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their implications for the Institut’s dictionary in its latest version and make some suggestions for
improving all three works.
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1. Introducció1

     

Joandomènec Ros, president de l’Institut d’Estudis Catalans, afirma (GIEC 2016, p.

IX) que «la gramàtica forma part de la tríada [amb el DIEC2 i l’Ortografia catala-
na] d’obres normatives de la llengua comuna a tota la catalanofonia».2 Per tant, és el

moment de valorar aquesta tríada, cosa que farem partint de les premisses que la

codificació oficial del català és una política pública que s’ha de fer amb la màxima

transparència possible i de la qual s’han d’avaluar els resultats. Cal analitzar tots tres

documents: l’ortografia (OIEC) perquè ha estat modificada en alguns punts; la GIEC

perquè és una actualització i compleció de la gramàtica de Pompeu Fabra (1933), i 
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1. Agraïm els valuosíssims comentaris de Pilar Murtra a una primera versió d’aquest treball, les mancan-
ces del qual només ens són atribuïbles a nosaltres.

2. Els treballs de Ginebra (2017) i Nogué (2017) no tracten els aspectes analitzats en aquest treball.



el DIEC2 perquè s’ha hagut d’adaptar als canvis ortogràfics –i cal plantejar-se si no

hauria hagut de mantenir com a entrades independents els mots amb els diacrítics

eliminats.

Els objectius d’aquest text són, doncs:

a) Demostrar que les obres que constitueixen la nova «tríada normativa» oficial

són uns «bons» documents normatius.

b) Demostrar que no s’han presentat eficaçment les modificacions i novetats que

contenen respecte al corpus normatiu oficial anterior.

c) Demostrar que no queda clar si amb aquesta tríada ja està complet el corpus

normatiu oficial.

Procurarem fer aquestes demostracions en els marcs teòrics de la planificació lin -

güística de corpus i de la gramatografia. Atès l’espai de què disposem, no podem fer

servir moltes dades, i per tant, el treball no té una voluntat d’exhaustivitat (que sí

que té la revisió de Badia 2017).3

2. Anàlisi de la tríada normativa

En aquest treball, de fet, valorarem l’OIEC i la GIEC, que són els dos documents

nous de la tríada; pel que fa al DIEC2, hi farem al·lusions i un breu comentari. Per

dur a terme aquesta anàlisi, ens fixarem en els quatre aspectes que avaluem en les

nostres assignatures per valorar les gramàtiques: la navegabilitat, l’exhaustivitat, la

claredat i l’autoritat.

2.1. La navegabilitat de l’OIEC i de la GIEC (2016)
Per valorar aquest aspecte, respondrem les preguntes següents: es troba fàcilment

l’apartat on l’obra parla o hauria de parlar de la qüestió que busquem? Si no es troba

cap informació sobre aquesta qüestió a l’obra, per què ha passat? En aquest cas,

podem estar segurs que no en parla enlloc?

L’OIEC és consultable com a PDF,4 cosa que en permet una consulta molt àgil

mitjançant l’ordinador. Per tant, la navegabilitat és excel·lent, ja que es poden buscar
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3. Ros (2017) i Cabré (2017) insisteixen en aquest concepte.

4. En paper des del 7 de juny de 2017.
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tant conceptes com exemples concrets. La doble cerca (seguint la descripció o a par-

tir dels nombrosos exemples) i la informació sobre les modificacions que es dona a

la «Introducció» permeten assegurar que, si no hi trobem algun criteri o grafia, és

que no hi és inclòs.

Pel que fa a la GIEC, cal dir d’entrada que de moment només és consultable en pa -

per: per tant, és menys navegable que l’OIEC. Per fer-hi cerques, el lector ha de saber

d’entrada que hi ha tres vies d’accés al contingut de l’obra: la «Taula» del principi, un

«Índex analític» de gairebé 90 pàgines a 2 columnes i un «Índex general» de 28 pàgi-

nes, amb la concreció de tots els apartats dels 35 capítols de l’obra.

