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Resum: A les estructures negatives en què mots com mai, ningú, res, etc. ocupen una posició preverbal,
Fabra (1918/1933) considerava que era tolerable, però no preferible, ometre-hi l’adverbi de negació
no, estructura que anomenem «opció secundària». El propòsit de l’article és analitzar com ha estat
transmesa aquesta valoració normativa en llibres de text, llibres d’estil i gramàtiques prescriptives,
perquè creiem que es podria haver donat una lectura restrictiva d’aquest enunciat a favor de l’estructura
que manté els dos elements negatius, ja que era considerada jeràrquicament superior.
Paraules clau: gramaticografia, català, prescripció, llengua estàndard, opció secundària.

The prescription of Fabra (1918/1933) statements with two hierarchically ordered forms:
the case of structures with negative agreement in preverbal position.
Abstract: When words like mai, ningú, res, etc. in negative sentences occur in preverbal position,
Fabra (1918/1933) considered that the omission of the negation adverb no was admissible, though
not preferable. This is what we refer to as the «secondary option». The aim of the article is to show,
through the study of the prescription’s transmission in schoolbooks, style manuals and prescriptive
grammars, that it may have been subject to a restrictive interpretation in favour of the structure that
maintains two negative elements, on the grounds that it was hierarchically superior.
Keywords: grammaticography, Catalan, prescriptive language, standard language, secondary option.

1. Introducció

L’estudi que presentem a continuació neix de l’interès per conèixer com han estat trans-
mesos alguns punts de la normativa del català des de la publicació de la Gramàtica
catalana de Pompeu Fabra (1918), citada en aquest estudi per la 7a edició (1933), fins
a l’actualitat. Més concretament, l’interès es focalitza en aquells enunciats de la gramàtica
fabriana en què s’admeten dues formes lingüístiques, una de les quals es considera pre-

1. Una primera versió d’aquest estudi va ser presentada com a comunicació al III Congrés Internacional
de l’Associació de Joves Investigadors en Llengua i Literatura Catalanes, celebrat a la Universitat de les
Illes Balears l’octubre de 2019. Agraeixo a Neus Nogué, a Eloi Bellés i als avaluadors externs de l’article
les observacions en la versió prèvia d’aquest text.
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ferible i, per tant, fa que l’enunciat normatiu formuli l’acceptació d’una estructura de
manera jerarquitzada. La prescripció de l’enunciat jerarquitzat de què parlarem en
aquest estudi és el que ocorre quan una frase negativa, a més de tenir l’adverbi de
negació no, incorpora mots negatius com ningú, res, cap, mai, gens, etc. 

Per a l’estudi ens interessa, només, parar atenció a la concordança negativa2 quan tots
aquests elements apareixen en posició preverbal, de manera que tant aquests mots com
l’adverbi de negació coincideixen abans del verb. En aquesta estructura, com se sap, la
partícula negativa es pot elidir, opció que es considera admesa secundàriament (ex.: Ningú
no ve / Ningú ve). En canvi, quan els mots negatius van en posició postverbal «són termes
de polaritat negativa que exigeixen un inductor preverbal» (ESPINAL 2002/2008, p. 2766),
fet que converteix el no en un element obligatori perquè, si no, l’ora ció esdevé agramatical
(ex.: No ve ningú / *Ve ningú). Ens centrarem, doncs, en l’estructura que en Fabra
(1918/1933) segueix l’esquema de l’exemple (1), amb la jerarquia desglossada a (2) i (3):

(1) Ningú (no) ve                   (2) Ningú no ve [opció preferible]
(3) Ningú ve [opció secundària]

Partint de Fabra (1918/1933), la transmissió de la valoració normativa d’aquesta estructura
és interessant de comentar perquè entra dins del tipus d’enunciats que, segons la clas-
sificació de Bonet (1991, p. 100), són de «doble possibilitat impura»: en els enunciats
de dues possibilitats admeses normativament, n’hi ha una que té un matís de preferència
i, per tant, s’estableix una jerarquia. L’enunciat normatiu de Fabra (1918/1933) estableix
—com veurem a bastament a § 2.1— que, si el mot considerat negatiu es troba en posició
preverbal, és tolerable ometre l’adverbi no.3 L’elisió de l’adverbi no, com a (3), és el
que anomenarem, per tant, «opció secundària» acceptada normativament.4 Aquests enun-
ciats, que declaren la preferència (o la no preferència) d’una opció sense donar-ne expli-
cacions, han tendit a ser confosos amb els d’una única solució (BONET 1991, p. 92-96).
També en els enunciats del tipus de «doble possibilitat condicionada», perquè depenen

