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Publicacions de l’Abadia 
de Montserrat ha editat 
el segon volum de l’obra 

completa del lingüista i engi-
nyer Jaume Vallcorba i Rocosa 

-

ticles i textos breus escrits entre 
1963 i 2007, la majoria publi-
cats en el Butlletí dels Semina-
ris d’Ensenyament de Català, 
revista que ell mateix va impul-
sar amb el professor i estudiós 
de la llengua Manuel Miquel i 
Planas. En el segon tom també 
hi trobem recollits estudis gra-
maticals, de divulgació lingüís-
tica i sobre mètodes d’ensenya-
ment publicats en la revista 
Llengua Nacional i Serra d’Or. 
Aquest volum de la Obra gra-
matical i lingüística completa 
segueix el primer, publicat en el 
2010, poques setmanes després 
que Vallcorba morís, en el qual 
s’incloïen els tres llibres publi-
cats pel lingüista –Els verbs 
«ésser» i «estar» en català 

Punts essencials de ca-
talà en lliçons breus
Història dels verbs ésser i estar 
(en català i en castellà)
i quatre monografies més, escri-
tes entre 1966 i 1997.

Vallcorba, a part de ser re-
cordat per haver estudiat ex-
haus tivament els verbs ésser i 
estar, també va aprofundir en 
l’ús dels pronoms en i hi i en 
l’estudi de la llengua oral i es-

crita, i va reivindicar, a través 
dels seus articles, l’ús d’un ca-
talà genuí, net de castellanismes. 
«Els qui hem fet molt camí tem-
poral en aquest món [...] compro-
vem que aquell català que era 
habitual en la nostra infantesa i 
adolescència ha canviat força: 
aquelles construccions habitu-
als, les de tothom i nostres, han 
estat substituïdes en força casos 
per unes altres maneres de cons-
truir l’expressió. [...] Així anem 
baixant, esglaó rere esglaó, cap 
al pis aliè», escriu Vallcorba en 
l’article «A cada bugada perdem 
un llençol». El segon volum 
també inclou textos sobre al-
guns calcs del castellà, com ara 
«Acabar amb: quan és bo i quan 
no ho és?» i «Posposar no és 
ajornar».

Queda pendent d’editar el 
tercer volum de l’obra com-
pleta, que recollirà 1.409 notes 
sobre qüestions gramaticals 
publicades setmanalment en el 
Bloc Maragall entre els anys 
1979 i 2005.

Els tres volums, amb gai-
rebé set-centes pàgines cadas-
cun, constitueixen una obra ri-
quíssima per a la recuperació 

del català no acastellanat i con-
tenen les investigacions més 
sòlides que s’han fet, amb mè-
tode diacrònic contrastiu, del 
segle xiii al segle xx, sobre l’ús 
dels verbs estar, ésser i d’altres 
com ara anar, tenir i haver-hi. 
Una obra extensa, que el mateix 
Vallcorba va deixar enllestida 
abans de morir, tot i que ma-
lauradament no va arribar a 
veure-la impresa.

Jaume Vallcorba i Rocosa, 
pare del conegut editor Jaume 
Vallcorba i Plana, no tan sols va 
tenir un paper clau en l’estudi 
de la llengua, sinó que també va 
encapçalar la represa de l’ense-
nyament del català des de la 
clandestinitat l’any 1962, com a 
membre de la Delegació d’En-
senyament de Català d’Òm nium 
Cultural. En restablir-se la Ge-
neralitat, Jaume Vallcorba va 
ser vice-president de la Junta 

Con  sultiva d’Òmnium Cultural 
u

NÚRIA PUYUELO

Jaume Vallcorba i Rocosa,
Obra gramatical i lingúística 
completa,
Publicacions Abadia de 
Montserrat,
Barcelona 2011.

Obra gramatical
i lingüística...

El català escrit és un ma-
nual d’autoaprenentatge 
de català que pot fer ser-

vei a lectors que vulguin assolir 
o consolidar una bona base de 
català: nouvinguts interessats a 

aprendre la nostra llengua, gent 
que durant el franquisme no va 
poder-lo aprendre a l’escola, per-
sones que vulguin aprovar el 
nivell C de català, estudiants que 
necessitin redactar més bé els 
treballs, etc.

ha 36 unitats, i cada unitat se 
centra en un aspecte de l’orto-
grafia, de la morfologia o de la 
sintaxi de la llengua. Al principi 
de la unitat, amb quatre línies 
com a màxim, es diu quin és 
l’objectiu d’aprenentatge. Per 
exemple, la unitat 25, «Les perí-
frasis verbals», comença amb 
aquestes paraules destacades 
sobre un fons de color groc: «En 
aquesta unitat treballaràs les 
principals perífrasis verbals, 
unes estructures formades per 
més d’un verb.» A propòsit d’a-
questa unitat, cal dir que faríem 
una esmena a l’explicació sobre 
anar a infinitiu; com a perí-
frasi d’imminència solament és 
correcta en imperfet.

Després de dir l’objectiu 
d’aprenentatge, s’exposa la teoria 
d’una manera breu i clara. I, a 
l’última part de la unitat, hi ha 
exercicis sobre el que s’ha tractat 

-
tants sobretot com a reforç de la 
teoria apresa, però n’hi ha que 
també són una font d’enriqui-
ment del vocabulari: pencar, 
desempallegar-se, guerxo, min-
so, desa-hoalcalaix, etc.

Gràcies al disseny d’aquest 
manual i a l’ús que es fa del co-
lor, de seguida es pot veure on és 
cada part de la unitat i es distin-
geixen amb facilitat les incorrec-
cions de les solucions de la llen-
gua estàndard.

En aquest producte editorial 
es posa èmfasi en les incorrecci-
ons causades per interferències 
de la llengua castellana. En 
aquest sentit, diuen els autors: 
«Hem tingut en compte, espe-
cialment, les diferències entre la 
llengua catalana i la llengua cas-
tellana perquè hem pensat que 
aquesta comparació és útil per a 
la majoria d’aprenents.»

Així, doncs, turment en ca-
talà s’escriu amb u i no amb o 
com en castellà; alfil o elit són 
paraules agudes que no s’accen-
tuen; avantatge o antípodes 
són substantius masculins; al 
matí pel matí fa de can-

gur... En la frase Nenes, si el 
monitorusharenyatésperquè
devíeu estar distretes! hi ha 
una perífrasi verbal de probabi-
litat ben construïda, però *Ne-
nes,sielmonitorusharenyat
ésperquèestaríeudistretes! és 
una frase in   correcta.

Els autors del llibre són de la 
varietat dialectal central del ca-

tracta alguna qüestió on hi ha 
divergències amb altres varietats 
dialectals, els autors, abans, so-
len posar-ho de manifest. Això 
es fa palès, per exemple, en la 
unitat 2, «Lletres A i E àtones». 
Un parlant del català oriental, 
se’ns diu, no distingeix pel so 
mestre mestra -

part oriental del domini lingüís-
tic haurà de llegir amb més aten-
ció aquesta unitat.

En fi, es tracta d’un manual 
pensat com una ajuda per a es-
criure més bé el català, però de 
retruc, sens dubte, també serà 
una ajuda per a millorar l’ús oral 
de la llengua. u

MARC SANGLES VINYES

El català escrit

Salvador Comelles, Teresa 
Garcia i Balasch, Carme 
Vilà i Comajoan,
El català escrit,
Ed. Barcanova,
Barcelona 2012.