La nostra experiència en la consulta de la GIEC s’ha concretat a anar buscant,

durant la correcció dels treballs de l’alumnat de la universitat, les solucions de l’obra

a les diverses qüestions que sabíem que havien suscitat polèmiques o que es descriu -

en segons el grau de formalitat dels textos. Un exemple del primer cas és l’ús de al
respecte: vam buscar tal qual aquesta locució a l’índex analític i la vam trobar a la

pàgina 1326, amb la remissió al § 19.9.3.5i. Pel que fa a una qüestió descrita en ter-

mes del grau de formalitat, vam buscar el que en l’argot gramatical «de tota la vida»

es coneix com a «canvi de preposicions davant d’infinitiu». Si es fa la cerca per

l’«índex analític» hi trobem el següent:

a) No hi ha com a concepte gramatical «canvi de preposicions».

b) A «infinitiu» no hi ha cap al·lusió a aquest fenomen.

c) A «preposició» hi ha «canvi de la preposició Vg. preposició, alternança de

preposicions».

d) A «preposició, alternança de preposicions» es remet als § 26.3, 26.5.2.

e) A «en preposició» hi ha «elisió davant la conjunció que», «en construccions5

d’infinitiu (Vg. «en + infinitiu»)» i «introduint complements de règim».

f) A «a» hi ha «complements», «elisió davant la conjunció que», «introduint

complements de règim» i «introduint substantives en infinitiu».

g) L’etiqueta «a introduint complements de règim [CRV]» remet als epígrafs

següents:6

a) «13.5.4 El complement de règim». És la descripció del concepte de CRV

sense cap al·lusió concreta al «canvi de preposicions».

b) «18.6.4.1a El pronom hi representant del complement de règim no locatiu».
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5. Donem només les etiquetes que a priori poden ser pertinents.

6. No marca en negreta el que seria el principal.



Quan explica que la «pronominalització es dona també quan el complement

de règim conté una oració subordinada en forma personal o en infinitiu», hi

ha l’exemple «Confiava {a resoldre el problema / que resoldríem el proble-
ma}». I més endavant es diu: «un complement amb infinitiu pot admetre l’al-

ternança de diferents preposicions àtones (en, a, de, amb; § 26.5.2)7[…] Con-
fiem a (o de/en)8 tornar aviat».

c) «19.3.1.4c Altres usos de a i en». Parlen dels usos en els CRV però sense

esmentar el «canvi».

d) «21.3.5 Verbs intransitius amb complement de règim preposicional». Per una

remissió interna arribem a «a introduint substantives en infinitiu», on hi ha:

1.  26.5.1b dins de «Les subordinades substantives de subjecte i de com-

plement directe enllaçades amb de». Parlen de «veure/sentir + infini-

tiu».

2.  «26.5.2 L’alternança9 de preposicions àtones davant les subordinades

substantives en infinitiu». Hi diuen: «[…] en els casos en què el sin-

tagma nominal [“complement o adjunt”]10 també11 va precedit de en o

amb, aquestes preposicions alternen amb a o de […] quan introduei-

xen una subordinada en infinitiu.» Aquesta informació es desenvolupa

als § 26.5.2.1 - 26.5.2.3.

e) 26.3c: «Hi ha verbs que admeten un complement de règim que conté una sub-

ordinada substantiva. En aquest cas, el verb selecciona una determinada pre-

posició […] que, com s’ha indicat, en certs casos […] alterna amb una altra

preposició (§ 26.5.2) […].»

El resum és que ens va costar força de trobar la informació sobre aquesta qüestió

perquè nosaltres partíem de la premissa que, seguint la «Taula», se’n parlaria al capí-

tol de preposicions i no al de les oracions subordinades substantives. S’ha establert

com a criteri per situar l’explicació d’aquest fenomen un criteri estructural (quina

mena d’estructura té el CRV), i nosaltres vam començar a buscar fixant-nos en un
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7. Vam tornar a l’«índex analític» («a») i aquest epígraf surt dins l’etiqueta «introduint substantives en
infinitiu», juntament amb 26.5.1b, 26.5.2.1 i 26.6.1f.

8. Donen la possibilitat amb en, «incorrecta» en la gramàtica de Fabra (1933, p. § 114).

9. No surt a l’«índex analític» com a concepte gramatical. A la «Taula» (p. VIII) només hi ha el títol
general del cap. 26: «Les oracions subordinades substantives». No és fins a la p. 993 que surt el títol del punt
26.5.2.

