideren adequades com a normes 
prescriptives. En aquest sentit, doncs, la purificació generalment seria una primera tasca 
de la codificació. Aquesta tasca, la de codificació, és al·ludida a l’entrada fixar del 
DGLC (Costa 2005: 9.5.1.1.7), amb l’exemple fixar una llengua i a l’entrada llenguatge, 
quan es diu que dues condicions que augmenten l’estatus del llenguatge són la fixació i 
l’elaboració. 

Finalment, cal consignar el descobriment de l’estratègia discursiva, no prevista per 
Berrendonner (1982), de la tergiversació de la relació temporal entre la norma objectiva 
i la prescriptiva, en virtut de la qual tergiversació es presenta al lector la primera, 
tinguda en compte com a desviació, com si fos posterior a la segona, quan estrictament 
seria si més no discutible que hi hagués aquesta relació temporal. Destaca el fet que 
aquesta estratègia sigui present a la Gramàtica catalana, de 1933 (Costa 2005: 

9.5.1.2.2), l’oficial —però és una estratègia que trobem d’ací d’allà en els textos de 
Fabra. 

No podem deixar de cridar l'atenció sobre l’anglicisme estandarditzat, 
impecablement adaptat en la transcripció d'«Un parlament del filòleg Pompeu Fabra», 
del15/9/1932 (Costa 2005: 9.5.2.44). El dubte és si és un terme de Fabra o de 
l’«extractant». El devia dir Fabra i el segon el devia transcriure: 
 
P. 213: […] Els anglesos, per exemple, ultra el llenguatge literari, tenen el llenguatge 
parlat estandarditzat i tenen, encara, el llenguatge del carrer. 
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6. El «redreçament» sintàctic, gestió de la realitat lingüística  
ÍNDEX 
 
6.1 La relació entre, d’una banda, la concepció fabriana de la codificació sintàctica i, 

de l’altra, les concepcions fabrianes de la sintaxi, i del canvi i la variació sintàctics  
6.1.1 Consideracions prèvies sobre l’anàlisi de les concepcions fabrianes 
6.1.2 Relació entre les concepcions fabrianes de codificació sintàctica i de sintaxi 
6.1.3 Relació entre les concepcions fabrianes de codificació sintàctica i de canvi 

sintàctic 
6.1.4 Relació entre les concepcions fabrianes de codificació sintàctica i de variació 

sintàctica 
6.1.5 ¿Hi ha una articulació coherent entre, d’una banda, la concepció fabriana de la 

codificació sintàctica i, de l’altra, les concepcions fabrianes de la sintaxi, i del canvi i la 
variació sintàctics? 



C:\Users\Joan\Desktop\Dades antigues\Tesi Alemanya\Costa 2009 Norma sintàctica Fabra ACCÉS 

LLIURE.doc 

284 
 

6.1 La relació entre, d’una banda, la concepció fabriana de la codificació sintàctica i, de 
l’altra, les concepcions fabrianes de la sintaxi, i del canvi i la variació sintàctics  

En aquest epígraf fem l’exposició relativa a l’objectiu 1.2.2.5, que es planteja la 
relació entre els continguts dels objectius 1.2.2.1-1.2.2.4. Recordem-lo: 
 
El cinquè objectiu específic ha estat descriure la relació entre, d'una banda, la 
codificació i el cultiu sintàctics de Fabra, i de l'altra, la seva concepció de la sintaxi i del 
canvi i la variació sintàctics, sobre la base dels resultats de les operacions anteriors, per 
veure de quina manera la codificació fabriana de la sintaxi recolza en una determinada 
concepció de la sintaxi i del canvi i la variació sintàctics. 
 
6.1.1 Consideracions prèvies sobre l’anàlisi de les concepcions fabrianes 

El primer que cal recordar quan intentem veure les relacions entre les diferents 
concepcions fabrianes de què tractem és que no ha estat una tasca senzilla establir cada 
una d’aquestes concepcions. En aquest punt del nostre treball, en què ja hem exposat tot 
el que hem llegit i deduït d’aquestes concepcions, podem elevar ja a generals les 
conclusions que sobre aquesta qüestió hem anat exposant parcialment al final de cada 
capítol (§ 2.4, 3.4, 4.4 i 5.4). 

Es confirma, doncs, que Fabra no formula explícitament cap teoria completa i 
sistemàtica ni de sintaxi, ni de canvi sintàctic, ni de variació sintàctica, ni de codificació 
sintàctica. Pel que fa a definicions per comprensió explícites, només hem trobat les que 
dóna de sintaxi, la més completa al Diccionari general de la llengua catalana (1932; v. 
§ 9.2.1.1.11):  
 
sintaxi f. Arranjament dels mots en el discurs; la part de la gramàtica que en tracta. 
 
En canvi, no sense un gran esforç, hem pogut deduir moltes concepcions sobre 
qüestions diverses relatives a cada un dels quatre grans temes d’aquesta tesi. 

Donada aquesta situació, una manera practicable de fer l’anàlisi d’aquestes relacions 
és establir-les a partir de l’acarament sistemàtic de les nostres conclusions sobre cada 
concepció. 

 

6.1.2 Relació entre les concepcions fabrianes de codificació sintàctica i de sintaxi 
Si acarem els epígrafs 2.4.2 i 5.4.2, on, respectivament, exposem el que creiem que 

són la concepció fabriana de la sintaxi i la de la codificació sintàctica, de seguida ens 
adonem que no són ni la definició explícita de sintaxi ni la concepció implícita de 
redreçament les que ens permeten veure les relacions entre les concepcions de sintaxi i 
codificació en els textos de Fabra. 

El que permet veure’n el lligam és el que hem anomenat «actitud» de Fabra. Dèiem 
en el § 2.4.2: 
 
L'anàlisi de tota la producció fabriana ens ha permès també veure com Fabra té una 
actitud molt clara —des de les seves primeres obres fins a les últimes— pel que fa a la 
naturalesa de la sintaxi. És la part més important de la llengua i de la gramàtica, però 
desgraciadament és la que més costa de descriure, de prescriure, d'ensenyar, d'aprendre i 
de practicar, perquè no consisteix —a diferència de la morfologia o de l'ortografia— en 
unitats discretes sinó en funcions d'unitats i relacions entre elles, la qual cosa fa que la 
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perceptibilitat d'aquestes categories sigui mínima per al parlant. Per això cal una actitud 
circumspecta, partir de les dades de la llengua i no voler encotillar uns fenòmens que 
per naturalesa són superficialment molt variats: en molts textos, Fabra deixa veure com 
la sintaxi és un sistema de possibilitats, algunes de les quals existeixen en la llengua i 
d'altres no. 
 
Aquesta conclusió anuncia el que després hem descobert en analitzar la concepció de la 
codificació. Ens referim al procés que mena a l’establiment d’una estructura com a 
normativa i les concurrents com a falta, a uns quants criteris de codificació i a la 
ponderació que fa de les formes desaconsellades. 

Una construcció només pot ser fixada com a correcta després d’un període raonable 
de prova i havent superat el criteri de l’avaluació de la prova d’ús, tant de la implantació 
d’aquesta estructura com de l’ús pertinent que se’n fa. 

L’actitud de prudència també es manifesta en la gran quantitat de casos en què Fabra 
distribueix formes i estructures concurrents entre la correcta i les desaconsellades amb 
diferent grau de ponderació, grau diferent de ponderació sovint relacionat amb la fase 
d’avaluació de la prova d’ús. 

Un enfocament molt present tant en la descripció com en la prescripció sintàctiques 
de Fabra és el relacionable amb la funcionalitat. En la concepció de la sintaxi hem dit (§ 
2.4.3) que l’enfocament definitiu per definir l’expressió d'un pensament complet era el 
semàntic («expressió d’un pensament complet que es pot explicitar en estructures 
superficials molt diferents segons el context en què es formula»). I entre els criteris de 
codificació, més usats per Fabra hi ha els de la funcionalitat constatada (la implantació) 
i la prospectiva (intel·ligibilitat, simplicitat, acceptabilitat i garantia d’ús pertinent). A 
banda d’aquests, són rellevants, com a criteris bastant usats en la codificació de la 
sintaxi, la historicitat, l’autonomia, la distintivitat, la pertinència estructural, l’adequació 
a una concepció sintàctica i el criteri d’elaboració anomenat de distribució estilística. 

També hi ha relació entre les dues concepcions pel fet que hem constatat que 
l’actitud de Fabra davant la sintaxi demana empirisme en descriure-la, exigència que 
lliga amb la coincidència de Fabra amb els conceptes de norma objectiva i de sistema 
d’Eugenio Coseriu (1988: 304-305). 

Fabra demana que els mitjans d’esmenar els fets els doni la llengua mateixa, la 
sintaxi de la qual es diferencia de la d’una altra llengua per les estructures efectivament 
produïdes pels parlants, estructures, aquestes, que han de ser la base de la codificació 
(en virtut del criteri de la funcionalitat constatada). La concepció de la sintaxi, com a 
conjunt de possibilitats del sistema, és present en molts raonaments fabrians en què 
admet que construccions que rebutja com a interferències podrien haver estat 
desenvolupaments paral·lels en català; però també en l’aplicació freqüent dels criteris 
relatius a la funcionalitat prospectiva: els catalanoparlants poden interioritzar arcaismes 
o estructures d’altres dialectes perquè han format o formen part del sistema català. 

Finalment, cal no oblidar, com a menció explícita a un fet de sintaxi des de la 
codificació, que el Diccionari general de la llengua catalana (§ 9.5.1.1.7) inclou la 
definició de solecisme com a «falta contra les regles de la sintaxi d’una llengua». 

 
6.1.3 Relació entre les concepcions fabrianes de codificació sintàctica i de canvi 
sintàctic 

Per exposar les relacions que observem entre les concepcions fabrianes del canvi 
sintàctic i de la codificació sintàctica, partim de les conclusions parcials dels epígrafs 
3.4.2 i 5.4.2. 
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Acarades aquestes conclusions, no sembla agosarat afirmar que el Fabra codificador 
actua com el que en podríem dir un «gestor del canvi lingüístic». D’una banda, actua 
davant dels canvis experimentats per la llengua fins al moment que ell comença a 
redreçar-la. De l’altra, de seguida es veu que la tasca del que ell anomena 
«redreçament» comporta canvis en la llengua del moment. 

Pel que fa a l’evolució experimentada pel català fins a final del segle XIX , destaca en 
primer lloc l’actuació que Fabra anomena «depuració» —en virtut del criteri de 
l’autonomia—, que comporta el rebuig dels canvis deguts a interferència (en tots els 
tipus proposats per Payrató 1985), malgrat que siguin estructures ben arrelades —en 
contra, doncs, del criteri funcional de la implantació.  

En el mateix terreny de la interferència, l’estudi de la sintaxi de les altres llengües 
romàniques —en virtut del criteri de l’analogia amb altres llengües— li permet en casos 
com la combinació relativa el que (en frases com el noi al que et refereixes) descobrir 
interferències del castellà: si aquesta estructura no s’ha desenvolupat en les altres 
llengües romàniques i en català medieval no existia, només pot ser en el català actual 
per influència del castellà (única llengua que l’ha desenvolupada). 

Si passem als canvis que la tasca de redreçament realment introdueix, de seguida cal 
fer una distinció entre els canvis impulsats per Fabra i els canvis esdevinguts per l’acció 
codificadora que no s’havien previst ni desitjat. 

Com que són molts menys i menys importants, parlarem en primer lloc dels segons. 
Força formes o estructures recuperades de la llengua medieval o transdialectalitzades, 
provoquen que certs parlants vulnerin el que nosaltres hem anomenat la pertinència 
gramatical d’aquestes formes o estructures. Es donen calcs o ultracorreccions com a 
conseqüència d’un mal aprenentatge —potser per no haver calculat prou bé Fabra la 
funcionalitat prospectiva d’aquestes formes. 

