LA GRAMÀTICA ESSENCIAL

DE LA LLENGUA CATALANA

Josep M. Mestres
Igualada, 25 de maig de 2019

LES RECENTS NOVETATS NORMATIVES DEL CATALÀ
Una ortografia, un diccionari i una gramàtica per a una llengua de cultura.
2017 (229 p.)

1995 (2a ed., 2007)

2016 (1.439 p.)

(70.000 entrades i 17.500 subentrades)
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L’ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA TÉ TAMBÉ UNA
ORTOGRAFIA, UN DICCIONARI I UNA GRAMÀTICA NORMATIUS
2006 (norm. ort., 40 p.)

2016

2006 (408 p.)

(90.000 entrades)
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EXCURSUS: COM HEM DE CONSIDERAR
LA GRAMÀTICA NORMATIVA VALENCIANA?
L’Acadèmia Valenciana de la Llengua la va publicar
l’any 2006.
Conté 408 pàgines, en les quals tracta de l’ortologia
(fonètica i fonologia), l’ortografia, la morfologia
flexiva, la sintaxi i la formació de mots, a més de dos
annexos: l’un dedicat a les abreviatures, els símbols i
les sigles, i l’altre dedicat als gentilicis valencians.
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DE GRAMÀTIQUES DE L’IEC, PERÒ, EN TENIM TRES
La GIEC va acompanyada de dues altres versions simplificades, la primera de les
quals s’ha fet pública a final de gener de 2019 i la segona es podrà adquirir a les
llibreries a partir del mes de setembre del mateix any.
GIEC
Gramàtica de la llengua catalana, que descriu d’una manera prou exhaustiva la realitat de la llengua
que pugui servir de base per a la codificació gramatical. Conté 1.456 termes (455 de nivell bàsic,
928 de subordinats i 73 sinònims complementaris). Extensió: 1.439 pàgines.
GEIEC
Gramàtica essencial de la llengua catalana (únicament en línia), reformulació de la GIEC per a fer-la accessible
a un públic més general, tant pel que fa al contingut com pel que fa a la forma d’expressió d’aquesta,
i per a facilitar-ne la consulta per mitjà d’Internet. Conté un glossari amb 568 termes. Extensió: 700 pàgines.
GBU
Gramàtica bàsica i d’ús de la llengua catalana, de consulta adaptada als usuaris amb coneixements
gramaticals generals que necessiten resoldre dubtes en l’ús i amb una extensió una mica inferior a la de la GEIEC.
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(Gràfic cedit per l’equip del GEIEC, al qual agraïm la gentilesa)

L’ANY 2018,
LA GRAMÀTICA ESSENCIAL
La Gramàtica essencial de la llengua catalana
forma part del conjunt de gramàtiques
institucionals de l’Institut d’Estudis Catalans que
parteix de la Gramàtica de la llengua catalana
(2016) i que es completarà amb la Gramàtica
bàsica i d’ús de la llengua catalana (2019). Va
ser aprovada pel Ple de la Secció Filològica
el 9.3.2018 i ratificada pel Ple de l’IEC el
13.9.2018.
Aquesta gramàtica en línia es pot consultar a l’adreça
https://geiec.iec.cat.
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CONTINGUT DE LA GRAMÀTICA ESSENCIAL
La Gramàtica essencial de la llengua catalana (GEIEC, 2018) és una versió resumida i
reorganitzada, simplificada expositivament i terminològica respecte a la Gramàtica
de la llengua catalana (GIEC, 2016) de l’Institut d’Estudis Catalans.
La principal aportació de la GEIEC és la incorporació al text d’elements de suport
varis que faciliten la consulta.

Es presenta amb un format adaptat per a la consulta en línia i té per objectiu
general fer accessible a un públic ampli la descripció i la normativa gramaticals
contingudes en la GIEC.
La GEIEC comprèn trenta-dos capítols (la GIEC en conté trenta-cinc) i, en extensió
(nombre de caràcters), supera lleugerament el 50 % de la GIEC (més de set-centes
pàgines equivalents).
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COMPARANÇA DE CONTINGUTS GEIEC-GIEC (1)
GEIEC

