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En l’àmbit de la llengua, tenim a 
les llibreries des del març un 
llibre importantíssim per po-

der digerir el canvi substancial que 
suposa per a la normativa del cata-
là l’aparició, a finals del 2016, de la 
gramàtica de l’IEC: la GIEC (segui-
da sis mesos després per l’ortogra-
fia). Amb La normativa a la butxa-
ca (Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat), la professora de la UB 
Neus Nogué fa més fàcil, àgil i atrac-
tiu abordar la nova norma. L’obra de 
Nogué se suma, amb mig any de di-
ferència, al també petit volum pu-
blicat per Jordi Ginebra amb el ma-
teix objectiu: La nova normativa de 
l’Institut d’Estudis Catalans. Guia 
pràctica (URV), una obra –accessi-
ble via internet– que ja vam co-
mentar al seu dia. Cal remarcar, i 
no és casual, que tots dos han sigut 
col·laboradors íntims de Joan So-
là, a qui Nogué dedica el llibre. 

La normativa a la butxaca és un 
llibre càlid i proper al lector, atrac-
tiu de manejar i que dona poques 
coses per sabudes. D’edició més tre-
ballada que el de Ginebra i amb un 
utilíssim índex analític, reflecteix 
també una mirada sobre la GIEC 
més còmplice (menys asèptica i es-
cèptica). Agradarà més i serà més 
útil a qui es vulgui limitar a conèixer 
la norma. Per contra, pot decebre a 
qui hi busqui l’aproximació més crí-
tica, contrastiva i independent del 
volum de la URV. 

Diferència substancial 
Més enllà d’aquest contrast en el to, 
els dos llibres en bona part se sola-
pen, però presenten una diferència 
substancial que té importants con-
seqüències a l’hora d’interpretar la 
nova norma. Ginebra parteix de la 
base que els registres informals no 
formen part de l’estàndard i que el bi-
nomi correcte/incorrecte –una ter-
minologia que la GIEC evita– és si-
nònim d’“adequat/inadequat a la 
llengua estàndard”. Nogué, en canvi 
–fidel a la lletra de la nova gramàti-
ca–, entén que tots els usos que s’hi 
descriuen (inclosos els més col·lo-
quials) són estàndard i són, per tant, 
normatius en el registre que els per-
toca. Això explica que frases com 
“Han insistit en que ens ajudaran” o 
“Els hi donaré la llibreta [als nens]”, 
Ginebra les consideri incorrectes i, 
en canvi, Nogué afirmi que, en regis-
tres informals i estils pròxims a la 
parla espontània, són normatives. 
Ho afirmi, això sí, partint d’un “se’n 
pot deduir...” 

I és que la professora de la UB, 
sense mai soscavar l’autoritat de 
l’IEC –ben al contrari, mirant sem-
pre de legitimar-la–, sí que intenta 
fer-ne una lectura flexible i oberta. 
Segur que hi té a veure el seu pas 
predoctoral per l’assessorament 

lingüístic, una escola que vacuna 
contra tota mena d’essencialismes. 
Allà on pot, sempre obre portes. Per 
exemple, si la GIEC, per saber qui 
estima qui en la pregunta “Qui es-
tima la mare?”, permet posar una a 
davant de qui, Nogué conclou que 
també s’ha de poder posar una a da-
vant la mare si és la mare l’estima-
da. “La GIEC no ho fa explícit, però 
es pot deduir”, afirma. 

La concordança d’‘haver-hi’ 
Però la porta més pesant que obre és 
la de la concordança del verb haver-
hi, en què dissenteix –de manera en-

cara més frontal– amb la posició de 
Ginebra. Davant la frase “Hi han po-
ques cadires” aquest últim senten-
cia: “solució incorrecta”. Ben lluny 
d’ell, Nogué assegura que en català 
central i valencià la concordança és 
normativa (fins i tot –i això ja ho de-
dueixo jo– en registres formals). 
L’un es basa en la frase de la GIEC 
que diu que “la manca de concor-
dança és l’ús consolidat en els regis-
tres formals”, però l’altra la relati-
vitza assegurant que es tracta d’una 
simple constatació i que el paràgraf 
on apareix és de lletra menuda 
(“prescindible per a l’aplicació de la 
norma”) i no pot invalidar la lletra 
grossa precedent.  