Un altre efecte no desitjat dels canvis introduïts per Fabra és la reacció negativa de 
molts parlants, per als quals la proposta fabriana és vista com a agramatical —no pròpia 
del sistema català— a conseqüència del que hem anomenat interferència «de moment 
secundari». 

Pel que fa als canvis impulsats per Fabra, podem dir que, fruit del seu profund 
coneixement de la gramàtica històrica del català, actua reproduint el procés del canvi 
espontani. D’entrada declara que no pretén restaurar la llengua medieval tal qual, sinó 
arribar a aconseguir el català que hauria sortit al llarg dels segles de l’evolució pròpia 
del català medieval sense l’acció pertorbadora de l’espanyol. D’aquí la importància de 
la gramàtica històrica i del criteri de l’analogia amb altres llengües. 

Es pot dir que aquest canvi des de dalt —en termes de William Labov— promogut 
per Fabra és una conseqüència necessària del rebuig dels canvis deguts a interferència: 
si es rebutja una estructura implantada fins en aquell moment, se n’ha d’oferir una altra 
o unes altres de genuïnes al parlant, en virtut, doncs, de la tasca d’enriquiment de la 
llengua literària. Fabra confia que seria possible fer-ho, ja que la poca perceptibilitat 
dels fenòmens sintàctics faria que els parlants, amb una vehiculació adequada, 
adoptessin les propostes normatives per imitació. 

Per precisar les relacions observades entre les concepcions fabrianes del canvi i la 
codificació sintàctics, repassarem els principals criteris de codificació. (Més amunt ja 
hem comentat quina relació hi ha entre el canvi i els criteris de l’autonomia i de 
l’analogia amb altres llengües.)  

Un criteri amb el qual la concepció del canvi té una relació evident és el de la 
historicitat. D’una banda, perquè de vegades —com en el cas del canvi de preposició 
davant l’infinitiu complement— Fabra defensa una evolució genuïna arrelada en la 
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llengua oral (pensar A fer-ho) enfront de la interferència concurrent en la llengua escrita 
(pensar EN fer-ho). De l’altra, perquè per reemplaçar el buit deixat per una interferència 
rebutjada Fabra proposa sovint un arcaisme, la implantació del qual ell veu factible 
perquè creu que la distància entre la varietat actual i la medieval és molt menor en 
català que en altres llengües.  

En la tasca d’enriquiment de recursos expressius, és fonamental aplicar 
adequadament el criteri de la funcionalitat prospectiva: és a dir, assegurar-se que el 
canvi que es proposa no comportarà (massa) problemes pel que fa a la intel·ligibilitat, la 
simplicitat, l’acceptabilitat o la garantia d’ús pertinent de la forma proposada. Aquesta 
aplicació adequada permet aprofitar el fet que també es dóna en el canvi espontani, que 
és l’explotació de les possibilitats del sistema i assegura que l’aprenentatge de 
l’estructura proposada és l’esperat. 

L’últim criteri amb el qual podem establir connexions entre les dues concepcions 
fabrianes és el de l’avaluació de la prova d’ús. Amb l’estratègia de deixar un temps que 
la proposta normativa alterni amb l’estructura que es pretén substituir fins que se 
n’imposi una, Fabra reprodueix el procés de canvi que hem deduït que ell mateix 
proposa. Recordem que Fabra exposa en la Conversa del 30/12/1924 (§ 9.3.2.16) un 
procés de canvi en el qual hi ha una fase d’exposició a la nova forma, seguida d’una 
fase d’acceptació passiva i una fase final de reproducció espontània de la nova forma. Si 
aquest procés de canvi —que Fabra sempre exposa com un procés amb alternança de 
formes concurrents— acaba amb l’èxit de la proposta normativa al cap d’un temps 
prudent, l’estructura triomfant esdevé regla, i la o les concurrents esdevenen faltes. 

Sovint, però, un cop fixada la forma triomfant, es produeix en els textos prescriptius 
fabrians una perversió discursiva —que no ens podem estar d’assenyalar malgrat haver 
abandonat l’anàlisi sistemàtica del discurs normatiu fabrià en els termes proposats per 
Alain Berrendonner (1982). Aquesta forma adoptada com a normativa és presentada 
com a principal o com a anterior a les concurrents rebutjades, que són presentades com 
a desviacions respecte a aquella i, doncs, com a posteriors: sovint Fabra presenta la 
forma sancionada com a falta com una «substitució» de la forma fixada com a regla, 
encara que aquella pugui ser anterior en el temps o totes dues hagin conviscut. 

 
6.1.4 Relació entre les concepcions fabrianes  de codificació sintàctica i de variació 
sintàctica 

Per exposar les relacions que observem entre les concepcions fabrianes del canvi 
sintàctic i de la codificació sintàctica, partim de les conclusions parcials dels epígrafs 
4.4.2 i 5.4.2. 

Acarades aquestes conclusions, no sembla agosarat —com tampoc no ho ha semblat 
en parlar de l’actuació del Fabra codificador davant del canvi lingüístic— afirmar que 
actua com el que en podríem dir un «gestor de la variació sintàctica». D’una banda, 
actua davant de la diversitat de la llengua en el moment que ell comença a redreçar-la. 
De l’altra, de seguida es veu que la tasca de redreçament comporta la introducció de 
variants concurrents amb d’altres en la llengua del moment. 

Els fils conductors de la nostra exposició seran, d’una banda, la tasca general de 
redreçament i els criteris fabrians de codificació i, de l’altra, els cinc tipus de variació 
presents en les 112 qüestions en què Fabra fa al·lusions a la diversitat interna del català. 

Quant a la variació del català a final del segle XIX , ja hem descobert que en 
l’esquema de redreçament fabrià la primera tasca és la selecció: tant pel que fa a la tria 
d’un dialecte geogràfic com a base de la codificació com pel que fa a l’avaluació i la tria 
de variants en casos concrets. Cal recordar (§ 5.4) que, respecte al dialecte de base de la 
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codificació, Fabra evoluciona des d’una defensa primerenca del barceloní com a 
dialecte quasi únic per redreçar el català fins a una invitació a valencians i mallorquins 
perquè depuressin les seves variants com a manera de bastir la llengua literària. 

Pel que fa a l’avaluació i la tria de variants concurrents, en primer lloc cal recordar 
que això podia afectar tots els tipus de variació, excepte la històrica —que, de fet, en 
aquest tasca només era al·ludida si algú havia reintroduït algun arcaisme i Fabra 
n’avaluava la necessitat i la funcionalitat prospectiva.  

Així, si comencem pel tipus de variació més rellevant en la tasca codificadora de 
Fabra, hem de començar per la variació funcional. D’entrada, cal recordar la definició 
que el DGLC (entrada literari ) ofereix de llengua literària: 
 
Llengua literària, més o menys diferent de la vernacular, que usa en escriure un poble 
culte; llengua que té una literatura. 
 
Aquesta definició ja l’hem comentada a bastament (§ 5.2.1.1), però en parlar de la 
relació entre codificació i variació, cal recordar com aquest concepte estableix el que 
ara se’n diu un contínuum entre els registres extrems (literari i vernacular) i com el 
registre formal es lliga al canal escrit. I encara en altres textos, parlant de la distinció 
entre narració i diàlegs, Fabra reconeix a la llengua de la literatura una diversitat de 
registres. 

Tenen a veure amb la variació funcional els criteris de l’adequació a una concepció 
estilística, en virtut del qual la codificació només concerneix els registres formals, i el 
criteri d’elaboració anomenat de distribució estilística, d’acord amb el qual la forma 
correcta és l’adequada per a la llengua literària i les desaconsellades ho són per als 
registres col·loquials, amb la qual cosa s’acompleix l’afirmació fabriana que la riquesa 
d’una llengua, tant com tenir més d’una estructura sinònima és tenir-les distribuïdes 
estilísticament (§ 5.2.1.2). I lligada a la riquesa i l’enriquiment hi ha la reflexió sobre les 
necessitats expressives d’una llengua: una veritable llengua literària té moltes 
necessitats expressives i les ha de satisfer primer pouant en les diverses varietats de la 
llengua. 

Un últim aspecte rellevant de la variació funcional per a la codificació fabriana és el 
factor del canal del registre. Fabra considera que cal partir de la llengua oral 
contemporània, que sovint conserva evolucions genuïnes enfront de l’escrita, que s’ha 
anat forjant sobre models expressius i lingüístics espanyols: només cal recordar com 
Fabra critica «el mal català que ara s’escriu» (Conversa filològica del 29/10/1925; § 
9.5.2.28). 

Des del punt de vista de la variació geogràfica, el criteri que hi té una relació evident 
és el de la diasistematicitat, tot i que ja hem comentat que en una primera època Fabra 
treballa sobre el barceloní. A mesura que avança la tasca de redreçament, però, Fabra té 
en compte tot el diasistema, d’una banda per comprovar la implantació de les 
estructures i, de l’altra, per pouar en els dialectes geogràfics alternatives a estructures 
rebutjades. 

La tercera mena de variació quantitativament és la social, ja que en els textos 
fabrians apareixen bastants grups rellevants per actituds o comportaments 
sociolingüístics, tot i que moltes vegades amb una caracterització molt laxa. Pensem en 
els «descastellanitzadors a ultrança» o els «arcaïtzants», amb els quals debat solucions 
concretes; o en el que ara en diem «professionals de la llengua», com ara escriptors, 
traductors, revisors, periodistes, als quals constantment apel·la perquè estudiïn les 
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propostes fabrianes i les adoptin, o perquè sospesin bé les propostes que ells mateixos 
volen fer; o encara, les referències al grup difús de la gent alfabetitzada en català com a 
agents de la prova de l’avaluació de l’ús. 

Pel que fa a la variació històrica, s’hi relaciona evidentment el criteri de la 
historicitat, tant perquè una llarga tradició és una condició important per defensar una 
estructura com pel fet que la varietat històrica és una font de solucions alternatives a 
estructures rebutjades. 

Pel que fa a la  variació interlingüística, està relacionada amb el criteri d’analogia 
amb altres llengües —que ja hem vist que Fabra sovint fa servir per descobrir 
interferències de l’espanyol—, però sobretot hi ha una relació diguem-ne de 
fonamentació per al criteri d’autonomia. Només cal recordar com Fabra lliga en el 
diccionari (§ 9.2.1.1.11) el concepte de llenguatge (sinònim parcial de llengua) al fet 
que estigui fixat i elaborat per l’ús, i els conceptes de patuès i vernacle a la manca de 
conreu literari. Perquè la fixació i l’elaboració d’una varietat contribueixen a fer-la 
autònoma respecte a altres varietats veïnes, dotades de personalitat pròpia pel procés de 
fixació i elaboració que s’hi ha operat. Aquestes identitats diferents entre varietats 
veïnes, hem descobert (§ 4.3.1.6) que Fabra les caracteritza com segueix: la distància 
entre modalitats és gradual (criteri de grau) i es manifesta per la suma (criteri 
quantitatiu) de petits fets en aparença insignificants (criteri qualitatiu). 

Per acabar, cal dir que les propostes fabrianes d’estructures perquè esdevinguin 
normatives, sovint comporten l’augment de la variació existent, ja que —tal com ja hem 
explicat en parlar de les relacions entre les concepcions del canvi i la codificació— ell 
mateix preveu, en aplicació de la prova de l’avaluació de l’ús, un període de 
coexistència entre la seva proposta i les variants prèviament existents. 

 
6.1.5 ¿Hi ha una articulació coherent entre, d’una banda, la concepció fabriana de la 
codificació sintàctica i, de l’altra, les concepcions fabrianes de la sintaxi, i del canvi i la 
variació sintàctics? 

Creiem que la resposta és afirmativa i que es pot resumir afirmant que la codificació 
sintàctica de Fabra consisteix en una gestió prudent i eficaç del canvi i la variació 
sintàctics. La prudència, la manifesta constantment en tractar la sintaxi com la part més 
important de la llengua i, pel fet de tractar-se de la part de la llengua en què l’objecte 
d’anàlisi no són unitats discretes sinó les relacions entre aquestes unitats, la més difícil 
de descriure i de prescriure, ja que seria absurd intentar donar-hi normes rígides (a 
diferència de l’ortografia, per exemple). També en el llarg i minuciós procés 
d’establiment de les regles mitjançant el criteri de l’avaluació de la prova d’ús, que 
segueix el procés del canvi espontani amb una etapa més o menys llarga de 
concurrència entre variants. 