2. Tot i que sovint s’ha anomenat doble negació, per exemple a Tusón (dir.) (2000, p. 242) i en alguns textos
analitzats aquí, cal remarcar que Fabra (1918/1933) no li dona aquest nom i que la GIEC (2016) s’hi refereix
com al manteniment i l’elisió de no. Solà (1970, p. 3 i 14-15; 1973, p. 89-90) s’hi refereix com a proposició ne -
gativa, doble negació o ús/supressió de no, i emmarca l’estudi en el fenomen que anomena negació doble. L’autor
fa referència, en relació amb les estructures negatives en les quals no hi ha distinció semàntica perquè els dos
elements negatius conflueixen en una sola negació, al concepte de «negation concord» de Mathesius, lingüista
txec. Espinal (2002/2008) i Tubau i Espinal (2012, p. 145) parlen, en aquest cas, de concordança negativa.

3. Solà (1970, p. 13), citant Badia (1962), fa notar que l’estructura «mot + no + verb» (la posició preverbal
que ens interessa en aquest estudi) s’accepta normativament però és menys espontània que «no + verb +
mot». Solà també afirma que bona part dels gramàtics donen exemples només d’aquesta segona estructura. 

4. Segons el DIEC2, preferir: «Posar per damunt d’un altre o altres en estimació, en favor, etc. Jo
prefereixo els pèsols a les faves» i secundari: «Que ve en segon lloc [...] Que és menys important que altres,
que és d’inferior categoria». D’acord amb aquest plantejament, no podem entendre que una forma admesa
en segon lloc, o com a no preferible, no sigui acceptable des del punt de vista normatiu, sinó que, dins de la
validesa normativa, no és la que preval.



de factors com el registre o el dialecte, es tendeix a eliminar els matisos i a enrigidir les
formulacions de Fabra (1918/1933) (BENAVENT 2018; PRAT I ROFES 2021).

Quant a la negació, Solà (1973, p. 93) apunta que els mots com ningú, mai, res, etc.
absorbeixen el valor negatiu de no, de manera que tenen un valor negatiu ple, i és
possible eliminar-lo, encara que es puguin detectar vacil·lacions en l’ús. Sembla, però,
que l’omissió de l’adverbi no ja era prou corrent fa cinquanta anys, segons es desprèn
del passatge de Solà (1970, p. 10) següent:

[quan els mots ningú, res, mai, etc. i expressions com en ma vida, etc. van] en pro-
posicions estrictament negatives i precedeixen el verb, els parlants ometen l’adverbi
no que el verb duria si no hi hagués aquestes paraules o si hi anessin posposades

Recentment, estudis com Espinal (2002/2008, p. 2765-2767) afirmen que a les estructures
negatives com la de l’exemple (1), en què hi ha el marcador no i un quantificador
negatiu, es produeix un fenomen de concordança negativa perquè els dos elements
expressen una única negació semàntica i, per tant, estableixen entre ells una relació de
concordança. L’autora afirma, com hem presentat a l’inici, que en posició preverbal
l’adverbi no pot elidir-se; el manteniment d’aquest marcador negatiu en aquesta posició
es pot relacionar amb una intensificació de la negativitat de l’oració o amb la distància
en relació amb el mot negatiu. 

Aquesta estructura contrasta amb la doble negació, que es produeix quan hi ha «dos
elements que expressen negació, sovint dos marcadors negatius en dues oracions con-
tigües, la principal i la subordinada» (ESPINAL 2002/2008, p. 2775). La interpretació
que es desprèn de la frase no és una negació, com en el cas de la concordança negativa,
sinó que els dos elements negatius fan que s’interpreti com una frase positiva i la negació
queda invalidada: a l’oració No crec que no vingui s’interpreta que el parlant creu que
la persona de qui parla vindrà (TUBAU I ESPINAL 2012, p. 146). 