10. Aquesta identificació es dedueix de la redacció prèvia.

11. Per què «també»?



criteri funcional (CRV). No han previst que es pugui fer així, ja que no han inclòs la

referència a aquest epígraf. Aquesta dificultat és corroborada per Badia (2017: 76 

i s.). Fins que no vam anar a l’apartat «preposicions» de l’índex analític, no vam tro-

bar la informació.

2.2. L’exhaustivitat de l’OIECi de la GIEC (2016)
Per analitzar aquest aspecte, respondrem les preguntes següents: tracta l’obra explí-

citament de la qüestió que busquem? En dona prou informació? Remet a alguna altra

part? Cita bibliografia d’altres autors? Hi ha notes a peu de plana perquè el lector

pugui ampliar la informació?

L’OIEC consta d’una «Introducció», de 8 pàgines; una exposició de l’ortografia

de 102 pàgines i un «Índex d’exemples» de 100 pàgines (que contenen almenys

10.000 mots, a raó de 2 columnes de mots per pàgina i amb uns 50 mots cada

colum na: 100 mots per pàgina). Es pot dir, doncs, que l’exhaustivitat és excel·lent:

és poc probable que deixi de tractar explícitament la qüestió que busquem, en dona

prou informació i fa remissions internes si cal. No hi ha bibliografia perquè una obra

normativa és fruit de l’assumpció de la teoria i la pràctica generals, i no hi ha notes

però hi ha fragments secundaris en lletra més petita.

Pel que fa a la GIEC, el seu volum, de més de 1.400 pàgines, ja anuncia una res-

posta afirmativa; però, a més, valen els mateixos comentaris que per a l’OIEC; i

d’altres com els següents. El seu caràcter diasistemàtic, composicional i polimòrfic,

paradoxalment, fa que el lector hi trobi més informació de la que li cal estrictament

per resoldre els seus dubtes, ja que, quan hi ha diverses variants diatòpiques, troba

informació dels usos d’altres territoris. No és inversemblant pensar en un possible

desconcert d’un lector no acostumat a tenir notícia dels usos d’altres varietats. En

aquest sentit, el cas de l’expressió de les hores és paradigmàtic per la polèmica que

ha generat: es pot practicar la «promiscuïtat» que prohibeix la PEO1 (1999, p. 12)?

Badia (2017: 81) ho veu possible. No debades la presidenta de la SF, Teresa Cabré,

ja avança (Cabré 2016, p. XV) que la GIEC presenta una «nova manera de llegir la

norma que requereix dels usuaris de la GRAMÀTICA una certa destresa interpretativa».

No hauria estat malament que, donada la novetat que representa la GIEC en molts

sentits, s’hagués desenvolupat en què hauria de consistir aquesta destresa. 

Com a petita llacuna –però potser significativa–, no vam saber trobar quina des-

cripció es fa de la pronúncia dels mots ja i jo. El resum de les cerques és el següent:

a) Al § 4.2.3.1 («Les consonants palatoalveolars fricatives i africades») no se’n

parla.
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b) A l’«Índex analític», l’entrada «ja» només tracta d’aspectes sintàctics,

c) A la de «jo» només es parla de morfologia.

d) L’entrada «semiconsonant» remet a «semivocal».

e) Els epígrafs a què remet «semivocal» informen de l’existència de [j] i de la

seva aparició en diftongs.

f) Descobrim que hi ha l’entrada «semivocalització», però no parla de les pro-

núncies [jó] i [já].

Aquesta omissió i el fet que la PEO (1999, p. 19) en parli susciten la pregunta de quina

és la vigència d’aquests documents i, de retruc, la de si la «tríada» és el corpus norma-

tiu oficial complet o no. Segons una comunicació personal (c/e del 20/7/2017) d’Isidor

Marí, director de l’Oficina d’Estandardització de la SF, «allò que no consta explícita-

ment a les obres normatives és lògic que es guiï pel que diuen les Propostes.»

2.3. La claredat de l’OIEC i de la GIEC (2016)
En parlar de la claredat d’un text, concepte propi de la coherència textual, cal partir

d’una definició prèvia del seu destinatari. A Costa (en premsa 1, p. 4) fem la propos-

ta següent: aprofitar, 

«potser paradoxalment, la concepció estilística de la GIEC per definir el grup

destinatari de la normativa. Atès que la gramàtica “se centra sobretot en els usos

propis dels registres formals” (GIEC, 2016, p. XXIV), el destinatari hauria de ser

qui necessiti el català d’una manera habitual en aquests àmbits. Per tant, és desti-

natària de la normativa tota persona que, d’acord amb aquesta gramàtica, neces-

siti fer servir el català en interaccions

a) entre rols socials amb relacions socials secundàries,

b) de tenor objectiu,

c) d’àmbit públic i

d) amb el discurs controlat.