L’eficàcia, Fabra la demostra tant en el tractament dels canvis, endògens o exògens, 
que van portar a la realitat diversa del català de final del segle XIX , com en l’aplicació 
dels canvis des de dalt que ell preveu factibles per les característiques de la sintaxi —
mal·leable, poc perceptible—, malgrat que en alguns casos es produeixin efectes 
secundaris no desitjats com les vulneracions de l’ús pertinent (ultracorreccions o calcs). 

Des del punt de vista del procés general de redreçament, Fabra analitza quines 
variants de les existents són fruit de canvis endògens i quines no, i selecciona sempre 
que pot les variants genuïnes. 

Si detecta una necessitat expressiva pel rebuig d’una estructura manllevada o per 
l’accés del català a registres nous, busca l’alternativa en la llengua antiga o en les 
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varietats sincròniques, després de sospesar la funcionalitat prospectiva de les diferents 
possibilitats. 

Des del punt de vista dels criteris, ja hem remarcat la interacció entre les concepcions 
de la sintaxi, del canvi, de la variació i de la codificació en l’avaluació de la prova d’ús. 
En el criteri de la historicitat hi hem al·ludit: l’evolució pot haver portat una 
interferència, que es rebutja i se substitueix per un arcaisme, que constitueix un canvi 
—des de dalt— i augmenta la variació existent fins que no es pugui fixar com a 
normatiu, i la interferència esdevingui «falta». 

Però els criteris en què les relacions entre aquestes concepcions són més riques són 
els relacionats amb la funcionalitat. Hem vist el caràcter rellevant que Fabra atorga a la 
disponibilitat d’una modalitat fixada i elaborada —és a dir fruit de la intervenció de 
gramàtics i lexicògrafs i del desenvolupament per redactors competents— perquè una 
modalitat lingüística sigui tan autònoma com sigui possible respecte a les modalitats 
veïnes. En termes de Coseriu, deduïm que segons Fabra llengua i dialecte són normes 
objectives, però la llengua és llengua en bona part —o en en la majoria dels casos— 
perquè disposa d’una norma prescriptiva. 

Per aconseguir-ho en el cas del català ha calgut destriar les evolucions pròpies de les 
exògenes, rebutjar aquestes i substituir-les per evolucions pròpies, i potenciar tant com 
s’ha pogut les estructures característiques del català —en virtut del criteri de 
l’especificitat. Aquesta substitució només ha estat efectiva si l’estructura proposada 
compleix els requisits de la funcionalitat prospectiva: ser intel·ligible, simple i 
acceptable i presentar garanties pel que fa a l’ús pertinent. 

Tota aquesta concepció de la sintaxi, del canvi, de la variació i de la codificació 
pressuposa el convenciment que una llengua és un sistema de possibilitats sobre el qual 
els parlants intervenen, però sobre el qual el gramàtic també pot intervenir per acceptar-
ne o rebutjar-ne determinades evolucions i determinades variants, i per potenciar-ne 
determinades evolucions i determinades variants. 
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7.1 Grau d’adequació de la metodologia d’aquesta tesi 
Hem recorregut al buidatge sistemàtic de tots els textos fabrians de què es tenia 

notícia fins a l’abril de 2003 com a mètode per analitzar les concepcions fabrianes de la 
sintaxi, del canvi, de la variació i de la codificació. Aquest buidatge, l’hem fet seguint el 
marc teòric exposat en la tesi doctoral Extracció de terminologia: elements per a la 
construcció d’un SEACUSE (sistema d’extracció automatitzada de candidats a unitats 
de significació especialitzada), de Rosa Estopà (1999). El procediment, doncs, ha estat 
buidar els textos d’acord amb cada un dels quatre àmbits d’interès i anar elaborant 
conclusions progressivament més generals —informació que el lector pot trobar a Costa 
(2005: § 9.2-9.5). 

Les nombroses dificultats del buidatge (v. Costa 2005: § 9.2.1.1.1.20.I i 9.4.1.1.19) 
han tingut a veure, en resum, amb els fets següents 

a) La gran quantitat de textos buidats (1.135). 
b) La gran quantitat d’unitats de significació especialitzada (més de 600; v. § 1.4.3) i 

de passatges analitzats. 
c) La polisèmia de les unitats, tant en el diccionari com en els altres 1.134 textos. 
d) La sinonímia entre unitats, tant en el diccionari —com en els altres 1.134 textos. 

En el diccionari, a més, com que en les entrades polisèmiques Fabra no marca de cap 
manera les diferents accepcions, quan estableix la sinonímia amb alguna d'aquestes 
entrades, el consultant es veu obligat a deduir aquesta sinonímia pel seu compte. 

e) En el diccionari (Costa 2005: § 9.2.1.1.1.20.I), però, els problemes d'extracció de 
la informació no s'aturen aquí: força entrades inclouen fragments en cursiva que 
ofereixen informació pertinent per al nostre treball. Són exclusivament sintagmes 
nominals, van entre punts i els seus elements van separats entre comes. En deu casos —
adjectiu, adverbi, conjunció, discurs, frase [5], mot, nom, pronom, proposició i verb— 
són classificacions semàntiques, sintàctiques, estilístiques, morfològiques, de formació 
de mots o lògiques. Altres fragments en cursiva són definicions per extensió225 del 
terme: és el cas de «Les qualitats del discurs: ordre, claredat…» i «Les parts del discurs: 
l'article […]…», a discurs. Hi ha dos fragments en cursiva que no són termes 
polilexemàtics específics ni exemples ni locucions ni frases fetes, però que tampoc no 
són simplement sintagmes nominals juxtaposats entre punts. Són comentaris en forma 
de frase de la definició que s'acaba de donar. Les trobem a les entrades adjunt i context. 
I encara el lector descobreix casualment, per exemple, la definició dels termes 
proposició subordinada i proposició principal a l'entrada subordinar. 

f) En els textos no lexicogràfics, la gran diversitat de categories lèxiques, de recursos 
retòrics i de fragments que hem trobat en els textos fabrians per referir-se a les nocions 
que fa servir, la qual cosa ha exigit una lectura molt atenta dels textos. 

No cal dir que ens hem trobat amb les dificultats plantejades per Rosa Estopà (§ 
1.4.1), com ara la identificació de les unitats de significació especialitzades pertinents i 
les decisions que s’han de prendre en començar el buidatge i les dificultats que 
comporta aquesta tasca.  

En aquest treball, pel que fa a les qüestions suscitades per Estopà, hem pres les 
decisions que detallem a continuació. Quant a la necessitat d'un especialista i d'un 
terminògraf en el buidatge, considerem que tenim la formació que correspon a la doble 
condició d'«especialistes» en gramàtica i sintaxi i de «terminògrafs», oimés després de 
la lectura de la tesi de Rosa Estopà. 

                                                 
225. V. la nota 5. 
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Cal dir que, d’una banda hem evitat alguns problemes del buidatge terminològic 
perquè la nostra intenció no era fer un glossari terminològic de Fabra; però, de l’altra, 
com que hem procurat aprofitar al màxim els textos fabrians, hem hagut de dedicar 
molts esforços a copsar les meres al·lusions a conceptes que podrien ser pertinents per 
al nostre treball.  

I no podem deixar d'esmentar l'esforç addicional que ens ha comportat aclarir 
quantes «Converses filològiques» de 1919-1928 hem pogut consultar (v. Costa 2005: § 
9.1), ja que les dues edicions més modernes —la de l’editorial Barcino (1954-1956) i la 
de Joaquim Rafel (1983-1984)— no són completes. Ens va caldre consultar la capsa 
conservada a la biblioteca del Seminari de Romàniques (v. el capítol 7), en la qual es 
conserven els fulls que els editors de l’edició de Barcino van fer servir. En aquests fulls 
en principi hi ha recollides totes les Converses escrites per Fabra, però amb una 
ordenació no cronològica i no sempre respectant-ne la integritat. 

Entrant a valorar quins textos ens han estat més útils, d’entrada cal recordar que al § 
1.4.2.2 hem establert una classificació dels textos fabrians que té com a grups extrems, 
d’una banda «els […] adreçats a especialistes, descriptius, representatius, més moderns, 
rebuts directament de Fabra i de complexitat màxima. Aquests textos serien els més 
rellevants per a l'anàlisi de la terminologia fabriana». En l'altre extrem, «hi hauria els 
textos adreçats a la massa parlant, normatius o pedagògics, comunicatius, més antics, 
resumits per altri i de complexitat mínima».  

En l’epígraf subsegüent (1.4.2.2.1), però, de seguida s’ha constatat que el gruix de 
textos respon a categories intermèdies de la nostra classificació. Hem arribat a les dades 
següents: 
 
Nombre de textos especialitzats: 
Tipus de text Nombre 
Especialitzats Descriptius Immediats de Complexitat Màxima  
Especialitzats Descriptius Immediats de Complexitat Mitjana  
Especialitzats Descriptius Immediats de Complexitat Mínima  
Especialitzats Normatius Immediats de Complexitat Mitjana  
Especialitzats Normatius Immediats de Complexitat Mínima  
Especialitzats Descriptius Mediats de Complexitat Màxima  
Especialitzats Descriptius Mediats de Complexitat Mitjana  
Especialitzats Descriptius Mediats de Complexitat Mínima  

9 
34 
38 
2 
2 
5 
2 
3 

Total 95 
 
Nombre de textos no especialitzats: 
Tipus de text Nombre 
No Especialitzats Descriptius Immediats de Complexitat Mitjana  
No Especialitzats Descriptius Immediats de Complexitat Mínima  
No Especialitzats Descriptius Mediats de Complexitat Mínima  
No Especialitzats Normatius Immediats de Complexitat Màxima  
No Especialitzats Normatius Immediats de Complexitat Mitjana  
No Especialitzats Normatius Immediats de Complexitat Mínima  
No Especialitzats Normatius Mediats de Complexitat Mitjana  
No Especialitzats Normatius Mediats de Complexitat Mínima  

1 
3 
1 
5 
1 

886 
1 
2 

Total 900 
 
Nombre total de textos pertinents en un sentit ampli: 

 
95 + 900: 995. 
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I al § 1.4.2.2.2 hem formulat la hipòtesi, «d'acord amb tot el que hem anat exposant», 
que «els textos on a priori hi ha d'haver més definicions226 o usos especialitzats de les 
unitats de significació especialitzada227 gramaticals i sintàctiques són els que 
compleixen les quatre condicions del grup 1 (especialitzats descriptius immediats de 
complexitat màxima) i després aquells que deixen de complir-ne una o dues —sense 
deixar de complir les fonamentals: l'especialització i la descriptivitat. Per tant, hem 
considerat que els textos pertinents per a la nostra anàlisi són els que reproduïm a 
continuació».228 

A continuació, al § 1.4.2.2.3, hem proposat que «com que el nostre objectiu no és fer 
un vocabulari gramatical fabrià, sinó descobrir la concepció gramatical i sintàctica de 
Fabra, és convenient no abandonar del tot els textos menys pertinents d'acord amb els 
sis criteris. Per tant, hem completat l'anàlisi sistemàtica dels textos pertinents amb 
referències discrecionals a la resta de textos, les quals permeten completar la visió de la 
concepció fabriana».229 

 
7.1.1 Els textos més útils per al buidatge de les unitats de significació especialitzada 
pertinents: dades quantitatives 

Un cop fet el buidatge dels 1.135 textos fabrians,230 podem analitzar quants textos 
han estat realment útils per a cada una de les concepcions fabrianes —de la sintaxi i del 
canvi, la variació i la codificació sintàctics i, en segon lloc, quins han estat els textos 
més profitosos per al nostre treball. 