En aquest estudi partim de la hipòtesi que el matís de preferència en una estructura
de doble possibilitat com (1) ha provocat una interpretació restrictiva de l’enunciat de
Fabra (1918/1933), en detriment de la difusió de l’opció secundària, i que s’hagi transmès
quasi exclusivament l’estructura negativa que manté l’adverbi no. L’estudi cronològic
aplicat a la prescripció en diferents àmbits de la implementació normativa d’aquesta
estructura ens permetrà corroborar o no aquesta hipòtesi. 

2. Anàlisi de les dades

En aquest apartat presentarem els textos que hem analitzat per a l’estudi i les valoracions
corresponents: les dues gramàtiques normatives, que, seguint el plantejament de Solà
(1994, p. 12-13), són la de Fabra i la de l’IEC; obres gramaticals que prescriuen la doctrina
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establerta a les gramàtiques normatives; llibres d’estil, que determinen els criteris lingüístics
de la llengua formal d’entitats o institucions, com mitjans de comunicació, universitats,
etc., i llibres de text per a l’ensenyament del català de batxillerat o del nivell avançat de
català per a adults.

Hem dividit les obres en aquests blocs perquè són tres àmbits essencials en els
estadis d’implementació i elaboració dins del procés d’estandardització proposat per
Haugen (1983, p. 272-275), i aplicat al català per autors com Marí (1992), Lamuela
(1994) o Bibiloni (1997).

2.1 El plantejament de Fabra (1918/1933)
Com hem apuntat a § 1, en aquest estudi partim de la valoració normativa que feia
Fabra (1918/1933, p. 105-107) sobre aquesta qüestió, que és la que podem llegir en el
fragment següent:

Quan en una proposició negativa algun dels mots ningú, res, cap, gens, mai i enlloc
precedeix el verb, és corrent avui de suprimir l’adverbi no. Ex.: No he vist ningú,
però Ningú m’ha vist | No ve mai, però Mai ve [...] és tolerable l’omissió de l’adverbi
no davant del verb en el cas de precedir-lo algun dels mots ningú, res, cap, gens,
mai i enlloc, sempre, però, que aquesta omissió no pugui donar lloc a un equívoc
[...]. Ex.: Ningú ens ha vist. | Res us dirà que ja no sapigueu. | Cap d’elles vindrà.
| Mai diuen el que pensen. | Enlloc l’he trobada. Millor, però: Ningú no ens ha vist.
| Res no us dirà que ja no sapigueu.5

Així, doncs, Fabra considerava que tant l’ús com l’elisió de no en les estructures negatives
que contenen mots com mai, ningú, tampoc, etc. en posició preverbal era acceptable.
Tot i que les admetia totes dues, considerava que mantenir-lo era «millor» o preferible,
fet que convertia l’elisió de no en una forma admesa secundàriament, i l’enunciat, en
una formulació normativa jerarquitzada. 

¿Per què establia Fabra aquesta jerarquia? Com afirma Bonet (1991, p. 97), els motius
pels quals Fabra formulava enunciats normatius jeràrquics poden deure’s, d’una banda,
a la possible distinció entre nivells i registres de llengua o, d’altra banda, a la voluntat de
no excloure del cànon normatiu aquelles formes que no coincidien amb les que personalment
defensava. Hem de tenir present que, a més a més, els enunciats estaven subjectes a una
certa provisionalitat en funció de l’ús que els escriptors feien de les propostes fabrianes. 

Sobre aquesta construcció sintàctica, Solà (1970, p. 10-13) apunta que la por de pos-
sibles ambigüitats —en oracions condicionals, interrogatives, dubitatives, etc.— i la
necessitat d’un sistema de negació unitari fan que l’elisió de no no sigui l’opció més
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5. Tots els ressaltats en negreta de les citacions literals són nostres.



recomanada, això provoca, per tant, que alguns manuals obliguin a utilitzar el no en
aquestes oracions encara que la sintaxi sigui forçada.