Que dos especialistes dissentei-
xin en la lectura d’un punt tan bàsic 
de la norma publicada i hàgim d’aca-
bar recorrent a una mena d’herme-
nèutica tipogràfica, evidencia fins a 
quin punt són necessaris els llibres 
de Nogué i Ginebra, però també fins 
a quin punt són ambigus i tortuosos 
els camins que de vegades permeten 
arribar al consens dins la Secció Fi-
lològica. I que consti que ho dic amb 
una gran admiració pels que, des de 
dintre, s’esforcen a obrir-la a la soci-
etat i fer-la operativa. 

Sigui com sigui, i mentre no arri-
bi l’esperada gramàtica essencial 
–que ens ha de fer més llum–, La nor-
mativa a la butxaca passa a ser una 
altra lectura imprescindible per als 
professionals de la llengua.!
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Sarah Andersen és autora 
d’un dels webcòmics més 
populars d’ara, Sarah’s 
scribbles, gràcies al retrat 
de la transició a l’edat 
adulta dels mil·lennials. 

Sarah’s scribbles 
ESCENARI 2 
Dissabte 8, 12.15 h

AGENDA

Montserrat Abelló va mo-
rir en plena Setmana del 
Llibre en Català l’any 
2014. Autors, traductors i 
tothom que vulgui poden 
participar en l’homenatge.

Record de 
Montserrat Abelló 
ESCENARI 2 
Diumenge 9, 10. 30 h

Diumenge, deu actes dedi-
cats a la literatura valencia-
na. Novel·listes, poetes i as-
sagistes participen en una 
marató que comença a les 
11.45 h i acaba a les 17.30 h.  

Collita valenciana 
ESCENARI 1  
Diumenge 9, 11.45 h

Ayobami Adebayo és la con-
vidada estrella d’aquesta 
Setmana del Llibre en Cata-
là. Presentarà la magnífica 
novel·la Queda’t amb mi 
(Angle) acompanyada de la 
periodista Anna Guitart.

Presentació de 
‘Queda’t amb mi’ 
ESCENARI 2 
Dimecres 12, 19.30 h

Guillem Terribas, fins fa 
poc llibreter de la 22 –a Gi-
rona– i encara hiperactiu 
dinamitzador cultural, rep 
el premi Trajectòria per la 
dedicació a la cultura.

Premi Trajectòria 
ESCENARI 2 
Dijous 13, 19.30 h

Una de les propostes més 
atractives de La Nit de la 
Setmana és l’homenatge a 
Maria Aurèlia Capmany. Hi 
participaran Bel Olid, Mar-
ta Nadal, Carme Sansa...

La Nit de la 
Setmana 
ESCENARI 1 
Divendres 14, 21 h

Enric Casasses és un dels 
grans defensors dels con-
tes i novel·les de Juli Vall-
mitjana. Edicions de 1984 
acaba de recuperar la pri-
mera novel·la del barcelo-
ní, De la ciutat vella, i el po-
eta la reivindicarà, junta-
ment amb altres llibres 
com La Xava.

Casasses llegeix 
Vallmitjana 
ESCENARI 1 
Dissabte 15, 20 h

Ricard Ruiz Garzón co-
missaria una quinzena de 
presentacions, contacon-
tes i tallers en relació al 
fantàstic. Entre ells, hi ha 
un homenatge a tres pio-
ners: Fuster, Perucho i Pe-
drolo (escenari 2, 19. 15 h).

La tarda fantàstica 
ESCENARI 2 I 3 
Dissabte 15, de 17 a 21 h


