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En els darrers decennis hem
pogut constatar de vegades que
molts professors, de pensar que la
formació gramatical era una mena de
panacea que havia de permetre
ensenyar a parlar i a escriure, passa-
ven a arraconar-la acusant-la d’estèril
o, més sovint, es resignaven a treba-
llar-la a contracor per l’obligació dels
programes, de les proves selectives,
etc. En qualsevol cas, atès que
aquesta formació requereix molt
temps, a tots ens ha assaltat el dubte
de si paga la pena tant esforç. Per
això és certament una bona notícia
l’aparició d’un llibre que fa llum en el
controvertit tema del paper que ha de
tenir la gramàtica dins l’ensenyament
de la llengua als centres docents no univer-
sitaris. 

Els autors dels quinze escrits, rigorosos i
amb experiència provada, tenen un deno-
minador comú: aposten per un ensenya-
ment comunicatiu de la llengua, alhora que
consideren útil la reflexió metalingüística si
es realitza en determinades condicions. Així,
critiquen l’ensenyament tradicional, basat
en llargues explicacions del professor i «la
pràctica passiva i rutinària d’exercicis d’i-
dentificació i de classificació a partir d’unes
determinades definicions inqüestionades i
inqüestionables» (M. Milian, p. 89). Enfront
d’això, els articulistes advoquen unànime-
ment per fornir l’alumne d’uns instruments
d’observació i manipulació dels elements lin-
güístics que li permetin d’induir les regles de
funcionament del sistema d’acord amb la
seva competència comunicativa (en un tre-
ball que té en compte text i context, sense
limitar-se a l’oració), i tot això en col·labora-
ció amb els companys i el professor, que li
són una font de coneixement explícit. I és
especialment la verbalització de l’argumen-
tació dels seus raonaments allò que nodreix
l’aprenent de continguts gramaticals i del
metallenguatge necessaris, que s’han de
vincular a la promoció de l’ús discursiu. Tot
plegat ha de generar, indubtablement, una
actitud més positiva envers el llenguatge.

En tot el llibre es podrà constatar com,
dins aquesta renovació d’objectius, contin-
guts i metodologia, guanya terreny el reco-
neixement del saber gramatical explícit a
l’aula. Així, Felipe Zayas, després de recordar-
nos que els coneixements gramaticals han de
tenir «un sentit quant al desenvolupament
de les habilitats lingüisticocomunicatives» (p.
119), defensa la conveniència del coneixe-
ment explícit de certs aspectes del codi de la
llengua (per tant, d’una competència meta-
lingüística): «S’han donat diverses raons que
justifiquen aquest aprenentatge; entre altres,
la seva importància per conèixer i usar la
norma gramatical i ortogràfica; la necessitat
de disposar d’un metallenguatge per a la
comunicació a la classe de llengua i que per-
meti la consulta de manuals d’estil, dicciona-
ris i gramàtiques; facilitar la reflexió metalin-
güística en el marc de l’aprenentatge d’una
llengua estrangera; en fi, el fet que certs
coneixements gramaticals siguin considerats
socialment com a ingredients del bagatge
cultural bàsic» (p. 119). 

El volum, perfectament estructurat i
concebut, consta de dues parts, cadascuna
amb dos apartats. La primera, titulada «Teo-
ries lingüístiques i ensenyament de llen -
gües», se subdivideix en els apartats «El
punt de vista dels lingüistes» i «La transpo-
sició didàctica». Els professors universitaris
M. Victòria Escandell, Enrique Bernárdez,
Amparo Tusón, M. Josep Cuenca i Anna
Bartra obren el llibre presentant molt sintè-

ticament les ciències del llenguatge se -
güents: la pragmàtica, la lingüística del text,
l’anàlisi del discurs, la lingüística cognitiva i
la gramàtica generativa, respectivament.
Aquestes brevíssimes presentacions in -
clouen la resposta a cinc qüestions plante-
jades per les coordinadores (objectius de
cada disciplina, la seva utilitat per a l’ense -
nyament, la seva compatibilitat amb les
altres teories esmentades, etc.). Com tot el
llibre, els capítols d’aquest primer apartat
seran de gran ajut a aquesta majoria d’en-
senyants que, formats en una tradició didàc-
tica i gramatical reduïda a l’àmbit de l’ora-
ció, desconeixen poc o molt els anteriors
enfocaments, malgrat que constitueixin
també la font epistemològica dels currícu-
lums actuals. De la lectura d’aquestes mag -
nífiques visions panoràmiques queda ben
palesa la utilitat d’aquestes disciplines i la
seva mútua compatibilitat (amb objeccions
respecte de la gramàtica generativa). 