 

7.1.1.1 Els textos pertinents 
Recordem que hem distingit entre textos pertinents especialitzats i textos pertinents 

no especialitzats. Els pertinents especialitzats són 22. Els més profitosos per al nostre 
treball són els següents. 

a) Textos profitosos per als 4 capítols de la tesi: 
«Sobre diferents problemes pendents en l'actual català literari» (1907) 
Gramática de la lengua catalana (1912) 
«L'obra de depuració del català» (1924) 
Diccionari general de la llengua catalana (1932) 
Recull de les lliçons del curs de català superior (1933-1934) 
Apunts taquigràfics dels Curs superior de català (1934-1935) 

                                                 
226. Entre els fragments adduïts que qualifiquem de definicions, n'hi ha que semblen més una enumeració 
de «qüestions». Per a aquests casos ens acollim al concepte de definició per extensió (segons el Gran 
diccionari de la llengua catalana, l'extensió, en lògica, és la «classe dels objectes respecte als quals un 
terme és veritable»). Per a les definicions clares i explícites, al de definició per comprensió (segons el 
Gran diccionari de la llengua catalana, la comprensió, en lògica, és el «conjunt de notes que inclou un 
concepte, simbolitzat per un terme general»).  
227. És a dir, els fragments al· lusius als conceptes que no poden entendre's ni com a definició per extensió 
ni com a definició per comprensió, sinó com a designacions de nocions que no necessàriament Fabra 
defineix explícitament, però que permeten deduir quin concepte en tenia. 
228. La llista completa d’aquests textos és al mateix § 1.4.2.2.2. 
229. La llista completa d’aquests textos és al mateix § 1.4.2.2.3. 
230. Per a la referència completa d’aquests textos, v. § 7. 
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Curs superior de català (1936-1937) 
b) Textos profitosos per a 3 capítols de la tesi: 
— Textos profitosos per als capítols sobre la concepció fabriana de la sintaxi, la del 

canvi sintàctic i la de la variació sintàctica: 
Carta del 16/9/1905 
Gramàtica anglesa (1924) 
— Textos profitosos per als capítols sobre la concepció fabriana de la sintaxi, la de la 

variació sintàctica i la de la codificació sintàctica: 
«El català a l'escola primària» (1933) 
Gramàtica catalana. Curs mitjà (1935 [1918]) 
Conferència a l'Escola Normal de Mestres (2/9/1935) 
Gramàtica catalana (1946) 
Gramàtica catalana (1956) 
— Textos profitosos per als capítols sobre la concepció fabriana del canvi sintàctic, 

la de la variació sintàctica i la de la codificació sintàctica: 
«De la depuració de la llengua literària» (1927) 
«Filòlegs i poetes» (1918 [1932]) 
c) Textos profitosos per a 2 capítols de la tesi:231 
Ensayo de gramática del catalán moderno (1891) 
Qüestions de gramàtica catalana (1911) 
«Els mots àtons en el parlar de Barcelona (I)» (1913)  
«Els mots àtons en el parlar de Barcelona (II)» (1914) 
«La normalització de la gramàtica» (1929 [1932)]) 
d) Textos profitosos per a 1 capítol de la tesi: 
Gramàtica francesa (1919) 
Com es pot veure, 15 dels 22 textos pertinents especialitzats han estat útils per a 

l’elaboració d’almenys 3 dels 4 capítols de la tesi. 
Si sumem els textos profitosos per a cada capítol, les dades són les següents: 

 
Concepció de la sintaxi Concepció del canvi Concepció de la variació Concepció de la codificació 

19 14 18 15 
 
Per a cada capítol han estat profitosos almenys els 2/3 dels textos (14) i els capítols per 
als quals han estat profitosos més textos són el de sintaxi i el de variació. 

 
Pel que fa als textos pertinents no especialitzats, són 7. Els més profitosos per al 

nostre treball són els següents. 
a) Textos profitosos per a 3 capítols de la tesi: 
Compendio de gramática catalana (1929) 
Gramàtica catalana (1933 [1918]) 
Discurs com a president dels Jocs Florals de Barcelona de 1934 
b) Textos profitosos per a 2 capítols de la tesi: 
Grammaire catalane (1941) 
c) Textos profitosos per a 1 capítol de la tesi: 
Abrégé de grammaire catalane (1928) 
«Desviacions en els conceptes de llengua i Pàtria» (1934) 
Catalan grammar (1948) 

                                                 
231. No especifiquem per a quines parelles de textos han estat profitosos perquè són molt pocs textos i hi 
ha força diversitat de situacions. 
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Com es pot veure, no hi ha cap text pertinent no especialitzat útil per als 4 capítols de 
la tesi i només 3 (menys de la meitat) ho són per a 3 capítols. 

Si sumem els textos profitosos per a cada capítol, les dades són les següents: 
 
Concepció de la sintaxi Concepció del canvi Concepció de la variació Concepció de la codificació 

5 1 5 3 
 
Hi ha una diferència quantitativa molt clara entre l’únic text profitós per al capítol sobre 
la concepció fabriana del canvi sintàctic i els 5 útils per als capítols sobre la concepció 
de la sintaxi i la concepció de la variació. 

 
Vistos aquests resultats sobre la utilitat dels textos pertinents especialitzats i la dels 

no especialitzats, es pot afirmar que l’especialització s’ha revelat com un factor 
important en la utilitat dels textos per a l’objectiu d’aquesta tesi: almenys 2/3 dels 22 
textos pertinents especialitzats han estat útils per a l’elaboració d’almenys 3 dels 4 
capítols de la tesi, mentre que no hi ha cap text pertinent no especialitzat dels 7 útils per 
als 4 capítols de la tesi i menys de la meitat ho són per a 3 capítols. 

En canvi, es pot afirmar que l’especialització no ha estat determinant quan s’analitza 
per a quins capítols han estat profitosos més textos: totes dues menes de textos han estat 
molt profitosos per als capítols sobre la concepció de la sintaxi i la concepció de la 
variació. 

 
7.1.1.2 Els textos discrecionalment pertinents 

Pel que fa als textos discrecionalment pertinents, són 938.232 Els més profitosos per 
al nostre treball són els següents. 

a) Textos profitosos per als 4 capítols de la tesi: 
«Les preposicions “de”, “a”, “en” davant de la conjunció “que”» (28/2/1908) 
Carta del 14/4/1910 
«La lengua» (1916) 
«L'unitat llinguistica de Balears, Catalunya, Rosselló i València» (1919) 
Converses filològiques (1919-1928)233 
«El mot “qui”» (30/1/1930) 
Les principals faltes de gramàtica (1937 [1978]) 
b) Textos profitosos per a 3 capítols de la tesi: 
— Textos profitosos per als capítols sobre la concepció fabriana de la sintaxi, la de la 

variació sintàctica i la de la codificació sintàctica: 
«Afixos pronominals y teoria de l'apòstrof» (1891) 
«Una lliçó de gramàtica i una contestació» (1900) 
Conferències (27-31/10/1906) 
«El pronom-adjectiu “qual”» (28/3/1907) 
«Cal gramàtica als escriptors » (1915) 

                                                 
232. Recordem que sota el títol de Converses filològiques cal comptar les 842 dels anys 1919-1928 i les 
21 dels anys 1945-1947. 
233. Com esperem haver aclarit (§ 9.1), les Converses filològiques (1919-1928) són 842. Seria molt prolix 
aclarir exactament quines Converses han estat útils per a quants capítols. El que sí que hem comptat són 
les que han estat útils per a cada capítol: 
Concepció de la sintaxi Concepció del canvi Concepció de la variació Concepció de la codificació 
200 106 301 290 
Aquestes quantitats no permeten gaires comentaris. 
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«Conversa amb Pompeu Fabra» (V/1926) 
«Qüestions lingüístiques» (7/7/1929) 
«Qüestions lingüístiques» (21/7/1929) 
«Qüestions lingüístiques» (13/2/1930) 
«Un parlament del filòleg Pompeu Fabra» (1932) 
Projecte d'unes noves «Converses filològiques» (1945) 
«Converses filològiques» (1945-1947) 
— Textos profitosos per als capítols sobre la concepció fabriana del canvi sintàctic, 

la de la variació sintàctica i la de la codificació sintàctica: 
Carta del 15/6/1942 
c) Textos profitosos per a 2 capítols de la tesi:234 
«Sobre la reforma lingüística y ortográfica» (1892) 
«La definició de la llengua catalana» (1897) 
Carta del 26/12/1905 
Carta del 26/1/1906 
Carta del 6/6/1910 
Carta del 13/9/1910 
Carta del 19/10/1910 
Carta del 23/12/1910 
Carta del 29/4/1911 
Carta del 30/5/1911 
Carta del 20/4/1912 
«Qüestions lingüístiques» (14/7/1929) 
«Qüestions lingüístiques» (12/1/1930) 
«Qüestions lingüístiques» (19/1/1930) 
d) Textos profitosos per a 1 capítol de la tesi: 
«Conjugació del verb català. Present de subjuntiu y infinitiu» (1891) 
«M. Foulché Delbosc»  (12/1901) 
Carta del 14/3/1904 
Esmenes al I Congrés Internacional de la Llengua Catalana (1906) 
«“Quin” i “qual”» (21/11/1907) 
Carta del 8/5/1910 
Carta del 12/6/1910 
Carta del 13/1/1911 
Carta del 31/3/1911 
Carta de l’1-29/4/1911 
Carta del 3/12/1911 
Carta del 21/12/1911 
«Observacions a la redacció de les Normes Ortogràfiques (1913?)» 
«Els dialectes catalans i la llengua literària» (1919) 
«L’obra de redreçament del català literari» (7/3/1929) 
«Qüestions lingüístiques» (12/12/1929) 
«Qüestions lingüístiques» (5/1/1930) 
Carta del 8/4/1939 
«Fragments de Pompeu Fabra» (1946?) 

                                                 
234. No especifiquem per a quines parelles de textos han estat profitosos perquè són molt pocs textos i hi 
ha força diversitat de situacions. 
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Com es pot veure, dels 938 textos discrecionalment pertinents la gran majoria —hi 
trobem l’ampli conjunt de les Converses filològiques (1919-1928) i el llibre Les 
principals faltes de gramàtica (1937 [1978])— han estat útils per a l’elaboració dels 4 
capítols de la tesi. Si mirem quins textos han estat útils per a l’elaboració d’almenys 3 
capítols, n´hi ha força i també s’hi inclou el recull de les 21 «Converses filològiques» de 
1945-1947. 

Si sumem els textos profitosos per a cada capítol, les dades són les següents: 
 
Concepció de la sintaxi Concepció del canvi Concepció de la variació Concepció de la codificació 

229 123 329 327 
 
Pel que fa a quants textos han estat profitosos per a cada capítol, es poden fer les 
observacions següents: 

— Més d’1/3235 dels 938 textos discrecionalment pertinents han estat útils per al 
capítols sobre variació i sobre codificació. 

— Han estat profitosos per al capítol sobre sintaxi 100 textos menys 
(aproximadament 1/3 dels que han servit per als dos primers). 

— Han estat profitosos per al capítol sobre el canvi més de 200 textos menys 
(aproximadament 1/3 dels que han servit per als dos primers). 