GIEC

Fonètica i fonologia
1. Fonètica i fonologia: conceptes bàsics
2. L’estructura sil·làbica
1. Les vocals i la síl·laba
3. Les vocals
2. Les consonants
4. Les consonants
3. L’accent i l’entonació
5. Les categories suprasegmentals
Morfologia
6. Morfologia: conceptes bàsics
4. La flexió nominal
7. La flexió nominal
8. La flexió dels pronoms personals. La forma dels
 § 13
pronoms febles
5. La flexió verbal
9. La flexió verbal
10. La derivació per sufixació. La derivació sense afixos
6. La formació de mots: la derivació
derivatius
11. La prefixació
7. La composició i altres processos de formació de mots
12. La composició
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COMPARANÇA DE CONTINGUTS GEIEC-GIEC (2)
GEIEC

8. El nom i el sintagma nominal
9. L’adjectiu i el sintagma adjectival
10. L’article
11. Els demostratius i els possessius
12. Els quantificadors nominals

GIEC
Sintaxi
13. Sintaxi: conceptes bàsics
14. El nom i el sintagma nominal
15. L’adjectiu i el sintagma adjectival

13. Els pronoms personals i els pronoms en , hi i ho

16. Els determinants
17. Els quantificadors nominals
18. Els pronoms personals i els pronoms febles ho , en i
hi : naturalesa i funció

14. Les preposicions àtones i les compostes
15. Les preposicions tòniques i les locucions prepositives
16. L’adverbi
17. La predicació verbal
18. La predicació no verbal: les construccions copulatives
i els predicatius
19. Les construccions passives, les impersonals i altres
construccions amb subjecte indefinit

19. La preposició i el sintagma preposicional
20. L’adverbi i el sintagma adverbial
21. La predicació verbal
22. La predicació no verbal
23. Les oracions passives i les construccions amb subjecte
indefinit (o impersonals)
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COMPARANÇA DE CONTINGUTS GEIEC-GIEC (3)
GEIEC

GIEC

Sintaxi (continuació)
20. El verb: el temps, l’aspecte i el mode
24. El temps, l’aspecte i el mode. Les perífrasis verbals
21. Les conjuncions i els connectors parentètics
25. Les conjuncions i els connectors parentètics. La
22. La coordinació
coordinació
23. Les oracions subordinades substantives
26. Les oracions subordinades substantives
24. Les oracions subordinades de relatiu
27. Les oracions subordinades de relatiu
28. Les construccions comparatives, les superlatives i les
25. Les construccions comparatives i les superlatives
consecutives ponderatives
26. Les construccions causals, les finals i les consecutives 29. Les construccions causals, les finals i les il·latives
27. Les construccions condicionals i les concessives
28. Les expressions temporals i les aspectuals
29. Les formes verbals no finites
30. L’ordre de constituents: ordre bàsic i construccions
marcades
31. La modalitat oracional. Les interjeccions
32. La negació

30. Les construccions condicionals i les concessives
31. Les expressions temporals i les aspectuals
32. Les construccions de participi i les de gerundi
33. L’oració declarativa. Ordre bàsic i construccions
marcades
34. Les oracions interrogatives, les exclamatives i les
imperatives. El vocatiu i la interjecció
35. La negació
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COMPARANÇA DE CONTINGUTS GEIEC-GIEC (4)
Remarques:
1a) El contingut dels capítols 1, 6 i 13 de la GIEC, que sobretot són definicions de la
terminologia emprada en la gramàtica, queda recollit en el glossari de la GEIEC,
que conté també definicions.
2a) La GEIEC constitueix una simplificació denominativa respecte a la GIEC. P. ex.:
nom discontinu (GIEC) > nom no comptable (GEIEC). L’ideal, però, seria que el terme
de la GIEC remetés sempre al terme de la GEIEC dins el glossari, de tal manera que
es puguin trobar ambdós termes, independentment de l’obra on constin.
3a) Pel que fa a les marques normatives, la GEIEC només en fa servir tres (no
acceptable, s’evita i és preferible).