Aquesta formulació té la virtut que no lliga l’ús de la normativa a cap grup

social a priori,12 sinó que es vincula a unes necessitats comunicatives concretes. La

combinació adequada de la diasistematicitat de base amb la selecció de les formes

prestigioses en els àmbits formals assegura l’acostament màxim a les ne cessitats
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12. Deixant de banda, és cert, que potser les formes prestigioses actualment potser són les de certs grups
socials.



comunicatives dels parlants en els registres formals. Així, doncs, aquest grup serà

la referència en l’anàlisi del § 3. Per comoditat expositiva, en direm USOPC.»

Les úniques especificacions del destinatari de les obres de la «tríada» que hi hem

sabut trobar són les següents:

«Tota [la] informació vehiculada en lletra menuda pot interessar especialment als

estudiosos i als lectors que desitgen ampliar el coneixement de la gramàtica de la

llengua catalana, però es considera prescindible per a la comprensió del text i 

l’aplicació de la norma.

2.2. Terminologia lingüística

[…] obra destinada a un lector culte no necessàriament especialitzat […]» (GIEC

2016: XXXI)

Per tant, ja d’entrada, valorar la claredat de la tríada és una tasca que s’haurà de fer

d’una manera força intuïtiva: pal·liarem aquesta subjectivitat partint de la nostra

definició de destinatari de la normativa. Això no exclou que la Secció Filològica

demostri que té en compte certs destinataris específics, d’una banda perquè està tre-

ballant en dues versions simplificades de la GIEC; de l’altra, perquè manté un con-

tacte fluid, mitjançant l’«Acadèmia Oberta», amb tres sectors fonamentals en la

difusió de la codificació, com són els assessors dels mitjans de comunicació, el pro-

fessorat i els escriptors.

Una altra consideració en parlar de la claredat d’un text normatiu és tenir en

compte la seva il·locutivitat: d’acord amb Berrendonner (1982), un text normatiu

s’inscriu plenament en el tipus textual instructiu, que busca que el lector faci coses

segons unes instruccions, independentment dels recursos textuals i discursius de les

instruccions (Costa 2008 i 2016).13 En aquest sentit, la combinació de descripció i

prescripció i el freqüent plantejament de les prescripcions com una distribució entre

registres informals i formals plantegen almenys dues qüestions quant a la possibilitat

que el lector faci el que la GIEC pretén que faci. En primer lloc, el lector pot inter-

pretar que la locutivitat descriptiva es correspon estrictament amb una il·locutivitat

també estrictament descriptiva i, per tant, que el text no obliga a fer res; simplement

«descriu». En segon lloc, la distribució per registres obliga cada usuari a definir qui-
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13. En aquests treballs es fa una anàlisi del discurs de Fabra (1933). És voluntat nostra fer aquest mateix
exercici amb la tríada, que es complementarà amb una comprovació de si aquesta tríada s’ha «pragmatitzat»
prou en el sentit que demana Payrató (2016).



nes de les seves produccions orals i escrites són formals i quines informals. Segons

nosaltres, la solució a aquests possibles dubtes està a llegir bé els textos introducto-

ris. En aquests textos, d’entrada, es deixa clara la il·locutivitat prescriptiva de la gra-

màtica, en definir-la com a «oficial» i «normativa»; l’exposició funciona com un

mirall (Berrendonner 1982) que ens diu: «Si vols ser adequat a la formalitat de la

situació comunicativa en què et trobes, sàpigues que el que és adequat als registres

formals és…». En segon lloc, la GIEC dona una explicació prou clara i aplicable

dels tres graus de formalitat perquè cada lector pugui identificar la formalitat de les

seves produccions lingüístiques.