2.2 Fabra (1918/1933) en obres prescriptives
Per a l’anàlisi que presentem en aquest apartat, hem seleccionat sis obres d’autors del
Principat que van des dels anys 30 fins als anys 90 del segle XX. D’entrada, Marvà
(1934, p. 240) afirma el següent:

A les oracions on figuri un d’aquests mots [ningú, mai, res, etc.], és indispensable

l’ús de no tant si el mot de referència va davant com darrera del verb. Ex.: No el
sent ningú, i Ningú no el sent

És a dir, tal com ressaltem mitjançant la negreta, l’autor no admet l’elisió de no en l’es-
tructura que ens ocupa: considera que és «indispensable» quan la frase conté algun 
d’aquests mots negatius, i aquesta valoració queda reforçada amb l’exem plificació que
la segueix. Redueix, per tant, l’opcionalitat que presentava Fabra (1918/1933) a una
sola opció, que és la que la gramàtica normativa donava com a preferible. 

Semblantment, a la gramàtica de Badia i Margarit (1962, p. 35, II) hi trobem:

Otro caso hay de oración negativa sin el adverbio no, aunque es gramaticalmente

incorrecto: cuando en una oración negativa alguna de las voces ningú […], res
[…], cap […], gens […], mai […], enlloc […] precede al verbo, es habitual hoy
suprimir el adverbio no: no he vist ningú […] però ningú m’ha vist; no ve mai
[…] però mai ve […]; las soluciones correctas son ningú no m’ha vist, mai no ve.
Así, conviene no suprimir nunca el adverbio no […].

Com veiem, l’elisió de l’adverbi no en aquestes frases, que és, com afirma l’autor,
«habitual», es considera incorrecta i es contraposa a les estructures correctes, que són
les que el mantenen. En aquesta obra, com també vèiem a Marvà (1934), l’opcionalitat
desapareix a favor de l’estructura preferible de Fabra (1918/1933). 

Aquesta desaparició de l’opcionalitat de la normativa fabriana la tornem a trobar a
Jané (1962, p. 159), on es diu el següent:

cal tenir cura d’escriure l’adverbi no en totes aquelles oracions negatives encara
que hi figuri algun dels mots cap, res, ningú, enlloc, mai, gens, etc., ja que aquests

mots per ells mateixos no tenen pròpiament valor negatiu. Ex.: Enlloc l’hem
trobat, ha d’ésser Enlloc no l’hem trobat […]

Ras i curt, l’ús de l’adverbi no esdevé obligatori, i en aquest cas l’autor considera que els
mots com cap, res, ningú, etc., no són negatius, motiu pel qual és impossible ometre l’ad-
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verbi de negació. En aquesta obra, per tant, l’opcionalitat també queda eliminada a favor
només de l’estructura preferible.

A les tres obres que presentarem a continuació la valoració canvia. Tant a Ruaix
(1976, p. 87, II) com a Ruaix (1997-98, p. 229, II) hi trobem el mateix fragment, que és
el que citem a continuació: 

«Quan tenen sentit negatiu i van abans del verb, aquests mots [ningú, res, cap...]
[...] és recomanable de reforçar-los amb la partícula no».

El text apareix acompanyat d’una taula amb exemples on es classifiquen com a «con-
siderat més correcte» les estructures com Ningú no vindrà o Enlloc no es veu, en 
contraposició a les que es consideren «menys correcte», que són oracions com Ningú
vindrà o Enlloc es veu.

Veiem, a diferència de les obres anteriors, que l’obligatorietat de reforçar els mots
negatius amb l’adverbi no ara és una simple recomanació i que és possible quan els
mots tenen un valor negatiu, cosa que deixa entreveure que poden no tenir aquest valor.
Entenem, per tant, que en aquest context negatiu es manté l’opcionalitat amb el matís
de preferència o recomanació que ja trobàvem a Fabra (1918/1933). 

En la mateixa línia d’acceptar les dues opcions trobem una altra gramàtica de Badia
i Margarit (1994, p. 251) on s’exposa que: 

n’hi ha prou que l’oració comenci amb aquests mots de reforçament [ningú, mai...]
perquè en la llengua habitual es prescindeixi del morfema no. En els registres més
elevats el no no desapareix. Exemples: [14]b N2 ningú ho sabrà; [14]c N1 ningú no
ho sabrà

L’autor accepta, doncs, prescindir de no en el que anomena «llengua habitual», que, si
tenim en compte la classificació dels nivells de llengua que estableix la mateixa gra-
màtica, es correspondria al que actualment anomenem formalitat mitjana de l’estàndard.6

Badia i Margarit relaciona el manteniment o l’elisió de no amb la formalitat, matís que
no havíem trobat a cap obra anterior. En el nivell de màxima formalitat (N1) s’hi manté,
ús que podríem relacionar amb una necessitat més gran de precisió i claredat.