 
7.1.1.3 Observacions sobre els textos pertinents i els discrecionalment pertinents 

Si comparem els resultats sobre el conjunt de la producció fabriana, veiem que dues 
menes de textos han servit en general per als 4 capítols de la tesi: els textos pertinents 
especialitzats i els textos discrecionalment pertinents. La diferència està en el fet que en 
els textos especialitzats trobem més definicions per comprensió i per extensió explícites 
—sobretot en el Diccionari general de la llengua catalana (1932; v. Costa 2005: § 

9.2.1.1.11, 9.3.1.1.11, 9.4.1.1.10, 9.5.1.1.7), però també en la Gramática de la lengua 
catalana (1912; v. Costa 2005: § 9.2.1.1.5, 9.3.1.1.4, 9.4.1.1.4, 9.5.1.1.2), el Recull de 
les lliçons del curs de català superior (1933-1934; v. Costa 2005: § 9.2.1.1.13, 
9.3.1.1.13, 9.4.1.1.12, 9.5.1.1.9), els Apunts taquigràfics dels Curs superior de català 
(1934-1935; v. Costa 2005: § 9.2.1.1.14, 9.3.1.1.14, 9.4.1.1.13, 9.5.1.1.10), i el Curs 
superior de català (1936-1937; v. Costa 2005: § 9.2.1.1.17, 9.3.1.1.15, 9.4.1.1.16, 
9.5.1.1.13). En els discrecionalment pertinents, en canvi, abunden els fragments sense 
definicions explícites però dels quals es poden deduir concepcions de Fabra —sobretot 
en les Converses filològiques de 1919-1928 (v. Costa 2005: § 9.2.2.19-9.2.2.29, 
9.3.2.12-9.3.2.22, 9.4.2.19-9.4.2.29, 9.5.2.23-9.5.2.33) i el llibre Les principals faltes de 
gramàtica (1937 [1978]; v. Costa 2005: § 9.2.2.36, 9.3.2.17, 9.4.2.36, 9.5.2.45).  

Quan s’analitza per a quins capítols han estat profitosos més textos, en primer lloc 
s’observa que tant els textos especialitzats (pertinents i no pertinents) com els 
discrecionalment pertinents han estat molt profitosos per al capítol sobre la concepció 
de la variació. Això confirma el que ja afirmem en el § 5.3.1.2, en què analitzant 
l’elaboració sintàctica en les Converses de 1919-1928, arribem a la conclusió que Fabra 
practica en la tasca de codificació el que hem anomenat una «gestió de la variació 
lingüística». 

                                                 
235. La proporció en realitat és més alta, ja que no totes 842 Converses han estat tingudes en compte, atès 
que no totes tracten de la sintaxi. 
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En segon lloc cal dir que cada grup de textos ha estat també molt profitós per a un 
altre capítol. Però, mentre que els textos especialitzats ho han estat per al capítol sobre 
la concepció de la sintaxi, els discrecionalment pertinents ho han estat per al capítol 
sobre codificació. Aquest resultat no és estrany si mirem quins textos han estat els més 
profitosos de cada grup. Els textos especialitzats236 més profitosos per a l’anàlisi de la 
sintaxi (capítol 2) han estat el Diccionari general de la llengua catalana (1932; v. Costa 
2005: § 9.2.1.1.11), la Gramática de la lengua catalana (1912; v. Costa 2005: § 

9.2.1.1.5), el Recull de les lliçons del curs de català superior (1933-1934; v. Costa 
2005: § 9.2.1.1.13), els Apunts taquigràfics dels Curs superior de català (1934-1935; v. 
Costa 2005: § 9.2.1.1.14), i el Curs superior de català (1936-1937; v. Costa 2005: § 

9.2.1.1.17). Els textos discrecionalment pertinents més profitosos per a l’anàlisi de la 
codificació (capítol 5) són les Converses filològiques de 1919-1928 (v. Costa 2005: § 

9.5.2.23-9.5.2.33) i el llibre Les principals faltes de gramàtica (1937 [1978]; v. Costa 
2005: § 9.5.2.45). 

Cap de les dues menes de textos ha estat gaire profitosa per al capítol sobre el canvi, 
cosa que es pot explicar per l’enfocament sincrònic de base dels textos analitzats, amb 
referències ocasionals a l’evolució. 

 

7.1.2 Els textos més útils per al buidatge de les unitats de significació especialitzada 
pertinents: dades qualitatives  

En aquest apartat valorem quina mena de textos —d’acord amb la nostra 
classificació del § 1.4.2.2— han estat més útils per a la nostra feina. 

 
7.1.2.1 Els textos pertinents 

En el § 7.1.1.1, hem establert quins són els 7 textos pertinents especialitzats 
profitosos per als 4 capítols de la tesi. Segons la classificació del § 1.4.2.2, 6 d’aquests 
textos compleixen les condicions del grup a priori més útil: són descriptius 
especialitzats de transmissió immediata i de complexitat màxima. El restant —«L'obra 
de depuració del català», de 1924—, només s’aparta d’aquest grup pel fet que és de 
complexitat mitjana. Entre els 8 profitosos per a 3 capítols, n’hi ha 3 de descriptius 
especialitzats de transmissió immediata però de complexitat mitjana: la carta del 
16/9/1905 i les conferències de 1933 i 1935. Aquestes dues i la gramàtica de 1956 són 
de transmissió mediata, per la qual cosa cal analitzar si tot el que s’hi recull concorda 
amb la concepció fabriana general. 

Entre els 3 textos pertinents no especialitzats útils per a 3 capítols de la tesi destaca 
la gramàtica oficial, de 1933, classificada com a no especialitzada normativa de 
transmissió immediata i de complexitat màxima. 

 
7.1.2.2 Els textos discrecionalment pertinents 

                                                 
236. Recordem que hem considerat especialitzat el DGLC (§ 1.4.2.2) perquè hi hem consultat sobretot la 
terminologia especialitzada relativa al nostre objecte d’estudi. 
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Els textos discrecionalment pertinents profitosos per als 4 capítols de la tesi, excepte 
el manual Les principals faltes de gramàtica, comparteixen la característica —general, 
d’altra banda, en aquesta mena de textos— de ser de complexitat mínima. Si tenim en 
compte, però, que aquest grup de textos és de fet el més nombrós —pel fet d’haver-hi 
les Converses de 1919-1928—, cal concloure que la complexitat no ha estat un factor 
determinant perquè un text fos molt útil o no. 
 
7.1.2.3 Observacions sobre textos pertinents i els discrecionalment pertinents 

Per tant, des del punt de vista de la nostra classificació del § 1.4.2.2, cap de les quatre 
característiques definitòries (especialitzat o no especialitzat, descriptiu o normatiu, de 
transmissió immediata o mediata, i de complexitat màxima, mitjana o mínima) ha 
impedit que hi hagués textos útils per als 4 capítols de la tesi en els dos blocs de textos. 

El que ja hem observat (§ 7.1.1.3), però, és la mena d’informació que hem pogut 
obtenir de cada grup: més definicions i terminologia específica en els especialitzats, per 
raó del públic especialitzat a qui anaven destinats i la voluntat de descriure de la 
llengua, i més fragments amb concepcions implícites en els no especialitzats i els 
discrecionalment pertinents, per raó del públic general a qui anaven destinats i la 
voluntat de prescriure l’ús correcte de la llengua. Per tant, s’ha confirmat el que hem 
previst al § 1.4.2.2. 

La immediatesa o mediatesa de la transmissió dels textos afecta la fiabilitat de la 
informació. La complexitat no ha estat determinant, però s’observa que la majoria dels 
textos menys útils són de complexitat mínima. 

 
7.2 Conclusions generals sobre els objectius i les hipòtesis 
7.2.1 Grau d’assoliment dels objectius inicials d’aquesta tesi 

En els epígrafs 1.2 i 1.2.1 hem formulat l’objectiu general de la tesi. El reproduïm a 
continuació per a comoditat del lector: 
 
1.2 OBJECTIUS DE LA TESI 
El que ens proposem, doncs, com a contribució original és analitzar la terminologia 
relativa, d'una banda, a la sintaxi i, de l'altra, al canvi, la variació i la codificació 
sintàctics, definida i/o utilitzada per Fabra en tots els seus textos, tant en els més 
estudiats com en els poc o no gens analitzats.  
1.2.1 Objectiu general 
Analitzar els objectius i les hipòtesis de què Pompeu Fabra va partir en la codificació i 
el cultiu de la sintaxi del català i la metodologia que va fer servir. 
 
Aquest objectiu general es desglossa en els 5 objectius específics formulats en els 
epígrafs 1.2.2.1-1.2.2.5; per a comoditat del lector els reproduïm aquí: 
 
1.2.2.1 El primer objectiu específic ha estat descriure la concepció que Fabra tenia de la 
sintaxi, a partir de les definicions explícites i les referències implícites que fa servir 
d'aquest concepte i del de oració, per poder analitzar les seves concepcions del canvi, la 
variació i la codificació sintàctics. 
1.2.2.2 El segon objectiu específic ha estat descriure la concepció que Fabra tenia del 
canvi sintàctic, sobre la base de la teoria del canvi de William Labov (1983) i la 
tipologia de la interferència lingüística exposada per Lluís Payrató (1985), i mitjançant 
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el buidatge dels textos fabrians, per veure com s'enfronta al canvi sintàctic, com a 
lingüista però també com a codificador. 
1.2.2.3 El tercer objectiu específic ha estat descriure la concepció que Fabra tenia de la 
variació sintàctica, sobre la base de la tipologia de la variació lingüística exposada per 
Lluís Payrató (1998), i mitjançant el buidatge dels textos fabrians, per veure com el 
Fabra codificador «gestiona» la variació inherent a la llengua. 
1.2.2.4 El quart objectiu específic ha estat descriure la concepció que Fabra tenia de la 
codificació i el cultiu sintàctics, sobre la base del concepte de norma objectiva, de 
norma prescriptiva i de codificació, i mitjançant el buidatge dels textos fabrians, per 
analitzar els seus criteris de codificació sintàctica. 
1.2.2.5 El cinquè objectiu específic ha estat descriure la relació entre, d'una banda, la 
codificació i el cultiu sintàctics de Fabra, i de l'altra, la seva concepció de la sintaxi i del 
canvi i la variació sintàctics, sobre la base dels resultats de les operacions anteriors, per 
veure de quina manera la codificació fabriana de la sintaxi recolza en una determinada 
concepció de la sintaxi i del canvi i la variació sintàctics. 
 
L’assoliment dels objectius 1.2.2.1-1.2.2.4, ja l’hem valorat en els epígrafs 2.4.1, 3.4.1, 
4.4.1 i 5.4.1; el de l’objectiu 1.2.2.5, síntesi dels altres 4, l’hem presentat al § 6.1. 
Recordem aquestes valoracions succintament. 

Pel que fa a la pertinència dels objectius 1.2.2.1-1.2.2.4, creiem que l'anàlisi duta a 
terme ha servit per descobrir la concepció general que tenia Fabra de la sintaxi i del 
canvi, la variació i la codificació sintàctics, d'entrada perquè la informació és abundant. 
A més, el fet que ningú hagués abordat una anàlisi d'aquesta mena i que hàgim tingut en 
compte textos fabrians poc estudiats, afegeix valor a aquest treball, perquè la informació 
dels textos transcrits per altri, en ser analitzats conjuntament amb els altres, pot ser 
interpretada amb més garanties pel que fa a la seva veracitat. 

Pel que fa l’objectiu 1.2.2.2, hem descobert que Fabra tracta 102 casos de canvi 
sintàctic diferents (v. § 3.4.2.1), tant en els textos que hem considerat «pertinents» com 
en els que hem considerat «discrecionalment pertinents». Quant a aquesta distinció dels 
textos fabrians, hem de reconèixer que el nombre de textos discrecionalment pertinents 
(46) en què hem trobat informació és més del doble que el de pertinents (21); però 
també cal dir que en les dues menes de textos hi ha obres que en parlen extensament: 
entre els especialitzats, el text «Sobre diferents problemes pendents en l'actual català 
literari», de 1907 (§ 9.3.1.1.2), i el text Recull de les lliçons del curs de català superior, 
de 1933-1934 (§ 9.3.1.1.13); entre els no especialitzats, les «Converses filològiques» de 
1919-1928 (§ 9.3.2.12-9.3.2.16 i 9.3.2.18-9.3.2.21). 