Si passem a analitzar la claredat de l’OIEC i la GIEC (2016, p. XIX-XX), cal dir

d’entrada que aquest últim la fixa com un objectiu: “[…] orientar millor l’obra a les

necessitats existents, abordant les qüestions considerades més urgents, i plantejar

solucions que siguin clares i flexibles perquè […] el lector pugui resoldre els seus

dubtes gramaticals amb facilitat, i […] aquestes solucions comptin amb el més ampli

consens possible i siguin properes al màxim nombre de parlants […].»

Per part nostra, les preguntes que ens fem sobre aquesta propietat són les se -

güents: entendria fàcilment un USOPC les explicacions? Mostren els exemples el

problema i la solució que proposa l’obra? En fa una exposició didàctica?

Pel que fa a l’OIEC, la majoria de les novetats són comprensibles sense esforç

per a un USOPC: la «grafia dels sons ròtics», «l’accentuació de les formes baleàri-

ques de primera persona del present d’indicatiu», la reducció de «l’ús de l’accent

diacrític» i la supressió de «la dièresi en els derivats cultes en -al».14

On no és tan clar que un USOPC entengui les explicacions és en l’ús del guionet

amb el mot no. En el § 4.3.1.2., l’apel·lació a les nocions d’«alt grau de lexicalitza-

ció», de «prefix», de «conceptes ben fixats, propis dels llenguatges d’especialitat»,

de «substantius abstractes» i d’«arguments del mot primitiu del qual deriven el subs-

tantiu o l’adjectiu» fan pensar que el destinatari que hem descrit no entendrà la

informació que se li dona.15

Pel que fa a la GIEC, abans de començar a consultar-la el lector ha de prendre la

precaució de llegir els textos de Cabré (2016), la «Introducció» i els capítols de

«conceptes bàsics» de fonètica i fonologia (cap. 1), de morfologia (cap. 6) i de sinta-

xi (cap. 13) i de recórrer a aquests capítols quan no entengui algun concepte de les
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14. La dificultat que pot suposar la terminologia fonètica dels títols dels apartats se salva immediatament
consultant-ne el contingut, on de seguida s’identifiquen els fenòmens descrits i prescrits.

15. Una manera de pal·liar aquesta mancança seria fer remissions a la GIEC, on el lector trobaria expli-
cats aquests termes i on (§ 11.3f i 35.2.c) s’explica aquest ús.



explicacions. Cal pensar que, fent cas d’aquesta recomanació, un USOPC podrà

seguir les descripcions d’aquesta gramàtica. Malgrat això, Badia (2017: 78 i s.)

denuncia que la diversitat de fórmules en l’adscripció als registres no sempre permet

una interpretació única.

Quant als exemples dels problemes i les solucions que proposa, la tríada mostra

molts exemples i fa una exposició didàctica, recorrent, si cal, a quadres i taules.

2.4. L’autoritat de l’OIEC i de la GIEC (2016)
Les preguntes que respondrem en aquest punt són: raonen o fonamenten les obres

les seves propostes? Quins arguments fan servir? Si no raonen les propostes, en què

es basa el consultant per acceptar-les o rebutjar-les? Les dues primeres preguntes

tenen a veure amb el que s’anomena autoritat moral; la tercera obre la porta a parlar

de la legal. Segons el Termcat (http://www.termcat.cat/ca/Cercaterm), aquella és

l’«autoritat que concerneix els costums, les activitats i els pensaments humans res-

pecte a la seva bondat o maldat»; i aquesta, l’«autoritat que recolza la seva legitimi-

tat en el conjunt impersonal d’ordenacions legalment establertes».

L’OIEC només raona les seves propostes en el cas de l’ús del mot no i fa servir

una argumentació de lingüística teòrica (lexicalització, prefix, argument). Pel que fa

a la GIEC (2016, p. XXI), partint d’un «[…] doble vessant normatiu i descriptiu[,]

presenta la norma a mesura que es descabdella la descripció detallada de les formes

i construccions […] s’estableix la norma a mesura que es descriu el funcionament

gramatical […]». Per tant, la descripció és el fonament de la decisió prescriptiva: 

si el lector accepta la descripció, acceptarà que la decisió és raonada.

