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~Prudentment iiinovador)>. A x i  
és com Josep Ruaix defneix el seu 
noii volum editat, Cata1,i complet 1 
2, que substitu~ix el Catala12 (el I i -  
bre lila, per entendre'ns). amb ac- 
tualitzacions i ampliacioní en els 
exemples, novetats gramaticals i 
l l i ~ons  extretes del8 libres Observa- 
cionsll i 2 

El metode correspon a un nivel1 
superior de Ilengiia, la qiial cosa vol 
dir que és idoni per a aquelles per- 
sones que tenen un8 coneixements 
gramaticals solids. sense necessitat 
d'arribar a ser especialistes. Podem 
considerar que el seu contngut cor- 
respondria als requeriments exiyits 
en una prova D de la Junta Perma- 
rient de Catala. 

Algunes de les novetats a desta- 
car d'aquest llibre són. per exemple, 
les referides al nombre d'alguns 
substantius, I'anomenat pluralia 
tantum (p. 48), que aplica també a 
I'adjectiu pronominal cap (p. 75). o 
be I'admissió de la concordan~a del 
verb presentador haver-hi quan 
queda a final de frase o abans de 
pausa (p. 4 1 )  Aquest últim punt re- 

presenta un pas innovador, q i i ~  Fa- 
bra ja preveia en la seva Gmmatica 
postiima dient que «potser alyun 
dio s'haura d'tidrnetre)) Ruaix creu 
qiie el llenguatge ha evolucionat de 
tal manera que aquest dia ja ha 
arribat 

D'altra banda, com a cosa digna 
de tenir en conipte hi trobem la 
lliqo 3, corresponent a I'ordre em- 
pragmatic i funcional de la frase (te- 
rna i rema), que teniem en Observa- 
cionsll. pp. 56-65. encara mes 
afinada. 

Ara bé. la part mes interessant 
és la dels verbs. de la 1Ii~o 20 a la 
24. Comen~a  per incloure no sola- 
ment el paradigma verbal del dia- 
lecte central o estandard. sinó tam- 
bé el del valencia i el balear, la qual 
cosa fa extensible el metode al8 
parlants d'aquestes variants. La I l i ~ ó  
21, que es una llista dels verbs irre- 
gu lar~.  resulta d'una gran utilitat, 
com també les observacions sobre 
els presents d'indicatiu, subjuntiu i 
imperatiu, de la l l i ~ 6  22. especial- 
ment en el punt 5b) de les pagines 
175 i 176. molt aclaridor a I'hora 

d'~itilit7ar corrertament la prinier~i i 
la terrera rwsona del plural de I'irii- 
peratiu En la I l i tv 23 cdl destacar la 
~~desperi,il~trdción d c  geruiidi co- 
pulatiu de qudsi-siiii~iltaneitat o de 
poiierioritai innietliato i de l'ano- 
nieiiai i<rjeriindi d ~ l  BOEa anib va- 
lor prpdrat i i~ .  A r~ies, eri Ici pC'i\]irici 
187 es i d  Liri estudi dctiialitrat de a 
coricord,in~a del pariicipi, (iii altre 
piint innovador. 

En8 e ~ t ~ t i d r e m  i i i o t  eriuriier<1ril 
les nonibruies riovctats d'aqiiest VO- 
lurii i 'excrcci resiiltaria i in xic ~PIXI IC 

de par  en un a r t i c l~  c a n  aq~iest; per 
tant, nvitem el lecior ;i coniprovdr- 
les personalrnent. Esteni segur5 qiic 
1 1  sera molt mes diverlit i profitos, 

Com pociem obscrvar per les ex- 
~~licacions de l'a~itor, les innovacions 
tenen sempre i in fanarnent filolo- 
gic, no son fetes a la babala; e q ~ i ~ i -  
lifiratiii de «prudeiitnierit inriova- 
dor* ti, dones, I'aclequat a aqiieqt 
manual. 

Riiaix ha actualitzat les seves 
qramatiques. una cosa ja habitual 
en ell, i arnb la mrnineiit edició del 
Cataia complet 1 3 haura arrodonit 
e seu metode. Aixo el converteix en 
I'autor modern amb mes obra publi- 
cada en didactica de la lengua. 

Ara que hi ha en projecte I'ela- 
boracio d'una nova gramatica cata- 
lana per part de l'lnstitut d'Estudis 
Catalans. potser seria bo, practic i 
assenyat que els responsables de 
dur-la a terme aprofitessin tot  
aquest material i I'experiencia del 
prudent innovador Josep Ruaix per 
a donar cos a tal obra. Estem segur8 
que, en cas de ser aixi, tindriem una 
llengua viva. sana i actual. sense 
allunyar-nos, pero, d'aquell esperit 
fabriA que ens ha estat tan útil fins 
ara* 