Pel que fa l’objectiu 1.2.2.3, hem de reconèixer que el nombre de textos 
discrecionalment pertinents (34) en què hem trobat informació és superior al de 
pertinents (25); però també cal dir que en les dues menes de textos hi ha obres que en 
parlen extensament. Entre els especialitzats, hem trobat molta informació sobre la 
variació en sintaxi al text «Sobre diferents problemes pendents en l’actual català 
literari», de 1907 (§ 9.4.1.1.3), a la Gramática de la lengua catalana, de 1912 (§ 

9.4.1.1.4), i a la transcripció Recull de les lliçons del curs de català superior, de 1933-
1934 (§ 9.4.1.1.12); i moltíssima informació sobre la variació no sintàctica i general al 
Diccionari general de la llengua catalana (§ 9.4.1.1.10) —recordem-ho: hem buscat 
445 mots, de la recerca dels quals han resultat 232 unitats de significació pertinents. 
Entre els no especialitzats, destaquen les «Converses filològiques» de 1919-1928 (§ 
9.4.2.19 - 9.4.2.29), en les quals hi ha abundantíssima informació sobre la variació en 
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sintaxi: 194 unitats de significació, moltes de les quals polilèxiques i per tant no sempre 
recollides al DGLC. 

Pel que fa l’objectiu 1.2.2.4, hem de reconèixer que el nombre de textos 
discrecionalment pertinents (301) en què hem trobat informació és molt més gran que el 
de pertinents (18); però també cal dir que en les dues menes de textos hi ha obres que en 
parlen extensament. Entre els especialitzats, per ordre decreixent, cal esmentar el 
Diccionari general de la llengua catalana (§ 9.5.1.1.7); les gramàtiques de 1956 (§ 

9.5.1.1.15) i 1946 (§ 9.5.1.1.14); la conferència de 1933 (§ 9.5.1.1.8); la transcripció del 
curs de 1933-1934, de Galtés (§ 9.5.1.1.9); el text « Sobre els diferents problemes 
pendents en l’actual català literari », de 1907 (§ 9.5.1.1.1), i la transcripció del curs de 
1936-1937 (§ 9.5.1.1.13). Entre els no especialitzats, cal tenir en compte sobretot les 
Converses filològiques de 1919-1928 (§ 9.5.2.23-9.5.2.33), però cal no oblidar l'article 
«El mot “qui”», del 30/I/1930 (§ 9.5.2.42). 

El que pertoca ara, doncs, és valorar fins a quin s’ha aconseguit l’objectiu general. 
Creiem que hem assolit d’una manera raonable aquest objectiu general, tal com 
argumentem en els epígrafs següents. 

 
7.2.1.1 Assoliment de l’objectiu general de la tesi 

El buidatge dels 1.135 textos consultats ha donat prou informació i prou rellevant per 
apuntar, si més no, a grans trets les concepcions fabrianes de la sintaxi i del canvi, la 
variació i la codificació sintàctics. 

 

7.2.1.1.1 Nombre d’unitats de significació especialitzada analitzades 
La quantitat d’informació obtinguda amb el buidatge es concreta en les més de 600 

unitats de significació especialitzades descobertes (v. § 1.4.3), la gran quantitat de casos 
de canvi i de variació i l’establiment de 12 criteris de codificació a partir de la llista de 
criteris de Lamuela i Costa (2002). 

 

7.2.1.1.2 Validesa de la classificació dels textos fabrians 
Els textos especialitzats han estat, qualitativament, aquells en què hi ha hagut més 

definicions explícites, més riquesa d’enfocaments i més discussió de conceptes. 
Quantitativament, en canvi, han estat més nombrosos els textos discrecionalment 
pertinents que els especialitzats. Això no ha de sorprendre, ja que els primers són 
generalment textos breus i n’hi ha més. El que cal dir, però, és que sobre totes quatre 
concepcions hi ha prou textos especialitzats que en tracten i d’una manera prou 
aprofundida. (V. § 7.1.1.3 i 7.1.2.3.) 

 

7.2.1.1.3 Tractament continuat dels quatre àmbits estudiats en tots els textos fabrians 
Un indici de la coherència entre les concepcions fabrianes de la sintaxi i del canvi, la 

variació i la codificació sintàctics és el fet que aquests quatre grans temes són presents 
en general en tota la producció de Fabra al llarg de la seva vida. (V. el capítol 2 i els § 
3.4.1, 4.4.1 i 5.4.1.) 

 

7.2.1.2 Aportacions d’aquesta tesi sobre la concepció fabriana de la sintaxi 



C:\Users\Joan\Desktop\Dades antigues\Tesi Alemanya\Costa 2009 Norma sintàctica Fabra ACCÉS 

LLIURE.doc 

303 
 

Hem contrastat sistemàticament els nostres descobriments amb els d’altres fabròlegs 
per deixar clar quines han estat les aportacions d’aquesta tesi. Les aportacions d’aquesta 
tesi sobre la concepció fabriana de la sintaxi i de l'oració, de fet, són totes les exposades 
als § 2.4.2-2.4.5, ja que, segons les nostres notícies, ningú no havia emprès una 
descripció alhora tan general en el propòsit i tan detallada en l'anàlisi. Les més 
destacades són les següents: 

a) Fabra defineix explícitament la sintaxi com l'àmbit de les funcions i les relacions 
dels (grups de) mots dins la frase. 

b) En les obres descriptives en general, les relacions entre els (grups de) mots es 
jerarquitzen a partir del nom i del verb, mentre que en les prescriptives i didàctiques 
l'exposició de la sintaxi es desenvolupa al voltant de les tradicionals parts de l'oració 

c) Aquesta dualitat, i alhora distincions com les que trobem entre gramàtica general 
i gramàtica didàctica, i l'ús exclusiu dels termes frase i proposició en els textos 
especialitzats, confirmen que hi ha un Fabra descriptiu i un Fabra prescriptiu i didàctic. 

d) L'anàlisi de tota la producció fabriana ens ha permès també veure com Fabra té 
una actitud de prudència molt clara —des de les seves primeres obres fins a les 
últimes— pel que fa a la naturalesa de la sintaxi. 

e) L’anàlisi de la concepció fabriana de l’«expressió d’un pensament» ens ha permès 
descobrir fins a 7 enfocaments diferents: com a enfocaments bàsics, Fabra fa servir el 
semàntic i el prosòdic; com a enfocaments secundaris, l’estructural, el relacional, el 
modal, el comunicatiu i el psicològic. 

f) En el terreny de la descripció de l'expressió d'un pensament, la distinció entre 
textos pertinents i textos no pertinents s'ha demostrat rellevant: els textos especialitzats i 
alguns de no especialitzats fan servir només frase —per referir-se quasi sempre a 
problemes d'ambigüitat, d'equivocitat o d'inintel·ligibilitat, o per parlar d'exemples— i 
proposició —quasi sempre com un tecnicisme gramatical de la descripció—, amb un 
bandeig quasi absolut de la unitat oració: només la fa servir en parlar dels relatius. 

 
7.2.1.3 Aportacions d’aquesta tesi sobre la concepció fabriana del canvi 

Les aportacions d’aquesta tesi sobre la concepció fabriana del canvi són les que 
comentem a continuació. 

a) L'aplicació de la teoria de William Labov (§ 3.1) ha possibilitat analitzar les 
concepcions fabrianes sobre els aspectes següents del canvi (§ 3.4): l'origen; les causes; 
els factors interns, externs, i externs i psicolingüístics; les conseqüències; les 
resistències i la direcció. També ha permès deduir una concepció implícita de Fabra 
sobre el procés de canvi.  

b) La discussió i precisió de la tipologia de la interferència proposada per Payrató 
1985 (§ 3.1), arran de les quals hem descobert un altre tipus de canvi, intralingüístic: 
l'addició. 

c) El descobriment que Fabra fa servir la unitat interferència abans que els lingüistes 
adduïts per Payrató 1985. 

d) Arran de la contrastació amb el treball de Bonet (2000), s’ha dut a terme una 
anàlisi més àmplia dels canvis tractats per Fabra i una proposta d'anàlisi general del 
canvi lingüístic. 

 
7.2.1.4 Aportacions d’aquesta tesi sobre la concepció fabriana de la variació 
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Les aportacions d’aquesta tesi sobre la concepció fabriana de la variació de fet, són 
totes les exposades al § 4.4, ja que, segons les nostres notícies, ningú no havia emprès 
una descripció alhora tan general en el propòsit i tan detallada en l'anàlisi.  

 

7.2.1.5 Aportacions d’aquesta tesi sobre la concepció fabriana de la codificació 
sintàctica 

Les aportacions d’aquesta tesi sobre la concepció fabriana de la codificació sintàctica 
són les que comentem a continuació. 

a) L'aplicació de les principals teories sobre la norma lingüística i sobre 
l'estandardització han donat com a resultats el descobriment d'un planteig general de 
«redreçament lingüístic» amb la seva equivalència en termes de planificació lingüística 
actual. 

b) Hem deduït 12 criteris de codificació —i d'altres d'elaboració funcional— 
efectivament aplicats per Fabra, alguns dels quals no havien estat previstos per Lamuela 
i Costa (2002) ni per altres fabròlegs.  

c) Hem descobert una gran quantitat de raonaments de codificació. 
d) S’ha deduït el procés d'establiment de les regles i les formes desaconsellades —i 

el grau diferent de ponderació entre aquestes—, mai analitzat en tota la producció 
fabriana. 

e) Hem deduït les concepcions fabrianes implícites en l'àmbit de la norma i el 
sistema lingüístics. 

 
7.2.2 Grau de comprovació de les hipòtesis d’aquesta tesi 

Als epígrafs 1.3.1-1.3.2 hem formulat les hipòtesis de la tesi com segueix: 
 
1.3 HIPÒTESIS DE LA TESI 
1.3.1 El buidatge en tots els textos coneguts de Fabra de les unitats de significació 
especialitzada relatives a la sintaxi i al canvi, la variació, la codificació i el cultiu 
sintàctics, i la descripció i l'anàlisi de les concepcions fabrianes que se'n deriven, 
permetran establir quina visió en tenia el lingüista gracienc. D'acord amb els vuit criteris 
que presentem al § 1.4.2.2, esperem trobar més unitats de significació especialitzada i 
més ben definides en els textos que anomenem «pertinents» (lexicogràfics, 
especialitzats, descriptius, «representatius», d'autoritat personal, moderns, d'autoria 
immediata i d'entitat màxima) que en els textos «no pertinents» (no lexicogràfics, no 
especialitzats, normatius o pedagògics, «comunicatius», d'autoritat institucional, antics, 
d'autoria mediata i d'entitat mínima). 
Com [es pot veure] acabem d’exposar, però, aquestes dues categories extremes estan 
definides per 8 criteris, cosa que de seguida fa veure que el nombre de possibles 
categories (864) és molt gran, ja que només l'incompliment d'un criteri en un text fa que 
tinguem una categoria diferent. 
1.3.2 L'ordre proposat d'assoliment dels objectius —anàlisi del concepte de sintaxi, del 
concepte de canvi, del concepte de variació i dels conceptes de codificació i de cultiu— 
permetrà establir les diferències entre el Fabra lingüista i el Fabra gramàtic preceptiu i 
pedagògic, funcions que Fabra va dur a terme, en un primer moment, de manera 
successiva i, posteriorment, de manera simultània. Aquestes diferències permetran una 
perspectiva més clara sobre els fonaments i els criteris fabrians de codificació i cultiu. 
 
La comprovació de la primera hipòtesi ja l’hem valorada als § 7.1.1.3 i 7.1.2.3.  



C:\Users\Joan\Desktop\Dades antigues\Tesi Alemanya\Costa 2009 Norma sintàctica Fabra ACCÉS 

LLIURE.doc 

305 
 

 
7.2.2.1 Pel que fa a la hipòtesi 1.3.2, en les diferents valoracions parcials (§ 2.4.1, 

3.4.1, 4.4.1 i 5.4.1) ha quedat clara la doble condició de Fabra, tal com comentem a 
continuació. 