4a) La bibliografia consultada per a la redacció de la GIEC sortirà publicada
pròximament, amb la qual cosa podrem conèixer l’abast de les obres que s’han
tingut en compte, que és bastant ampli.
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CARACTERÍSTIQUES DE LA GEIEC (1)
Les explicacions s’organitzen al voltant de quadres resum (n’hi ha 245, a més de
14 taules i 30 figures), els quals permeten anar ràpidament al contingut concret que
se cerca.
Els quadres resum presenten d’una manera sintètica el contingut dels apartats i,
doncs, funcionen com una mena d’índex d’apartat. Esquematitzen els fenòmens més
representatius o freqüents que es descriuen a continuació, generalment en el mateix
ordre, de manera que cada fila sol correspondre a un paràgraf o a una unitat
temàtica del text posterior. El text posterior desenvolupa la informació del quadre i
també inclou informacions sobre altres casos menys freqüents o d’ús més reduït. Quan
l’explicació es desenvolupa en un altre apartat, apareix l’enllaç (+), que permet
obrir-lo en una nova finestra si es vol ampliar la informació (p. ex., § 10.2).
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CARACTERÍSTIQUES DE LA GEIEC (2)
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CARACTERÍSTIQUES DE LA GEIEC (3)
A més de quadres resum, la GEIEC conté 14 taules (que, a diferència dels quadres,
no tenen els exemples agrupats en la columna de la dreta) i 30 figures. També inclou
quatre annexos amb informacions complementàries: els símbols utilitzats per a
representar les vocals (capítol 1) i les consonants (capítol 2), i les llistes de sufixos i
de prefixos més freqüents (capítol 6) (p. ex., § 1.5).
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CARACTERÍSTIQUES DE LA GEIEC (4)
Els fenòmens descrits s’il·lustren d’una manera sistemàtica per mitjà dels exemples
dels quadres i dels exemples que apareixen inserits en l’exposició, els quals
majorment procedeixen de la GIEC (p. ex., § 32.2).
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CARACTERÍSTIQUES DE LA GEIEC (5)
Com a elements de suport, compta també amb un glossari en línia (amb 568 termes
definits, exemplificats i amb remissió interna a l’apartat o apartats on es defineix),
que resol dubtes terminològics durant la consulta. Aquests termes apareixen
subratllats i amb un fons groc dins el text on és definit, i tornen a remetre al glossari.

Els termes definits es poden cercar dins el glossari mitjançant un finestra de cerca
global o bé per lletres i fent girar la rodeta del ratolí de l’ordinador.
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CARACTERÍSTIQUES DE LA GEIEC (6)
El glossari inclou també sinònims complementaris i alguns termes de caràcter molt
general que no es tracten pròpiament en cap capítol, en el qual cas no figura cap
remissió interna de l’entrada a l’exposició gramatical.
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CARACTERÍSTIQUES DE LA GEIEC (7)
Els termes definits apareixen marcats en el text amb una trama groga (p. ex.,
§ 13.2).
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CARACTERÍSTIQUES DE LA GEIEC (8)
Atès que hi ha capítols en què els termes són nombrosos, s’han seleccionat unes
paraules clau entre tots els termes de cada capítol. Les paraules clau apareixen dalt
de totes les pantalles corresponents a un mateix capítol i, com els altres termes
inclosos en el glossari, apareixen destacats amb una trama groga (p. ex., § 1.5).
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CARACTERÍSTIQUES DE LA GEIEC (9)
Seguint els principis de la GIEC, la GEIEC manté la distinció entre lletra gran i lletra
menuda: la lletra gran és la utilitzada ordinàriament en l’explicació general, mentre
que la lletra menuda es reserva per a explicacions complementàries i fenòmens
propis d’àmbits d’ús restringits, sigui per extensió territorial sigui per registre.
Tanmateix, el contingut que es marca amb un tipus de lletra o un altre no sempre
coincideix amb el marcatge en la GIEC.
De tota manera, la descripció se centra sobretot en els usos formals propis de tots o
de la major part de parlars, però abasta també fenòmens propis de registres molt
formals i de registres informals o de situacions comunicatives concretes.
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CARACTERÍSTIQUES DE LA GEIEC (10)
En aquest sentit, cal parar atenció que al final d’alguns paràgrafs apareix
aquesta icona, la qual indica que es tracta d’una informació especialment
rellevant des d’un punt de vista normatiu (p. ex., § 20.4).
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MANERES D’ACCEDIR AL CONTINGUT (1)
Des del sumari general (permet accedir al sumari del capítol corresponent i,
d’aquest, a l’apartat o subapartat corresponent).
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MANERES D’ACCEDIR AL CONTINGUT (2)
Des de l’índex de quadres (permet accedir al quadre o a les formes concretes que
ens interessen, per bé que estan ordenats per número d’apartat, i potser no és la
manera més intuïtiva que podríem esperar).