Actualment, però, en l’àmbit de la catalanofonia l’autoritat «moral» atribuïble

a l’IEC està molt relacionada amb els aspectes ideològics de la codificació, que

Costa (en premsa 2, p. 8) concreta en el criteri de codificació de l’autonomia (amb

els subcriteris de la genuïnitat i de l’especificitat) i la condició relativa a la ne -

cessitat de l’actualització. Certs col·lectius professionals i acadèmics del món 

de la llengua –una mostra recent dels quals és Badia (2017) i que ja es van mani-

festar arran de la publicació del DIEC l’any 1995– opinen que no es respecta prou 

l’autonomia de la llengua respecte del castellà i que no calia actualitzar segons

quins aspectes (sobretot ortogràfics): el moment crític serà quan s’exhaurirà la

moratòria de quatre anys per complir la nova normativa. Pel que fa a l’autoritat

legal, cal recordar que al País Valencià l’Acadèmia Valenciana de la Llengua té

aquesta autoritat, recolzada en l’Estatut d’Autonomia, amb el consegüent conflicte

sobre l’autoritat.
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Si passem a la valoració global de les obres, les preguntes que cal respondre

són: resol la tríada completament tots els problemes que pugui tenir l’USOPC?

Arran de l’experiència de consultar les tres obres, podria afirmar que aquestes

obres són òptimes?

2.5. Resum de la valoració de la navegabilitat, l’exhaustivitat, la claredat i l’autori-
tat de la tríada

El resum és el següent:

a)  A l’OIEC, l’USOPC trobarà molt fàcilment la informació, atès que es poden fer

cerques en la versió digital; pel que fa a la GIEC, l’USOPC ha de conèixer prè-

viament els conceptes bàsics, tot i que també es pot buscar a través de l’índex

analític. El que cal millorar és la navegabilitat entre l’OIEC i la GIEC mitjan-

çant remissions de la primera a la segona, per tal que el lector pugui resoldre els

dubtes terminològics que planteja aquella, i acabar d’ajustar l’índex analític de

la GIEC.

b) Pel que fa a l’exhaustivitat, el volum material de les obres ja n’és una

garantia.

c) Pel que fa a la claredat, és responsabilitat del lector entendre que els textos

de la tríada normativa són prescriptius i identificar la formalitat de les seves

produccions per entendre i aplicar la descripció dels fenòmens i la prescrip-

ció que se’n deriva. Pel que fa a la responsabilitat de la tríada normativa, el

punt negre de l’OIEC és l’explicació de l’ús del guionet amb el mot no, ja

que s’usa terminologia teòrica que no s’explica i no es fan remissions a la

GIEC que permetin aclarir-la. Pel que fa a la GIEC, l’USOPC ha de consul-

tar els textos introductoris i els conceptes bàsics i entendre el funcionament

de l’índex analític per trobar la informació i seguir les explicacions, que no

sempre són unívocament interpretables.

d) Pel que fa a l’autoritat, l’IEC té la legal compartida territorialment amb

l’AVL; pel que fa a la moral, cal esperar al final de la moratòria de quatre

anys per veure si continua la dissidència d’alguns sectors.

Òbviament, no hi ha cap obra que ho resolgui tot per sempre, però es pot dir

que es confirma la nostra hipòtesi que la tríada normativa, tot i ser millorable en

les pròximes edicions, constitueix un «bon» corpus normatiu.
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2.6. Comentari sobre el DIEC216

L’OIEC (p. 99) diu el següent sobre l’ús dels diacrítics

«Finalment, s’admet l’ús discrecional de l’accent diacrític en mots homògrafs no

recollits en el quadre 32, només, però, en el cas d’usos marcadament particularit-

zats, com ara en transcripcions d’usos metalingüístics, de textos medievals, dia-

lectals, etc. Aquest ús discrecional s’amplia a casos com ara expressions puntuals

o enunciats aïllats (tals com titulars, etiquetes, etc.), en què és possible més d’una

interpretació del mot homògraf i es pot produir, doncs, una ambigüitat no desitja-

da que no resol el context comunicatiu.

«Excepcionalment, i ateses les implicacions extralingüístiques de naturalesa

legal que pot tenir la reducció de la llista de mots amb accent diacrític, en els

topònims es manté l’accent diacrític en alguns mots no inclosos en el quadre 32,

com ara Cóll, Jóc o Móra. Igualment, en la microtoponímia i en la toponímia

urbana: el Camp de la Bóta, carrer del Cós, clot de l’Ós (terme de Queralbs).»