El segon apartat aborda la problemàtica
de la transposició didàctica, entenent per tal
la transformació del saber científic en saber
que pugui ser après. Inclou dos capítols, que
consten d’una secció general i teòrica i
d’una altra de més aplicada. Els seus autors,
com els de la resta del llibre, són professors
de renom: Jean-Paul Bronckart i d’Itziar Pla-
zaola, Carme Rodríguez i Marta Milian. Si
un interès afegit del volum és l’abundant
bibliografia reportada, un aspecte que serà
de gran ajuda en el capítol de M. Milian és
la valoració i la comparació que fa de qua-
tre manuals didàctics de francès i d’un de
català (M. Conca i altres, Text i gramàtica ). 

La segona part («L’ensenyament de la
gramàtica») consta de dos apartats: «Apren-
dre gramàtica», escrit per Anna Camps, i
«Propostes i experiències», amb sis articles
més. L’originalitat de l’aportació d’A. Camps
(i en certa manera també la d’Olga Esteve
amb relació a les llengües estrangeres) és
que se centra especialment en l’aprenen-
tatge, en l’exploració del saber gramatical
dels alumnes, òptica normalment desatesa
més enllà dels primers nivells d’escolaritat.
Posa en relleu la naturalesa diversa del saber
gramatical i destaca l’existència de diferents
nivells en l’activitat metalingüística segons el
grau de consciència implicat. Com altres
autors, ens parla també de la manifestació
d’aquesta activitat en els processos de com-
posició escrita, especialment durant la revi-
sió. Acaba avançant aspectes de la recerca
que el seu equip (de què també forma part,
entre altres, l’esmentada M. Milian) duu a
terme sobre les diferents nocions que del
pronom tenen els alumnes de 2n d’ESO
entrevistats. Més enllà de veure que «saben
poca gramàtica», constata que tenen
estratègies d’aprenentatge pròpies, dife-
rents de les previstes pel docent, i que, per
tant, urgeix replantejar la metodologia

d’ensenyament. 
L’apartat «Propostes i experièn-

cies» conté escrits de Felipe Zayas,
Olga Esteve, M. Rosa Sánchez de
Medina, Pedro Jimeno, David Free-
man & Yvonne Freeman i Marie-
Christine Paret. Tots aquests autors
ens ofereixen una seqüència didàc-
tica (sovint amb prou concreció que
en fa un producte gairebé prêt à por-
ter ) que han experimentat amb èxit a
l’aula. Val a dir, però, que no és ben
bé així en el cas de M.-C. Paret,
autora que sobta perquè sembla
identificar treball gramatical amb tre-
ball oracional (i encara de vegades
discutible, per cert). A part d’això,
caldria esmenar errors varis en la tra-

ducció del seu text. (Ho aprofito per a dir
que en altres articles traduïts sovint es barre-
gen, en els exemples, la llengua origen i la
llengua meta: vg. p. 129, p. 156, p.161,
etc.)

En aquest darrer apartat són diversos els
destinataris a qui s’adrecen els articulistes
(formació primària i secundària, d’adults i
del professorat), les tradicions gramaticals i
didàctiques de què parteixen (hispànica,
però també francòfona i anglosaxona), les
característiques de la llengua objecte
(materna / estrangera), la perspectiva des
d’on s’aborda la tasca (ensenyament vs.
aprenentatge) o les opcions metodològi-
ques, com també és ric el ventall de temes
abordats: de la producció i comprensió del
text o discurs (planificació de les condicions
enunciatives, domini dels procediments
cohesius per a la textualització, etc.) a l’es-
tructura del mot i de l’oració (es tracta de
categories com el verb o el pronom i de fun-
cions com el subjecte i els complements ver-
bals), passant pel comentari de textos poè-
tics des de la perspectiva del verb. 

El repte dels didactes és aconseguir, en
un context significatiu, l’encaix dels contin-
guts gramaticals en l’ús comunicatiu. Tret de
certs fenòmens (la cohesió fóra el cas més
clar), les dificultats per establir aquest pont
s’endevinen més o menys grans. D’altra
banda, tal com reconeix C. Rodríguez,
«sembla difícil aconseguir un conjunt cohe-
rent de coneixements gramaticals si el plan-
tejament didàctic s’organitza només en fun-
ció dels problemes de la composició de
textos. Aquesta dificultat és subsanable [sic],
pensem, si dediquem un temps del treball a
l’aula a aquesta sistematització, temps que
s’ha d’incrementar al batxillerat» (p. 74). 

El tema és envitricollat i el camí per
recór rer és encara llarg. Tanmateix, aquest
llibre té, entre altres, el mèrit de mostrar-nos
l’estat actual de la qüestió i, pel fet d’obrir
moltes vies de reflexió i donar pistes de gran
utilitat pràctica, constitueix un bon pas
endavant. Sens dubte.u
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