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Ara be, aquestes faceter de I'autor 
no  deixen de banda la que i es carac- 
teristica: la d'home analitic, critic i m -  
parcial. Sempre basant-se en una pre- 
via i profunda analisi de la Ilengua. 
Ruaix no s'esta de denunciar -encara 
que sigui molt s u b t i l m e n t  certes 
postures per part de les aiitoritats Iin- 
güistiques (IEC) que provoquen deso- 
rientacio en I'usuari de tii<cionaris. És 
el cas de la pagina 28, en que, tot llo- 
ant la tasca de la Secció FiIciIogica, dei- 
xa anar que .a vegades e5 produeixen. 
larneiitablement, retrocersos. desva- 
cions i errades~b. No cal srr gaire espa- 
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La revisi0 I actualització de les 
gramatiques de Josep Ruaix continua. 
Del Carala progressiu ( 1  i 2) passem al 
Catald complet, que correspon a un 
curs superior de Ilengua, dividit. com 
anunriavem en un articie anterior, en 
tres volurns. el primer dels quals pre- 
wntem avui. 

El Catala cornpletll te una primera 
part, formada per quatre Ili<ons, o te- 
mes introductoris. sobre I'us i la historia 
del catala, amb dades actualitzades i 

mes exemples respecte de I'antic Catala 
l .  La segona part I'ocupen la fonologia 
i 'ortografia. que configuraven també 
aquell metode de color groc, el qual, a 
partir d'ara. ja podrem posar en un 
prestatge menys assequible de la Iiibre- 
ria, coma reliquia d'un altre temps. 

Si la nova serie es, en conjunt. més 
afinada i ampliada, en aquest volum 
trobarem un seguit de novetats. algu- 
nes de les quals encara no figuren en 
cap altra gramatica. com és ei cas de 
I'accent diacritic en textos antics i el seu 
ús potestatiu en mots poc coneguti (p 
93. remarques 2 i 3). 

Ja com a ampliació del metode. te- 
nim altres punts forca interersants. 
corn els sistenies d'ordenació alfabeti- 
ca (p .  45i, la r~guidri lzdrió de cog- 
noms (p. 65. nota 1). a separació a 
efectes tipografics (p. 71). amb con- 
sells qiie tenen molt en compte I'estP- 
tira d' i in text. o tambe peculiaritats 
fonetiques de rones molt concretes, 
com les variants d'articulació de la o 
(p. 100. nota 2).  

Moia Ed Ruaix, 1997 
Col leccio Narrativa Catalana 

Vaportació mes important, pero. t's 
la Ii<o 10. ((Limits de la neutnlitració 
de A, E, O atonesi,, conceptes que ereri 
recolllts anteriorment en notes a peu 
de pagina o dins Punrs conf1;ctius de 
catala i que ara adquireixen el rang de 
«lli<ó», prbpiament dita. Considerem 
aquesta aportatió tan important per- 
que el coneixement i l'assumpció del 
seu contingut. especialnient per part 
d'aquelles persones que es dediquen a 
la comunicació. en8 estalviaria moltes 
enrabiades cada cop que engeguem la 
radio o la teievisió; pero axb  ja son f -  
gues d'un altre paner, unes figues que 
ens aqradaria de «tastar>> un altre dia 
en un article a part. 

Reprenent el fil de la recensi6 que 
ens ocupa, Ruaix es renova, i aixi tenim 
que a panir d'ara fa servir els simbols de 
I'AFI (p. 45) per al codi fonetic, com la 
resta d'autors d'avui. Ruaix s'actualitza. 
grafia amb k. w i y solament aquells 
noms estrangers que encara s'escriuen 
aixi (p. 42) i afeyeix noves lexicaiitza- 
cions (parqung. vater, aquelarre ..) a les 
queja citava, amb les formes preferents 
en el cas d'algiines accepcions recents 
(p. 43) Ruaix ~voluciona; fins i tot pot 
semblar aqorarat quan proposa d'es- 
criure neumaric o pitza, atesa ia popula- 
rittació d'aqu~stes paraules (p. 116). i 

també defensa la pervivencia de dues 
fórrnules, segons el registre ernprat, en 
aquells casos en que la proposta nornia- 
tiva. a vegades encotillada unicament en 
I'etimologa. s'allunya de la popular (p. 
e., eczema i eaema, pp. 87 i 117). 

aquest afany critic, d i ~ r n  que és impar- 
cial perque dona la raó a qui la te 
quan la te. tant s i  i.5 sant de a seva 
devocio com si no. V ~ i e m ,  doncs, que 
abona Coromines - d ~  qui el separa 
aquell perlpera davant d'infinitiu- en 
moltes qüestions. com ara la grafia 
iraidor sense dieresi. i que. al mateix 
temps, 6s capa< de ser critic fin8 i to t  
Pnvers Fabra d e l  qual ér i in gran se- 
guidor- en aquells temPs en que 
convé que tothom es pot equivocar. 
També posarem per exrmple la dis- 
crepdncia en materia de dieresi (p. 77). 
la que creu que la llengua francesa ha- 
via iiifluit molt Mestre Fabra i que aixb 
explica excessos de dieresis que en 
frances serien simplement diacriliques 
i que en la nostra pronuncia no okrei- 
xen cap dubte (laica1 per bican. 

No en8 allarqarem mes en ñnalisis 
de novetats del Catald completll. Sola- 
ment afegirem que es una gramatira 
d~ nivel1 superior que qualsevol persona 
amb coneixernents solids de ia Ilerigua 
tiaiira de tenir, un treball del qual I'au- 
tor en8 confessa que esta satisfet. tret 
del color que n'ha resultat en les tapes, 
que el te molt preocupat. perque. per si 
no ho sableu, la qamma de colorj d'a- 
quests metodes tamh6 ~ 5 t a  escrupolo- 
sament estudiada per en Ruaix. Des 
d'aquestes ratlles volem animar-lo dient 
que el to del primer volum del reu curs 
superior de llengua ens fa pensar en un 
pastis de gerds. cosa que, ben mirat. fa 
que qualsevol contingut gramatical. 
sempre den8 per a I'estudiant, sigui 
mes atractiu i facil de pair. W 

guionet en els mots cornpostos I en 
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pecialment a I'assiimpte de a 
polemica supressio sistprnatica del 