Suposem que l’USOPC vol saber a què es refereix la «bóta» del Camp de la Bóta.

Introdueix al DIEC aquesta grafia i li apareix:

“bota1 

1 1 f. [LC] [IMI] [ED] Calçat de cuir o altra matèria que cobreix el peu i una part de

la cama. Un parell de botes. Aquestes botes li van amples de cama.
1 2 [LC] [IMI] [ED] botes de muntar Botes que cobreixen una gran part de la cama. 

1 3 [LC] [ED] botes de goma Botes que cobreixen una gran part de la cama i a vega-

des tota la cuixa com les de pescar. 

2 f. [LC] [ED] Doblec que es fa per adorn a l’extrem de la màniga.

”bota2 

1 1 f. [LC] [AGA] [IMF] [AGF] Recipient de fusta més llarg que ample, de secció

transversal aproximadament circular, major en el centre que en els extrems, les bases

del qual són dues peces de fusta i la superfície lateral està formada per do gues encor-

bades i acoblades mantingudes unides amb cèrcols de fusta o ferro, que serveix per a

guardar i transportar vi i altres líquids, especialment de capacitat superior a quatre

cargues. Una bota de vi, de vinagre. Una bota de sis cargues. Carro de la bota. 
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1 2 [LC] semblar una bota [o semblar una bota de set cargues] Algú, ésser molt

gros. 

1 3 [IMF] bota congrenyada Bota grossa els cèrcols de la qual solen ésser de fusta

en lloc de ferro. 

2 f. [LC] Bot petit amb un broc per a beure-hi a galet. 

3 f. [IQA] Bombo 4 .

4 1 f. [FIM] Mesura de capacitat per a vi, equivalent a 64 porrons. 

4 2 f. [FIM] Mesura de capacitat per a oli, de valor variable.”

Com pot saber si la bóta és el calçat o el recipient? ¿No seria aconsellable mantenir

l’entrada bóta (i totes les altres amb els diacrítics antics) amb una remissió a la nova

grafia perquè, en cas de dubte, es pogués trobar el mot buscat amb més facilitat?

3.Presentació dels canvis

Els canvis de l’OIEC i la GIEC han estat presentats en nombroses sessions, però 

creiem que cal fer-hi unes quantes observacions.

3.1. OIEC
Al § 4.1.1, parlant de l’apòstrof es donen com a exemples «l’anormalitat, l’asèp-

sia, l’asimetria». Aquestes grafies són un canvi de criteri respecte de Fabra (1933, p.§

27). Mestres et al. (2009, p. VII, 14.3.4) expliquen que el canvi es dedueix d’un exem-

ple del DIEC2 i del fet que la Gramàtica de la llengua catalana provisional no incloïa

l’excepció que constituïa no apostrofar quan el mot començava amb el prefix privatiu

a-. A J. M. Mestres, cap del Servei de Correcció Lingüística de l’IEC (consulta perso-

nal), no li constava que s’expliqués enlloc. Tampoc a l’Oficina d’Assessorament Lin-

güístic de la Secció Filològica(SF) de l’Institut d’Estudis Catalans (c/e 8/11/2016):

«L’apostrofació de l’article femení davant de mots prefixats amb el prefix a-nega-

tiu es va aplicar al Diccionari de la llengua catalana, coincidint amb els treballs

d’elaboració de la Gramàtica de la llengua catalana. Els esborranys de la Gramà-
tica, que fins fa molt poc es podien consultar en línia, ja recollien aquest canvi en

l’apartat que inicialment la Gramàtica dedicava a l’ortografia. Ara bé, no ha estat

fins al moment que han acabat els treballs de la nova Ortografia catalana que un

document públic recull aquesta modificació. Us informem que el text de l’Ortogra-
fia catalana es pot consultar i descarregar des de la pàgina web de l’IEC, a través
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d’aquest enllaç [www.iec.cat/activitats/documents/ortografia. pdf]. Cal tenir en

compte que el text encara està pendent del procés final de supervisió i edició.»

Per tant, caldria advertir els parlants d’aquest canvi de criteri respecte de Fabra (1933).

3.2. Sessions de presentació de l’OIEC i la GIEC
En les dues sessions de presentació a què vam assistir, es van fer unes exposicions

modèliques de les premisses, els objectius, el procediment i els criteris per a algunes

decisions. El problema, però, és que aquestes explicacions, que permeten entendre per

què s’han pres les decisions que s’han pres, actualment no estan a l’abast dels parlants.