El Fabra lingüista organitza en les obres adreçades als mestres l’exposició de la 
sintaxi al voltant del subjecte i el verb i fa servir quasi exclusivament els termes frase 
—generalment per referir-se als seus propis exemples—237 i proposició —quasi sempre 
com a tecnicisme de la descripció gramatical— per referir-se a l’expressió d’un 
pensament complet; té una actitud neutra i descriptiva sobre el procés de canvi i descriu 
els canvis endògens de la llengua; i té en compte 5 tipus de variació (històrica, 
geogràfica, social, funcional i interlingüística). 

El Fabra estandarditzador organitza en les obres adreçades a la «massa» l’exposició 
de la sintaxi al voltant de les tradicionals parts de l’oració i fa servir la unitat oració al 
costat dels termes frase i proposició per referir-se a l’expressió d’un pensament 
complet; té una actitud de rebuig de les interferències, que identifica moltes vegades 
gràcies al seu profund coneixement de la gramàtica històrica i de la romanística; que té 
en compte 5 tipus de variació (històrica, geogràfica, social, funcional i interlingüística) 
per als seus objectius de codificació i elaboració funcional, i en molts casos aprofita la 
diversitat funcional existent o la potencia per distribuir estilísticament variants 
concurrents; i té en compte més de 12 criteris de codificació diferents en nombrosíssims 
raonaments coherents per rebutjar o proposar una estructura. 

 
7.3 Perspectives d’investigació que obre aquesta tesi 

Al § 1.3.3 hem formulat una tercera hipòtesi:  
 
L'assoliment dels objectius 1.2.2.1-1.2.2.4 ha de permetre “situar” Fabra en el seu 
context gramatical i lingüístic, amb atenció especial a la tradició gramatical espanyola 
—en la qual el Fabra adolescent es devia formar—, la catalana —si és que des del punt 
de vista de la teoria es pot separar de l'anterior— i a la que —no tenint cap altra 
designació més feliç a l'abast— anomenem general: és a dir, la d’Europa i Amèrica». 
 
Respecte a la qual, però, en el mateix § 1.3.3 ja dèiem que  
 
La comprovació d'aquesta hipòtesi, però, l'hem haguda d'abandonar en aquest treball, 
atès que la mera descripció de les concepcions fabrianes de sintaxi i de canvi, variació i 
codificació sintàctics ha ocupat sobradament l'abast d'una tesi doctoral. 
 
Aquesta decisió l'hem presa, d'entrada perquè quan diem «situar Fabra en el seu 
context» ens referim a dues tasques laborioses i complexes:  

a) Destriar els partits presos, les hipòtesis, els procediments, les estratègies i els 
resultats de l’obra fabriana que li són propis dels que coincideixen amb els d’altres 
gramàtics o lingüistes. 

b) Destriar entre els partits presos, les hipòtesis, els procediments, les estratègies i els 
resultats de l’obra fabriana que coincideixen amb els d’altres gramàtics o lingüistes: 

— Els que Fabra adopta d’altres obres prèvies a les seves. 

                                                 
237. Aquesta unitat de significació, a més, és definida a la gramàtica de 1956 (§ 9.2. 1.1.19) com a acte de 
comunicació o d’expressió. 
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— Aquells dels quals Fabra parteix o als quals arriba fent el seu propi camí o 
coincideixen amb els d’altres investigadors: ¿és impossible que gramàtics o lingüistes 
amb la mateixa formació, davant dels mateixos problemes, arribin a les mateixes 
anàlisis i propostes? 

— Aquells dels quals Fabra parteix o als quals arriba fent el seu propi camí i altres 
investigadors prenen d’ell. 

Per tant, «situar Fabra en el seu context» no és parlar només dels investigadors que li 
van servir de guia, sinó veure el lloc que ocupa en la lingüística i la gramàtica universals 
entre 1891 i 1948. 

La comprovació d'aquesta hipòtesi, però, l'hem haguda d'abandonar en aquest treball, 
atès que la mera descripció de les concepcions fabrianes de sintaxi i de canvi, variació i 
codificació sintàctics ha ocupat sobradament l'abast d'una tesi doctoral. 

Per tant, creiem que el nostre treball posa a l’abast d’altres fabròlegs, d’una banda, 
una selecció abundant i classificada d’unitats de significació definides i/o fetes servir 
per Fabra i de passatges, i, de l’altra, unes descripcions contrastades amb les d’altres 
fabròlegs, que han de contribuir a continuar els estudis d’historiografia lingüística i 
gramatical almenys en sis sentits: 

a) Què deu i què no deu l’obra de Pompeu Fabra als treballs de descripció de la 
sintaxi duts a terme entre el segle XIX  i 1948 a l’Estat espanyol, a Europa i a Amèrica. 

b) Què deu i què no deu l’obra de Pompeu Fabra als treballs de codificació de la 
sintaxi duts a terme entre el segle XIX  i 1948 a l’Estat espanyol, a Europa i a Amèrica. 

c) Què deu i què no deu l’obra de Pompeu Fabra als treballs de descripció de la 
sintaxi del català duts a terme entre el segle XIX  i 1948. 

d) Què deu i què no deu l’obra de Pompeu Fabra als treballs de codificació de la 
sintaxi del català duts a terme entre el segle XIX  i 1948. 

e) Què deuen i què no deuen a l’obra de Pompeu Fabra els treballs de descripció de 
la sintaxi del català duts a terme després de 1948. 

f) Què deuen i què no deuen a l’obra de Pompeu Fabra els treballs de codificació de 
la sintaxi del català duts a terme després de 1948. 
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8. TEXTOS DE POMPEU FABRA CONSULTATS  
 
1891 
Ensayo de gramática de catalán moderno. 1a reimpr. Barcelona: Alta Fulla, 1993. 

(Documents de Filologia Catalana; 8). [A cura de Sebastià Bonet] 
«Conjugació del verb català. Present de subjuntiu y infinitiu». A: L'Avenç (31/12), 

381-385. 
«Afixos pronominals y teoria de l'apòstrof». A: L'Avenç (31/12), 385-389. 
 
1892 
[ANÒNIM.] «La reforma lingüística». L'Avenç, 1[?] (gener), 28-32. 
[ANÒNIM.] «La reforma lingüística». L'Avenç, 7 (juliol), 222-224. 
«Sobre la reforma lingüística y ortográfica». A: La Vanguardia (22/3/1892), 4. [Repr 

per Lamuela i Murgades (1984: 164-169).] 
 
1893 
ARNAU, Esteve [pseudònim de Fabra.]. «L'ensenyança de la llengua francesa a 

l'Institut de Barcelona». A: L'Avenç, 2a època, V, núm. 1 (15/1/1893), 5-7.  
—. «L'ensenyança de la llengua francesa a l'Institut de Barcelona». A: L'Avenç, 2a 

època, V, núm. 2 (31/1/1893), 24-28.  
—. «L'ensenyança de la llengua francesa a l'Institut de Barcelona». A: L'Avenç, 2a 

època, V, núm. 3 (15/2/1893), 40-43.  
—. «L'ensenyança de la llengua francesa a l'Institut de Barcelona». A: L'Avenç, 2a 

època, V, núm. 4 (28/2/1893), 58-62.  
—. «L'ensenyança de la llengua francesa a l'Institut de Barcelona». A: L'Avenç, 2a 

època, V, núm. 8 (31/4/1893), 122-126.  
 
1897 
«La definició de la llengua catalana». A: La Vanguardia (19/3), 5. 
 
1898 
Contribució a la gramatica de la llengua catalana. 1a reimpr. Barcelona: Alta Fulla, 

1993. (Documents de Filologia Catalana; 8). [A cura de Sebastià Bonet.] 
 
1900 
«Una lliçó de gramàtica i una contestació». A: Catalonia (24/2), 70. 
ARNAU, Esteve [pseudònim de Fabra.] «L'ensenyança oficial a Catalunya». A: 

Catalonia (3/3), 76. 
 
1901 
«M. Foulché Delbosc». A: Pèl & Ploma, vol. 3, 83 (desembre), 213-216. 
 
1904 
Carta del 14/3. A: Epistolari de Jaume Massó i Torrents (Manuscrit 1702 de la 

Biblioteca de Catalunya). 
 
1905 
Carta del 16/9 a Jaume Massó i Torrents. A: Epistolari de Jaume Massó i Torrents 

(Manuscrit 1702 de la Biblioteca de Catalunya). 



C:\Users\Joan\Desktop\Dades antigues\Tesi Alemanya\Costa 2009 Norma sintàctica Fabra ACCÉS 

LLIURE.doc 

308 
 

Carta del 26/12 a Jaume Massó i Torrents. A: Epistolari de Jaume Massó i Torrents 
(Manuscrit 1702 de la Biblioteca de Catalunya). 

 
1906 
Carta del 26/1 a Jaume Massó i Torrents. A: Epistolari de Jaume Massó i Torrents 

(Manuscrit 1702 de la Biblioteca de Catalunya). 
Conferència. A: El Poble Català (27/10), 3. 
Conferència. A: El Poble Català (31/10), 3. 
«Esmena total de D. Pompeu Fabra [a Miquel Costa i Llobera (1906: 119-122)]». A: 

Primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana. Barcelona, octubre de 1906. 2a 
ed. Barcelona: Vicens-Vives. 

«Esmena total de D. Pompeu Fabra [a Antoni Maria Alcover (1906: 124-128)]». A: 
Primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana. Barcelona, octubre de 1906. 2a 
ed. Barcelona: Vicens-Vives. 

«Esmena total de D. Pompeu Fabra [a Mateu Obrador (1906: 130-135)]». A: Primer 
Congrés Internacional de la Llengua Catalana. Barcelona, octubre de 1906. 2a ed. 
Barcelona: Vicens-Vives. 

 
1907 
«El pronom-adjectiu “qual”». A: El Poble Català (28/3), 1. 
«“Quin” i “qual”». A: El Poble Català (21/11), 1. 
«Sobre diferents problemes pendents en l'actual català literari». [Reproduït per 

Vallverdú (1980: 83-106).] 
 
1908 
«Les preposicions “de”, “a”, “en” davant de la conjunció “que”». A: El Poble Català 

(28/2), 1. 
 
1910 
Carta del 14/4. A: Fons de l'Ateneu Barcelonès. [Repr. per Marquet (2002: 80-81).] 
Carta del 8/5. A: Fons de l'Ateneu Barcelonès. [Repr. per Lamuela i Murgades 

(1984: 239-240) i per Marquet (2002: 82-84).] 
Carta del 6/6. A: Fons de l'Ateneu Barcelonès. [Repr. per Marquet (2002: 85-86).] 
Carta del 12/6. A: Fons de l'Ateneu Barcelonès. [Repr. per Marquet (2002: 86-87).] 
Carta del 13/9. A: Fons de l'Ateneu Barcelonès. [Repr. per Lamuela i Murgades 

(1984: 239-240) i per Marquet (2002: 94-96).] 
Carta del 19/10. A: Fons de l'Ateneu Barcelonès. [Repr. per Marquet (2002: 96-98).] 
Carta del 27/11. A: Fons de l'Ateneu Barcelonès. [Repr. per Marquet (2002: 99-

100).] 
Carta del 23/12. A: Fons de l'Ateneu Barcelonès. [Repr. per Marquet (2002: 102-

103).] 
 
1911 
Carta del 13/1. A: Fons de l'Ateneu Barcelonès. [Repr. per Marquet (2002: 106-

107).] 
Targeta del 31/3. A: Fons de l'Ateneu Barcelonès. [Repr. per Marquet (2002: 118).] 
Carta del 1/4. A: Fons de l'Ateneu Barcelonès. [Repr. per Marquet (2002: 119-120).] 
Carta del 1-29[14]/4. A: Fons de l'Ateneu Barcelonès. [Repr. per Marquet (2002: 

120-123).] 
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Carta del 29/4. A: Fons de l'Ateneu Barcelonès. [Repr. per Marquet (2002: 123-
124).] 

Carta del 30/5. [Repr. per Manent (1990: 47).] 
Carta del 3/12. A: Fons de l'Ateneu Barcelonès. [Repr. per Marquet (2002: 134-

135).] 
Carta del 21/12. A: Fons de l'Ateneu Barcelonès. [Repr. per Marquet (2002: 136-

140).] 
Qüestions de gramàtica catalana. Barcelona: L'Avenç. 
 