També serveix per a
trobar casos que
contenen marques d’ús,
com ara «registres
molt formals»,
«registres formals» i
«registres informals».
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LA VARIACIÓ DIALECTAL (1)
Com en el cas de la GIEC, en
aquesta gramàtica no es
recopilen sistemàticament totes
les variants de tots els parlars ni
es fa una llista exhaustiva dels
parlars als quals pertany una
variant. Tanmateix, s’hi dona
compte de les variants més
representatives de cada parlar
que han assolit prestigi i
s’indiquen els principals parlars
en què són vives. Les variants
geogràfiques generals
esmentades en la GEIEC són les
que es presenten en el quadre 1.
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LA VARIACIÓ DIALECTAL (2)
Cal notar que el nom de la varietat pot alternar amb la denominació «parlars de x»
(per exemple, parlars baleàrics, parlars valencians, parlars de Lleida, parlars del
Camp de Tarragona o parlars de la Franja), sovint quan el fenomen no afecta tota
la zona sinó alguns dels seus parlars; també s’utilitza la denominació «parlars del
Principat de Catalunya», que inclou el nord-occidental i els parlars orientals de
Catalunya; en casos concrets, es fa referència a comarques o localitats (per exemple,
parlars de la Ribagorça i el Pallars, parlar de l’Horta de València, d’Elx, de
Tàrbena o de Sóller).

En general, es consideren adequats en els registres formals dels parlars respectius els
trets més consolidats i prestigiosos, sobretot si són compartits per diverses àrees
dialectals. En canvi, se solen associar amb els registres informals els de menor
extensió territorial, que poden ser considerats poc o gens adequats en els registres
formals. En aquest cas, sol indicar-se explícitament que es tracta de fenòmens no
generals.
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APARAT DE REMISSIONS DE LA GEIEC (1)
Per a poder ampliar la informació facilitada en cada apartat de la GEIEC, aquesta
disposa d’un sistema de remissions:
1) Remissions internes a un altre apartat.
⇒ Aquest senyal es fa servir per a indicar que aquest aspecte es tracta també en un
altre indret de la GEIEC: en passar-hi el cursor, hi apareix una maneta () i, a
sota, un quadre amb la sigla GEIEC i el número de l’apartat corresponent; fent-hi
un clic amb el botó esquerre del ratolí, se’n va a l’apartat indicat (p. ex., § 13.2).
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APARAT DE REMISSIONS DE LA GEIEC (2)
2) Remissions a les conjugacions verbals (V); curiosament, de moment no remeten
a la GIEC, ja que remeten a les conjugacions que hi ha a l’Optimot (p. ex., § 5.3).
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APARAT DE REMISSIONS DE LA GEIEC (3)
3) Remissions externes a la Gramàtica de la llengua catalana, per bé que, de
moment, les externes només indiquen l’epígraf del llibre en paper on se’n parla
(p. ex., § 17.2.2).
Els enllaços a la GIEC indiquen l’apartat on es pot ampliar la informació. La
possibilitat d’anar directament al text indicat s’activarà quan aquesta obra estigui en
un format en línia compatible amb el de la GEIEC. De moment, només indica el
número d’apartat i prou.
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APARAT DE REMISSIONS DE LA GEIEC (4)
4) Remissions externes a l’Ortografia catalana (p. ex., § 3.2.1), per bé que, de
moment, les externes només indiquen l’epígraf del llibre en paper on se’n parla.
Els enllaços a l’OIEC indiquen l’apartat on es pot ampliar la informació. La
possibilitat d’anar directament al text indicat s’activarà quan aquesta obra estigui en
un format en línia compatible amb el de la GEIEC. De moment, només indica el
número d’apartat i prou.
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APARAT DE REMISSIONS DE LA GEIEC (5)
5) Enllaços a arxius de so.
És previst que, ben aviat, s’hi incorporaran enregistraments sonors (la gramàtica els
anomena àudios, ), de manera que es podran sentir els exemples dels continguts
de fonètica i modalitat entonativa (capítols 1, 2 i 3) tal com es pronuncien en
diferents parlars.