3.3. Per què no unes «converses filològiques» de la SF?
Per aquest motiu, creiem necessari que la SF, com a institució pública, ofereixi siste-

màticament l’explicació transparent de les seves decisions. Així, de la mateixa

manera que la tríada és una continuació de la tradició fabriana, la publicació dels

raonaments de codificació usats seguiria la tradició fabriana de les Converses filolò-
giques i la pràctica del Termcat (del Consell Supervisor del qual la SF forma part) de

publicar documents de criteris davant de casos concrets.

Els resultats d’aquesta publicació serien una exposició dels criteris de codificació

per als teòrics i els agents sobre com la codificació es fa a partir d’unes concepcions

determinades (GIEC i DIEC2: respecte per la diversitat geogràfica i assumpció de la

variació funcional), sobre les servituds del consens «institucional» i, el més impor-

tant, eliminarien recels davant de certes decisions, ja que quedaria clar com s’ha

hagut de fer la codificació.17

Per tant, considerem que la comunicació completa i raonada dels canvis de les

noves obres normatives no ha estat del tot adequada ni completa i que es pot millo-

rar amb els nostres suggeriments, entre altres.

4. Anàlisi de fins a quin punt queda clar si ja està complet el corpus normatiu oficial

Tal com ja hem dit, tant Ros (2016 i 2017) com Cabré (2017), parlen de la «tríada

normativa», que no inclou la PEO1 ni la PEO2. El fet que, per exemple, la GIEC no
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contingui prescripcions ortoèpiques que sí que són a la PEO1 planteja el problema

de saber quin ha de ser el corpus normatiu oficial. La informació donada per Marí

(2017) deixa les PEO en una situació de «complementarietat».

5. Conclusions

L’OIEC, la GIEC i el DIEC són uns bons documents normatius. Pel que fa a la nave-

gabilitat, un cop el lector destinatari en coneix les vies d’accés, la informació es

troba en general amb facilitat (malgrat les mancances inevitables de l’índex analític);

l’únic aspecte rellevant que cal qüestionar és si no hauria calgut mantenir al DIEC2

les entrades amb els diacrítics eliminats per si mai cap lector necessita interpretar els

mots que els conserven en segons quines situacions. Des del punt de vista de l’ex-

haustivitat, s’hi recullen les qüestions que aquests últims anys han estat polèmiques i

es resolen; el fet, però, que no trobéssim a la GIEC la solució a la pronúncia de mots

com jo i ja ens fa plantejar quina és la vigència dels volums de la PEO, on sí que es

resol el dubte: queden com a «complementàries». Quant a la claredat, és assolible en

general si el lector entén quin tipus de text consulta i defineix la formalitat de les

seves produccions. Pel que fa a l’autoritat, és l’obra amb autoritat legal reconeguda

arreu del territori (només discutida al País Valencià pels documents, legals, de l’Aca-

dèmia Valenciana de la Llengua); la seva autoritat moral és qüestionada, d’ací d’allà,

per alguns grups d’agents i teòrics que en discuteixen certes decisions.

Pel que fa a les modificacions i novetats respecte al corpus normatiu oficial ante-

rior, no s’han presentat amb tota l’eficàcia possible. En primer lloc, el canvi de crite-

ri respecte de Fabra (1933) en l’apostrofació de la davant de mots començats pel

prefix privatiu a- no s’ha advertit mai. D’altra banda, les explicacions que s’han

donat respecte a algunes decisions només s’han fet ad hoc en les sessions de presen-

tació: seria un guany incalculable per a la comunitat científica (nacional i internacio-

nal) i professional poder tenir accés als raonaments que han portat a les diverses

decisions. En aquest sentit, cal aplaudir que els departaments de les administracions

de la catalanofonia amb responsabilitat directa en el reciclatge d’assessors i profes-

sors de català organitzin seminaris sobre la terminologia lingüística usada en les des-

cripcions de la GIEC, adreçats a aquests sectors professionals.

Finalment, no queda clar si cal considerar la tríada com el corpus normatiu ofi-

cial complet i quina és la vigència de les PEO, en principi «complementària».
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