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Si en la revista corresponent al 
novembre de I'any passat presenta- 
vem el Diccionari auxiliar de Josep 
Ruaix. avui hem de tornar a engegar 
I'ordinador -ara allo de posar la ma 
a la ploma ja no s'estila- per anun- 
ciar que I'infatigable i perfeccionista 
gramatic ha Ilan~at al mercat I'obra 
Catala progressiu. 

De fet. el Catala progressiu és una 
enceriada reestructuració de les 
gramatiques Catala 1, 2 i 3, que que- 
den reduldes a dos volums (Catala 
progressiull i Catala progressiul2). El 
contingut dels dos llibres (incloent-hi 
els habituals exenicis i solucionari) 
correspon a un curs de nivell mitja. és 
a dir, al nivell C de les proves de la 
Junta Permanent de Catala. El nivell 
superior. el D. sera publicat en tres 
volums. amb el nom de Catala com- 
plet. D'aquesta manera es cloura la 
nova serie de les gramatiques que 
configuren el metode Ruaix. amb el 
Catala facil com a base. Abans de 
continuar, peró. potser sera bo que 
en aquest escrit redu'irn els titols dels 
llibres a CF, C1. C2, C3 i CPl i CP2. ja 
que els esmentarem unes quantes ve- 
gades. 

Hem qualificat aquesta reestruc- 
turació d'~encertadan. perque creiem 
que el nou esquema s'adequa molt 
mes a I'estudi gradual de la llengua 
que no pas el proposat en els llibres 
anteriors. Vegem-ho. 

El CPl comenGa com el C1. si- 
tuant la llengua en I'espai i en el 
temps, peró reduint els quatre temes 
de que constava a dues Ili<ons. No- 
tem que I'autor canvia la denornina- 
ció «tema» per «Ili<ó>i, seguint I'em- 
prada en el CF. La novetat (o el que 
veiem com un gran encert) ve a con- 
tinuació, ja que tota la part correspo- 
nent a la fonetica i I'ortografia. que 
ocupava la resta del C1, cedeix el pas 
al8 conceptes gramaticals, més apro- 
piats pera estudiar en primer terrne. 

El CP2 correspon ja a un comple- 
ment de la gramatica. Primerament 
hi trobem la fonetica i I'ortografia 
(fonetica i fonologia, vocalisme. con- 
sonantisme, puntuació, homonimia i 
paronimia. etc.); a continuació hi ha 
els conceptes que donaven cos a l  C3: 
la formació del Iexic (habilitació, deri- 
vació, composició. toponimia. etc.) i 
I'estilisiica (castellanismes i altres bar- 
barismes, sinonims i antbnims, recur- 
sos estilistics. etc.). 

Aquests dos volums tenen encara 
tres peculiaritats, que analitzarem 
una per una. 

La primera cosa que ens crida I'a- 
tenció es la desaparició de bona part 
de les notes a peu de pagina, tan ca- 
racteristiques de les gramatiques de 
Ruaix. Les més importants van inclo- 
ses dins el text, amb la intenció d'agi- 
iitar la cornprensib dels conceptes 
tractats. Les considerades menys im- 
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portants o be complementAries. són 
reservades per als volums en prepara- 
ció abans esmentats. 

Un segon tret a destacar es la in- 
clusió d'una antologia literaria. com 
en el CF, amb la diferencia que alli els 
fragments literaris van distribu.its des- 
prés de cada Ili<ó i que aqui van s e  
guits, com a cloenda de la gramatica. 
Aixi, en el CP1 hi trobarem poetes i 
prosistes a partir de la Renaixen~a (de 
Carles Aribau a Pompeu Fabra). i en 
el CP2. una selecció d'alltors poste- 
riors a Fabra (de Caterina Albert a 
Baltasar Porcel). 

La tercera peculiaritat Ps la clare- 
dat de I'index. ja que, a mes del tema 
principal, s'hi especifiquen els contin- 
guts de cada Ilicó. Si, per exemple, 
volem saber quin 6s el crit del mussol. 
ara tan sols hem de cercar en I'index 
del CP2 «La veu dels animalsu, dins 
~ L l i ~ ó  41. Propietat i precisió». men- 
tre que aban; havíem de passar pagi- 
nes i pagines del C3 per a endevinar 
que podriem trobar la resposta en un 
iinic titol. segons I'índex; un titol que. 
francament, no ens ajudava gaire a 
saber que el mussol esgaripa. 

El rnetode Catala progressiu fa 
honor al seu nom; I'usuari, arnb la 
nova estructuració, pot progressar en 
la llengua mes comodament, aconse- 
guint aixi que la llengua també pro- 
gressi. Al capdavall. aixo és el que vo- 
lem tots plegats. 
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