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bib l iog raf ia

El llenguatge administratiu català és un
dels llenguatges d’especialitat que disposen de
més criteris lingüístics explícits i de més models
de documents que poden servir de guia. De
fet, és el llenguatge d’especialitat que ha estat
objecte de més estudis i reflexions en trobades
i jornades adreçades a professionals de la llen-
gua. No és estrany que sigui així, perquè, des
de l’inici de la recuperació de les institucions
pròpies, les administracions de llengua cata-
lana van adoptar el català com a llengua ofi-
cial de les seves comunicacions. Per tant, era
lògic que les administracions s’organitzessin
per poder disposar en català d’uns models de
comunicació que satisfessin les necessitats
d’una societat democràtica i moderna.

A la vista del que acabem de dir, podríem
pensar que l’obra que avui comentem és una
aportació més que els autors fan al llenguatge
administratiu català. Però no és exactament
així. La majoria de criteris lingüístics i de
models de documents editats s’han difós bà -
sicament entre el personal al servei de l’Ad-
ministració i s’han publicat per separat en
opuscles, en diferents números de revistes es   -
 pe  cialitzades, en dossiers d’aprenentatge i en
actes de jornades sobre l’estudi d’aquest llen-
guatge d’especialitat. Per tant, aquest Manual
és una de les poques publicacions d’àmplia
difusió de què disposen tant els ciutadans com
l’Administració sobre les comunicacions admi-
nistratives, que aplega en una mateixa obra
criteris i models de documents.

El Manual de redacció administrativa està
estructurat en quatre capítols: el procés de
redacció; la terminologia i la fraseologia admi-
nistratives; la documentació administrativa, i
les convencions. El tractament que rep tota la
informació és molt didàctic i demostra que els
autors tenen molta experiència i coneixen molt
bé els problemes principals que plantegen els
textos de l’Administració (es destaquen les

idees bàsiques, es comenten exemples que cal
evitar i s’ofereixen solucions adequades i es
presenta la informació amb un tractament
gràfic molt útil).

El primer apartat, el procés de redacció
(pp. 13-46), conté les recomanacions generals
que configuren l’estil i el model del llenguatge
administratiu català d’avui. Així, els lectors hi
poden trobar indicacions sobre l’organització
de la informació, l’estructura de la frase, la
llargada i el contingut dels paràgrafs, etc.

El segon capítol és dedicat a la terminolo-
gia i a la fraseologia administratives (pp. 49-
98). Altés i Pejó encapçalen aquest apartat
amb uns criteris sobre l’ús de la terminologia
i ens presenten una llista d’equivalències cas-
tellà-català i català-castellà ordenada alfabèti-
cament, que recull les formes que van ser
estudiades per la Comissió Assessora de Llen-
guatge Administratiu (CALA ) de l’Administració
de la Generalitat de Catalunya. Per tant, es
tracta d’una llista que aplega casos conflictius
i casos que han plantejat dubtes pel que fa a
la forma catalana que cal adoptar.

De la pàgina 101 a la 166 els autors trac-
ten els documents més habituals en l’àmbit de
l’Administració: sol·licitud, ofici, carta, certifi-
cat, diligència, convocatòria de reunió, acta de
reunió, in forme, resolució i recurs. Per a tots
els documents podem trobar la definició, en
què es detalla l’objectiu del document, la nor-
mativa aplicable, el tractament personal que
correspon de fer servir, l’estructura amb la des-
cripció del con  tingut de cada bloc d’informa-
ció, un model es quemàtic i, com a mínim, un
model de document complet. 

El darrer apartat correspon a les conven-
cions. De la pàgina 169 a la 295 podem con-
sultar els criteris d’escriptura de les abrevia-
cions, les formes abreujades i les formes
desplegades equivalents; també hi trobem cri-
teris d’ús de majúscules i minúscules; els usos
principals dels signes de puntuació, i una llista
de càrrecs i els tractaments protocol·laris que
reben.

Com podem veure, doncs, és una obra
completa, feta amb rigor, que, de ben segur,
serà molt útil tant per a les persones que vul-
guin conèixer les principals característiques del
llenguatge administratiu català com per a les
persones que en un moment donat tinguin un
dubte i necessitin fer una consulta concreta.
Per acabar, per me teu-nos que felicitem els
autors per la publicació d’aquest Manual.u
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