Aquest símbol indica que en aquest punt s’il·lustra mitjançant el so el fenomen fonètic
descrit (de moment, no se’n veu cap, perquè encara no hi ha arxius d’àudio).
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CAS PRÀCTIC: L’ÚS DE FINS I FINS A (1)
Casos generals
fins a + Inf [subordinades]

Va caminar fins a quedar exhaust (temporal); Es guanya la vida amb feines diverses: des de
traduir fins a fer de guia turístic; No descansaré fins a demostrar la seva innocència (temporal);
No pareu fins a trobar-lo (temporal)

fins + fer + Quant [subordinades] Fins fa dos dies es trobava bé (temporal); No n’hem sabut res fins fa tres dies
fins + Ger/PP [subordinades]

No hi parlarem fins havent sortit del teatre; No ens veurem fins tocades les dotze; No vindreu
fins {passades les festes / passat festes}? (GIEC, 753)

fins + Conj (que/quan)
[subordinades]

Els pares no van conèixer la seva promesa fins que es van casar; Us esperarà fins que arribeu
(temporal); Us esperarem fins que/quan torneu (temporal); No entris a la consulta del metge
fins que (no) t’avisin (temporal amb negació expletiva; GIEC, 1314)

Cas general amb indicació de límit no temporal ni locatiu (quantitat màxima)
fins a + Quant (límit)

Podem oferir fins a dues entrades per família; Va contractar fins a quatre persones per a
fer la reforma; L’experiència s’avaluarà fins a un màxim de dos punts
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CAS PRÀCTIC: L’ÚS DE FINS I FINS A (2)
Casos amb indicació de límit temporal (1: precedint SN)
fins (a) + SN temporal definit
(data concreta; expressions
que en altres contextos
apareixen precedides de a)

Fins (a) la primavera següent; Fins (a) l’endemà de Reis; Fins (a) l’1 d’agost

fins a + SN temporal (final de
termini)

Tindrem obert (des del 3 d’abril) fins al 15 de setembre; Els diners no arribaran fins al dia 30
(abans ja ens els haurem gastat); La matrícula romandrà oberta des de l’1 de maig fins a l’1 de
juny; Va estar-s’hi de Nadal fins a mitjan febrer; Visita malalts de les nou fins a migdia

fins a + SN temporal (final de
termini metafòric)

Aquestres formes poètiques es cultiven fins al Barroc

fins (a/en) + Dem
(aquest/aqueix/aquell)
temporal

No ens vam assabentar de res fins a aquella data (GIEC, 753); ...fins aquella data (GIEC, 753);
...fins en aquella data (GIEC, 753)

fins + SN temporal (or.
negativa)

Els diners no arribaran fins el dia 30 (= no els cobrarem abans del dia 30)
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CAS PRÀCTIC: L’ÚS DE FINS I FINS A (3)
[Exposició detallada del cas de fins + SN temporal (oració negativa)]
Fabra (1918)

«Les designacions de lloc o de temps solen revestir darrer[e] de fins la mateixa forma que revestirien en l’absència
d’aquesta preposició»

Fabra (1923) «El fins local o temporal precedeix sempre una designació de lloc o de temps; ara bé, aquesta designació ha de
tenir, darrer[e] fins, la mateixa forma que tindria en absència d’aquesta preposició»
Fabra (1952- «El fins local o temporal precedeix sempre una designació de lloc o de temps; ara bé, aquesta designació ha de
1954)
tenir, darrer[e] fins, la mateixa forma que tindria en absència d’aquesta preposició»
Jané (1978 i «vam afirmar un dia (AVUI, 27-X-78) que calia escriure No començarà fins el dia 10. [...] Per això dèiem que calia
1983)
escriure No durarà fins al dia 10» [Hi pot tenir a veure el fet que es tracta de dos verbs diferents?]
«En oracions negatives, el punt final té a veure amb el període en què no es dona una situació i, per tant, amb el
GIEC (2016, moment en què s’inicia: Les classes no començaran fins a primers d’octubre»
p. 752 i 753) «La forma composta, concretament, s’usa [...] amb expressions temporals que en altres contextos apareixen
precedides de a: No mengis res fins {a les sis / a la nit / al migdia}»
«Amb valor temporal la forma composta fins a es manté [...] amb expressions temporals que en altres contextos
GEIEC (2018) apareixen precedides de a [...].

