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Gramàtica històrica
de la llengua catalana
Josep Ruaix i Vinyet

P

er a un coneixement sòlid de la llengua actual es
necessita també un cert coneixement de la gramàtica històrica. Per això és benvinguda aquesta
nova gramàtica diacrònica que ens ofereixen les
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, dins la
Biblioteca Abat Oliba, núm. 299, publicada a Barcelona
l’abril del 2016, amb un total de 720 pàgines.

Gramàtica històrica
de la llengua catalana
M. Batlle, J. Martí i Castell, J. Moran, J.A. Rabella
PAM, 2016

Comença amb un pròleg, seguit d’una introducció.
Llavors ve la Part I, dedicada a l’estudi de la fonètica
i elaborada per Mar Batlle, Josep Moran i Joan Anton
Rabella; ocupa les pp. 11-180. Després ve la Part
II, dedicada a la morfologia nominal i elaborada pels
mateixos autors esmentats; ocupa les pp. 181-297.
Acabat ve la Part III, dedicada a la morfologia verbal i
elaborada per M. Batlle i J. Moran; ocupa les pp. 299473. Finalment ve la Part IV, dedicada a la sintaxi i elaborada per Joan Martí i Castell; ocupa les pp. 475-695.
El volum, lògicament, es clou amb l’índex.
El valor principal que trobem en aquesta obra és que, a
partir de les gramàtiques històriques catalanes de què
fins ara disposàvem —la d’A.M. Badia i Margarit (any
1951) i la de F. de B. Moll (any 1952)—, s’hi recullen
les aportacions posteriors, especialment les de Joan
Coromines i de Joseph Gulsoy, però també moltes
més, incloent-hi les dels autors que signen aquesta
nova gramàtica històrica. Un altre valor a destacar
és que s’hi incorpora la part de sintaxi, intentant obrir
nous camins d’estudi en la gramàtica diacrònica.
Aquest llibre, com ja hem dit, resulta molt útil i, per tant,
hem de felicitar els autors i l’editorial per l’esforç que
han fet. Ara bé, com quasi resulta inevitable en una
primera edició, s’hi han esmunyit qui-sap-les errates
i alguns errors. Quant a les errates —ben comprensibles en una obra que presenta una notable complexitat tipogràfica—, com també algunes defectuositats de redacció, una lectura atenta, per part d’algun
expert (expert que, a més de català, sàpiga llatí), les
farà descobrir fàcilment amb vista a una segona edició.
Quant als errors, ens permetem d’anotar-ne alguns
(que potser, en algun cas, també són simplement una
errata):

– p. 50, moll no es pronuncia amb o tancada sinó amb
o oberta;
– p. 87, el signe de la ro grega no està ben representat;
– p. 88, els termes accomodo i arduena són fora de lloc;
– p. 106, diu Bolònia per Bolonya;
– p. 110, diu a mitjan d’abril per a mitjan abril;
– p. 113, diu creu per creure;
– p. 124, diu dod(e)cere per dod(e)ce;
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– p. 133, diu Tendes per Tendas;

– p. 451, diu fahïen per faïen;

– p. 173, diu dos cops Davant per Darrere;

– p. 494, sobre les corbes melòdiques de les interrogacions, caldria distingir entre interrogatives totals i
interrogatives parcials;

– p. 227, diu davant per darrere;
– p. 250, diu laudant per laudat;
– p. 259, en que gran és! la partícula inicial no és
interrogativa;
– p. 260, diu dues vegades quid per quod;
– p. 278, l’adverbi llatí gratis sí que ha passat al català;
– p. 279, diu inde ‘allà’ per inde ‘d’allà’;
– p. 308, diu moror per morior, i tristor per tristior;
– p. 321, diu que la t final del gerundi és merament
gràfica, però hauria de matisar-ho: a vegades és sensible (quan va seguida dels pronoms febles ho, hi);
– p. 351, el verb de l’expressió Déu vos guard no és
persona 1 sinó persona 3;
– p. 363, hom confon frases fetes amb mots compostos;
– p. 373, hom dóna la forma munyeixo com a normativa, quan no ho és;
– p. 382, diu vení per vendí;
– p. 405, diu protimus per protinus;
– p. 442, diu estare per stare;

– p. 502, diu Serà una excel·lent persona, on sembla
més genuí dir Deu ser una excel·lent persona;
– p. 355, diu ipsud per ipsum;
– p. 615, sobre la partícula negativa pas, sembla que
sí que és bastant clar quan cal emprar-la;
– p. 642, els «exemples de tres preposicions juxtaposades» són més aviat exemples de dues preposicions:
una de composta i una de simple;
– p. 648, no es veu clar que car sigui adverbi;
– p. 652, no es veu clar que enters (que) sigui adverbi;
– p. 674, el terme sanch no fa de complement directe,
sinó de subjecte;
– p. 680, en el segon paràgraf, redacció contradictòria.
Amb aquesta llista d’errors pretenem, d’una banda,
contribuir a una segona edició d’aquesta obra que
quedi més polida i, d’altra banda, advertir els lectors
que, tot i trobar-se davant una obra meritòria i vàlida,
cal estar atents a algunes imperfeccions, pròpies de
tota obra humana. Però el fet positiu és que comptem
amb una nova gramàtica històrica del català, posada
al dia. Li desitgem èxit.
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