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Resum molt útil
Josep Ruaix

T

ots sabem que la Gramàtica de la llengua catalana (GIEC) de
l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), publicada l’any 2016, és molt
voluminosa, prolixa i amb un enfocament descriptiu a partir del qual
es va deduint, sovint amb dificultat, la normativa. També sabem
que el mateix IEC està treballant en dues versions més breus de
la GIEC, versions que probablement resultaran més fàcils de consultar. Mentrestant, però, l’usuari de la llengua es troba poc o molt
confús. Per això resulta molt útil el resum o «guia pràctica» que n’ha
fet Jordi Ginebra i Serrabou. A més de la GIEC, també hi resumeix
l’OIEC (és a dir, l’Ortografia catalana publicada pel IEC l’any 2017).
El professor Ginebra estructura el seu resum de la següent manera:
I. Introducció.
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II. Construccions, trets i usos admesos en la GIEC que fins ara
estaven oficialment condemnats, o bé que fins ara estaven condemnats per la tradició normativa, o bé que fins ara eren considerats incorrectes, sospitosos o poc genuïns per alguns autors.
III. Construccions, trets i usos que no canvien en la GIEC respecte
de la tradició normativa (i que certs autors o sectors preveien que
podrien canviar, perquè han estat tema de debat en els últims anys).
IV. Altres: informació nova, aclariments, punts poc resolts.
V. Ortografia.
VI. Bibliografia.

No dubtem, doncs, a recomanar aquest resum o «guia pràctica», que servirà per a orientar-se millor
en la normativa que es desprèn de les darreres (per ara) obres descriptivo-preceptives del IEC. Però,
de passada, aconsellem un ús prudencial del que són noves normes, ja que no totes són indiscutibles; més aviat recomanaríem, en general, una sana inèrcia en la pràctica de la normativa tradicional, provinent del «seny ordenador de la llengua» que fou Pompeu Fabra, ara que precisament ens
trobem en un any dedicat a la seva memòria.
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