»Així diferenciem casos com Els diners no arribaran fins el dia 30 (no els cobrarem abans del dia 30) [...] i Els diners no arribaran fins
al dia 30 (abans ja ens els haurem gastat)» [Hi pot tenir a veure que el significat del verb i, doncs, el règim són diferents?]
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CAS PRÀCTIC: L’ÚS DE FINS I FINS A (4)
Casos amb indicació de límit temporal (i 2: precedint SPrep o SAdv)
fins + SPrep temporal

Podeu accedir-hi fins a les vuit; No mengis res fins a les sis / a la nit / al migdia

fins + SPrep temporal (amb
una preposició altra que a)

No arribarà fins d’aquí (a) un quart d’hora; Hi serem fins per Nadal; fins vers/devers l’any 1950
(GIEC, 753)

fins a + SPrep temporal (or.
negativa)

No arribarà fins a les deu; Les classes no començaran fins a primers d’octubre

fins + Prep intransitiva
temporal (abans, després,
etc.)
fins + SAdv temporal

No tornaran fins després; No ens veurem fins després de Nadal (GIEC, 753)

Fins ben aviat; Fins avui/enguany/llavors no m’havien dit res (GIEC, 753); Fins més tard; Fins ben
aviat (GIEC, 753); Des de llavors fins ara (GIEC, 807); No torneu fins allà a la tardor (GIEC, 801)

fins + SAdv temporal (dia de la No et pot atendre fins dilluns; No tornarem a veure’ns fins dijous
setmana sense determinant)
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CAS PRÀCTIC: L’ÚS DE FINS I FINS A (5)
Casos amb indicació de límit locatiu (1: precedint SN)
fins a + SN locatiu

Heu d’arribar fins a l’estació; Heu arribat fins a l’estació; Haureu d’anar a peu fins al teatre; Vam
arribar fins al peu mateix de l’Everest; Fins a l’escola hi ha uns 300 metres

fins (a/en) + Dem
Aneu fins a aquella casa; Aneu fins aquella casa; Aneu fins en aquella casa
(aquest/aqueix/aquell) locatiu
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CAS PRÀCTIC: L’ÚS DE FINS I FINS A (6)
Casos amb indicació de límit locatiu (i 2: precedint SPrep o SAdv)
fins (a) + SPrep locatiu

Camineu fins (a) prop de la finca; Camineu fins (a) vora el riu; L’aigua arribava fins (a) dalt de tot

fins a + SPrep locatiu
(sota/sobre)
fins + SPrep locatiu
(arran/enfront)
fins a + SPrep locatiu
(metafòric)
fins (a) + SPrep locatiu (on)

Mireu d’arribar fins a sobre/sota la finestra

fins (a) + Prep intransitiva
locativa (dalt, dins, dintre,
prop, fora, davant, darrere,
etc.)

Camineu fins (a) dalt/baix; Van avançar fins ben endins d’aquella cova (GIEC, 802); Aneu fins una
mica més enllà (GIEC, 802)

fins + SAdv demostratiu
locatiu (ací, aquí, allí, allà)

L’aigua va arribar fins allà; Vine fins ací; Ves fins allà; Des d’ací fins allà (GIEC, 723)

Arribarem fins enfront de l’edifici; Vam arribar fins arran/enfront de la porta

Arribarà fins a les últimes conseqüències
Jo sé fins (a) on arriba la teva infàmia
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CONCLUSIONS
Tot i que la Gramàtica essencial de la llengua catalana (GEIEC) encara no es pot
considerar una obra acabada del tot (per bé que esperem que ho podrà ser aviat),
creiem que serà una bona porta d’entrada a la Gramàtica de la llengua catalana
(GIEC) quan pugui accedir al contingut d’aquesta i mostrar-lo en pantalla. En aquest
sentit, també serà important que mostri els paradigmes verbals que figuren en la
GIEC, en comptes de remetre a un recurs extern a l’IEC com ho és l’Optimot.
Igualment, permetrà detallar aspectes ortogràfics comentats en la GEIEC quan pugui
accedir a l’Ortografia catalana (OIEC).
I, finalment, serà especialment útil, pel que fa a la fonètica i la fonologia, quan
contingui els fitxers de so que anuncia el text de la introducció de la GEIEC per a
conèixer els diferents sons del català.
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