1912 
Carta del 20/4. A: Fons de l'Ateneu Barcelonès. [Repr. per Marquet (2002: 156).] 
Gramática de la lengua catalana. 1a reimpr. Barcelona: Aqua, 1982. 
 
1913 
«Els mots àtons en el parlar de Barcelona (I)». A: Butlletí de Dialectologia Catalana, 

7-17. 
«Observacions a la redacció de les Normes Ortogràfiques». A: Manuscrit dels fons 

Casas Carbó de l'Ateneu Barcelonès. 
Arnau, Esteve [pseud. de Fabra]. «“Per”, “pera”, “per a” i “perquè”». A: La Veu de 

Catalunya (17/4), 4. 
 
1914 
«Els mots àtons en el parlar de Barcelona (II)». A: Butlletí de Dialectologia 

Catalana, 1-6. 
 
1915 
«Cal gramàtica als escriptors». A: La Revista, I, 2 (10/6/1915), 1-3. [Reprod. per 

Lamuela i Murgades (1984: 179-183).] 
 
1916 
«La lengua». A: España. Semanario de la vida nacional, any II, núm. 74 (22/6), 18-

19. 
 
1917 
«Castellanismes de la llengua escrita». [Repr. per Vallverdú (1980: 129-134).] 
 
1918 
«Filòlegs i poetes». [Repr. per Vallverdú (1980: 141-145).] 
 
1919 
«Els dialectes catalans i la llengua literària». A: Almanac de La Revista [Barcelona: 

s. n.], núm. ?, 240-242. [Reprod. per Lamuela i Murgades (1984: 184-185).] 
Converses filològiques. [Repr. per Rafel (1983).] 
Gramàtica francesa. Barcelona: Editorial Catalana.  
«L'unitat llinguistica de Balears, Catalunya, Rosselló i Valéncia [sic]». A: Butlletí de 

Nostra Parla (Secció catalana), núm. ?(juliol-agost), 9-10. 
 
1919-1928 
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«Fabra / Converses filològiques» [s. ll.: s. n., s. a.]. [Capsa amb aquesta indicació 
conservada a la biblioteca del Seminari de Romàniques de la Universitat de Barcelona. 
La capsa conté 881 fulls, amuntegats, sense cap data general, numerats amb converses 
retallades i enganxades o mecanografiades. Hi ha també una carpeta, mida quartilla, 
amb un exlibris d'Artur Martorell (portada: «Converses filològiques»; full 3: «Cuaderno 
para uso de Converses filològiques»). Conté 263 converses numerades en llapis amb un 
ordre no cronològic; retallades i enganxades. Segons comunicació personal de Rafel, és 
el material de base per a l'edició de les converses de Barcino.] 

 
1920 
Converses filològiques. [Repr. per Rafel (1983).] 
 
1922 
Converses filològiques. [Repr. per Rafel (1984).] 
 
1923 
«Advertiment». A: Gramàtica catalana. Curs mitjà. 2a ed. Barcelona: Associació 

Protectora de l'Ensenyança Catalana. [Repr. per Lamuela i Murgades (1984: 186-187). 
Converses filològiques. [Repr. per Rafel (1984).] 
 
1924 
Gramàtica anglesa.Barcelona: Catalana. 
«L'obra de depuració del català». [Reproduït per Vallverdú (1980: 149-165).] 
Converses filològiques. [Repr. per Rafel (1984).] 
 
1925 
Converses filològiques. [Conservades a 1919-1928: «Fabra / Converses 

filològiques».] 
 
1926 
«Conversa amb Pompeu Fabra» A: Revista de Catalunya, núm. ? (maig), 485-494. 
Converses filològiques. [Conservades a 1919-1928: «Fabra / Converses 

filològiques».] 
«La coordinació i la subordinació en els documents de la Cancilleria catalana durant 

el segle XVIè». A: Memòries de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, 
vol. I, fasc. 1, 1-30. 

 
1927 
Converses filològiques. [Conservades a 1919-1928: «Fabra / Converses 

filològiques».] 
«Parlament». A: Cataluña ante España. Madrid: La Gaceta Literaria, 1930. 
«De la depuració de la llengua literària». [Repr. per Vallverdú (1980: 167-176).] 
 
1928 
Abrégé de grammaire catalane. París: Les Belles Lettres. 
Converses filològiques. [Conservades a 1919-1928: «Fabra / Converses 

filològiques».] 
 
1929 
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Compendio de gramática catalana. Barcelona: Catalonia. 
«La normalització de la gramàtica». [Repr. per Vallverdú (1980: 177-179).] 
«L'obra de redreçament del català literari». A: Oc, 2a època, VI, 112 (7/4/1929), 3. 

[Repr. a «Els Ecos de les Arts i de les Lletres», supl. d'El Eco de Sitges (11/1968); i per 
Lamuela i Murgades (1984: 192-194), a partir de l'original.] 

«Qüestions lingüístiques». A: La Publicitat  (7/7/1929), 6. 
   »    » (14/7/1929), 6. 
   »    » (21/7/1929), 7. 
   »    » (12/12/1929), 6. 
   »    » (19/12/1929), 5. 
 
1930 
«El mot “qui”» (30/1). A: Mirador, núm. 53 (30/1), 5. 
«Qüestions lingüístiques» A: La Publicitat (5/1/1930), 6. 
   »    » (12/1/1930), 6. 
   »    » (19/1/1930), 7. 
   »    » (26/1/1930), 8. 
   »    » (13/2/1930)  6. 
 
1932 
Diccionari general de la llengua catalana. Barcelona: Llibreria Catalònia. 
El català literari. Barcelona: Barcino. 
«Un parlament del filòleg Pompeu Fabra». A: Butlletí dels Mestres, 72 (15/9), 212-

213. 
 
1933 
Gramàtica catalana. 2a reimpr. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans,1995. 

(Biblioteca Filològica; XII.) 
«El català a l'escola primària». A: Manuscrit 2804 de la Biblioteca de Catalunya. 
Un cursillo de fonética catalana. Apuntes tomados por Adolfo Florensa. Barcelona: 

Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña y Baleares, 1968. 
 
1933-1934 
Recull de les lliçons del curs de català superior 1933-1934 pel mestre En Pompeu 

Fabra. Pere Galtés i Torres, professor de català. V. 1988: Galtés. 
 
1934 
«Desviacions en els conceptes de llengua i Pàtria». A: Oc, 16-17 (gener-abril), 76-80. 
«Discurs del President». A: Jocs Florals de Barcelona. [s. l.]: [s. n.], 19-29. [Repr. per 

Lamuela i Murgades (1984: 199-206).] 
 
1934-1935 
Apunts taquigràfics dels Curs superior de català. V. 1971: Miravitlles. 
 
1935 
«Escola Normal de la Generalitat de Catalunya. Escola d'estiu del 1935. Conferència 

d'en Pompeu Fabra. 2 de setembre. Tema: Llengua Catalana». [Reproduït per Solà i 
Marcet (1998: 194).] 

Gramàtica catalana. Curs mitjà. (1918) (V. 1923.)  
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1936-1937 
Curs superior de català professat pel mestre Pompeu Fabra a la Universitat 

Autònoma de Barcelona. [Apunts mecanografiats d'Anna Pi i Sousa, amb correccions 
de la mà de Joan Coromines i un índex inacabat de Gabriel Ferrater, ms. 2372 
Biblioteca de Catalunya».] 

 
1937 
«La llengua catalana en la cultura». A: Revista Nova Ibèria, 3-4 (?), 49. 
Les principals faltes de gramàtica . 2a ed.Barcelona: Barcino. 
 
1939 
Carta del 8/4 (?). A: Manent i Manent (1998). 
 
1941 
Grammaire catalane. París: Les Belles Lettres. 
 
1942 
Carta del 15/6. A: Manent i Manent (1998). 
 
1945 
Projecte d’unes noves «Converses filològiques». Manuscrit de 5 quartilles conservat 

per Jordi Mir. 
«Converses filològiques». A: La Humanitat. [Montpeller: Perpinyà: s. n.] (7/11). 
  »     »   

 (21/11). 
  »     »    (1/12). 
  »     »   

 (13/12). 
  »     »   

 (25/12). 
 
1946 
«Converses filològiques». A: La Humanitat. [Montpeller: Perpinyà: s. n.] (7/1). 
  »     »    (1/2). 
  »     »    (15/2). 
  »     »    (1/3). 
  »     »    (15/3). 
  »     »    (30/3). 
  »     »    (14/4). 
  »     »    (30/4). 
  »     »    (6/6). 
  »     »    (18/6). 
  »     »    (4/7). 
  »     »    (2/8). 
  »     »    (24/8). 
  »     »    (7/9). 
  »     »   

 (15/10). 
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  »     »   
 (13/11). 

  »     »   
 (25/12). 

 
1947 
«Converses filològiques». A: La Humanitat. [Montpeller: Perpinyà: s. n.] (11/1). 
 
1946 
Gramàtica catalana. París: Edicions de Cultura Catalana. 
«Fragments de Pompeu Fabra». 
 
1948 
Carta del 20/4. A: Ferrer, Ferrer i Pujadas (1998: 75). 
Catalan grammar. Anunciada per Fabra (Coromines [1956: VI]), només se'n 

conserva l'índex transcrit per Fabra a la carta a Coromines del 20/4/1948. 
 
1954-1956 
Pey, Santiago [cur.]. Converses filològiques. Barcelona: Barcino. 10 vol. 
 
1956 
Gramàtica catalana. 10a reimpr. Barcelona: Teide, 1981. 
 
1971 
Miravitlles i Serradell, Joan (1971). Apunts taquigràfics del Curs superior de català 

(1934-1935) professat per Pompeu Fabra a la Universitat Autònoma de Barcelona. 
Andorra la Vella: EROSA. 

 
1980 
Vallverdú, Francesc, cur. (1980). Pompeu Fabra. La llengua catalana i la seva 

normalització. Barcelona: Edicions 62. (Les Millors Obres de la Literatura Catalana; 
28.) 

 
1983-1984 
Rafel i Fontanals, Joaquim [ed.] (1983). Converses filològiques I. Edició crítica a 

cura de Joaquim Rafel i Fontanals. Barcelona: Edhasa.  
— (1984). Converses filològiques II. Edició crítica a cura de Joaquim Rafel i 

Fontanals. Barcelona: Edhasa. 
 
1988 
Galtés i Torres, Pere. Recull de les lliçons del curs de català superior 1933-1934 pel 

mestre En Pompeu Fabra. Pere Galtés i Torres, professor de català. Barcelona: 
Impremta Guinart, 1988. 

 
1990 
Manent, Albert [ed.] Pompeu Fabra: 31 cartes.Barcelona: Barcanova. 
 
1998 
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Ferrer, Joan; Ferrer, Josep; Pujadas, Joan, [cur.]. Pompeu Fabra i Joan Coromines: 
la correspondència dels anys de l'exili. Estudi sobre l'ús del guionet en català i Llistes 
d'esmenes al «Diccionari general» per Pompeu Fabra. Barcelona: Fundació Pere 
Coromines. 

Manent, Albert: Manent, Jordi [ed.] «Cartes de Pompeu Fabra a Josep Pous i Pagès, 
a cura d'Albert Manent i Segimon i Jordi Manent i Tomàs.» A: Els Marges, 61 
(setembre), p 41-63. 

Marcet i Salom, Pere; Solà, Joan (1998).«Bibliografia de Pompeu Fabra». A: 
Història de la lingüística catalana 1775-1900. Vic: Girona: Eumo; Universitat de 
Girona; Universitat de Vic, vol. II, 1869-1932.  

 
2002 
Marquet, Lluís [ed.]. Fabra abans de Fabra. Correspondència amb Joaquim Casas 

Carbó. Vic: Girona: Eumo; Universitat de Girona. 
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