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“En general, el text de la Gramàtica de
la llengua catalana presenta sense indi-
car explícitament que són normatius els
fets gramaticals pertanyents a la llengua
general, és a dir, els que comparteix una
gran majoria de parlants de diverses va-
rietats i són adequats en qualsevol situa-
ció comunicativa: els classifica gramati-
calment, n’explica sumàriament les pro-
pietats, en dóna la casuística més general
i els exemplifica. Tots els fets que s’hi
presenten, tant si donen lloc a una única
solució com si donen lloc a solucions
concurrents, tenen la mateixa validesa
normativa mentre el text no digui el
contrari.” 
[Reproducció d’un text de presentació
de la gramàtica.]

niciem avui una sèrie d’articles en-
torn de la gramàtica oficial que
l’Institut d’Estudis Catalans té la

intenció de publicar a final d’any. A
partir del que es diu a la nova gramàti-
ca, farem cada mes un comentari. La
intenció és subratllar algun concepte o
alguna construcció lingüística particu-
lar. Aquest primer article es proposa
presentar les característiques princi-
pals de l’obra a partir d’un text elabo-
rat per l’IEC i exposat per primera ve-
gada a la plataforma Acadèmia Oberta.

Agraïm d’entrada les facilitats i el
vistiplau de Manuel Pérez Saldanya,
director de l’Oficina de Gramàtica;
Gemma Rigau, presidenta de la Co-
missió de Gramàtica, i M. Teresa Ca-
bré, presidenta de la Secció Filològica,
que va suggerir aquesta idea que El
Punt Avui ha acollit.

Una prèvia encapçala el primer co-
mentari: la gramàtica que l’Institut
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d’Estudis Catalans publicarà aquest
any és la primera de l’Institut. La Gra-
màtica catalana de Pompeu Fabra, pu-
blicada el 1918 (i reeditada set vegades
fins al 1933), va ser obra al capdavall
de Pompeu Fabra, no de l’Institut. Una
sola persona la va elaborar; l’Institut la
va publicar i la va assumir com a prò-
pia. No és el cas de la nova gramàtica,
que ha viscut unes quantes etapes, amb
persones diferents i la participació de
l’Oficina de Gramàtica, la Comissió de
Gramàtica i la Secció Filològica.

Subratllem ara una indicació fona-
mental d’un text de presentació de la
Gramàtica: la gramàtica no diu explíci-
tament que són normatius els fets gra-
maticals generals i adequats en qualse-
vol situació. No n’hem d’esperar la in-
dicació tradicional correcte o incorrecte
en aquests termes. El que tradicional-
ment s’entenia com a “incorrecció”
avui sovint es pot identificar amb fe-
nòmens que són vàlids dins uns certs
límits i que no ho són més enllà, i la
nova gramàtica es proposa precisar els
límits d’aquests fenòmens. Per exem-
ple: “L’ús del futur per a expressar pro-
babilitat [...] no es considera adequat
en els registres formals.”

Hi ha diverses maneres d’expressar
la normativa i la nova gramàtica pre-
senta la norma a partir de la descripció
de les formes i construccions lingüísti-
ques. Però quan hi ha formes concur-
rents que estan sotmeses a variació
geogràfica o social, la nova gramàtica
ho explicita i n’indica la pertinença de
les variants a l’una o a l’altra: i es diu,
també, si una solució és més o menys
habitual, més o menys recent i si té
més o menys tradició. ❋
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Can seixanta
odoreda escrivia a Jardí vora el mar
(1967): “El menjador va quedar
empaperat amb un jornal. Sembla-

va a can seixanta, però l’endemà tot torna-
va a estar en ordre.” Però què vol dir que
“semblava a can seixanta”? Que era un
menjador caòtic, desordenat. Aquesta ex-
pressió s’utilitza per parlar d’un lloc on
tothom fa el que vol, on no hi ha autoritat
ni ordre establert. Prové d’una fàbrica co-
neguda com a Can Seixanta, al Raval de
Barcelona, que avui dia continua dempeus
i on encara hi ha instal·lades diverses enti-
tats socials i culturals. Des de fa uns me-
sos, però, els llogaters d’aquests espais te-
men que els facin fora del solar que ocu-
pava aquesta antiga fàbrica al carrer Riere-
ta, perquè un grup inversor alemany en va
comprar la finca l’any passat.

El periodista Josep M. Huertas Claveria
explicava a Mites i gent de Barcelona l’ori-
gen d’aquesta expressió: “A mitjan segle
XIX, al petit carrer de la Riereta s’hi con-
centraven vint-i-tres fàbriques tèxtils, en-
tre les quals algunes de tan famoses com

La España Industrial [...]. Diuen que n’hi
havia una que ocupava els números 18, 20
i 22 –tots tres sumen seixanta–, i que esta-
va molt mal organitzada perquè el propie-
tari s’ho passava més bé fent xerinola a
Montjuïc [...]. El desordre de l’empresa era
tan gran que per indicar qualsevol mena
de desori es va acabar encunyant l’expres-
sió semblar Can Seixanta”.

D’expressions o frases fetes relaciona-
des amb els nombres, n’hi ha un munt i se-
gur que moltes les hem dit mil vegades. En
aquests mesos de sequera en què vivim,
l’altre dia tothom es queixava que només
havien caigut quatre gotes i es preguntaven
per quins set sous aquest any el fred i el mal
temps han passat de llarg.

“Per quins set sous”, o la variant “per
quins cinc sous”, també té un origen histò-
ric. Segons el Diccionari català-valencià-
balear d’Alcover-Moll, aquesta locució pro-
vé d’una expressió que es feia servir en
l’època medieval que condemnava a pagar
cinc sous aquella persona que donava un
consell sense que li haguessin demanat o
que ficava el nas allà on no tocava. ❋
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Sabíeu que...
Altres expressions relacionades amb
els nombres són “tocar el dos”,
“començar de zero”, “anar de vint-i-un
botó”, “cantar les quaranta”, entre
d’altres.