2.3 Fabra (1918/1933) en llibres d’estil
En aquest apartat farem referència a quatre llibres d’estil elaborats a partir de la codi-
ficació fabriana i anteriors a la publicació de la nova gramàtica normativa. Si ens fixem
en els criteris lingüístics que es recullen en el llibre titulat Praxi lingüística III. Criteris
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6. Els nivells de llengua que Badia i Margarit (1994, p. 43) estableix són: N1 («nivell elevat»), N2 («llen-
guatge corrent») i N3 («parlar col·loquial»).



gramaticals i d’estil, dels Serveis Lingüístics de la URV (2005, p. 107), hi podem llegir
el següent: 

A les frases negatives que contenen els mots cap, enlloc, gens, mai, ningú, res i
tampoc hi afegim, a més, la partícula no (aquest fenomen rep el nom de doble

negació): No ha estat aprovada cap proposta. Cap proposta no ha estat aprovada

L’obra considera que a les frases negatives que estem analitzat, que anomena doble
negació, cal afegir-hi l’adverbi no, i no dona cap altra possibilitat. L’estructura que
hem considerat secundària, com també hem vist en les obres prescriptives de § 2.2,
s’elimina del ventall de possibilitats. Aquesta tria queda reforçada, a més a més, per
mitjà de l’exemple. 

En el Llibre d’estil de les lleis i altres textos del Parlament de Catalunya (2014, 
p. 122) s’hi considera el següent: 

La normativa recomana de reforçar amb l’adverbi no algunes partícules i expressions
de negació (mai, cap, res, gens, ningú, enlloc, tampoc, en cap cas, etc.). En els
textos parlamentaris, d’acord amb els principis de claredat i precisió, seguim aquesta
recomanació. 
~ Les situacions de comunitat mai es presumeixen.
✓ Les situacions de comunitat mai no es presumeixen.

Tot i la referència inicial a la recomanació de la normativa, mitjançant la qual podem
pensar que admet tant mantenir com elidir l’adverbi en aquestes construccions, aquest
llibre d’estil explicita que en els textos parlamentaris —fet que relacionem amb la
formalitat d’aquests textos, com ja vèiem a Badia i Margarit (1994) en el fragment citat
a § 2.2— es tria l’opció preferible per la precisió i claredat. Tanmateix, si ens fixem en
les marques valoratives dels exemples, l’elisió de no no està pas marcada com a incorrecta,
motiu pel qual entenem que en textos que no siguin estrictament parlamentaris admeten
l’elisió de no. Com a llibre d’estil d’un àmbit altament formal, la tria és totalment adequada,
i això permet distingir entre la norma i el criteri d’estil aplicat per aquesta institució.

Al llibre d’estil dels Serveis Lingüístics de la UB, actualitzat el 2016 i consultat el
2019, es diu el següent:

quan van abans del verb, els mots mai, res, cap, gens, enlloc i ningú permeten la

presència de l’adverbi no, però no l’exigeixen. D’aquí que siguin correctes, en
aquest cas, tant les oracions amb no com les oracions sense no. Les parelles de
frases següents tenen el mateix significat: Hi ha alumnes que mai no van a classe/
Hi ha alumnes que mai van a classe.
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Aquest criteri, doncs, considera que l’ús de no és optatiu i admet, per tant, que en la
construcció que ens ocupa s’opti tant per l’ús com per l’elisió de l’adverbi. Es permet
l’optativitat com a Fabra (1918/1933), amb la diferència que aquest llibre d’estil no
estableix cap jerarquia, sinó que situa les dues opcions al mateix nivell, com ens con-
firmen els exemples.

I, finalment, els criteris lingüístics del Servei Lingüístic de la UOCa, consultats el
2019 sense l’actualització normativa, fan la valoració següent d’aquesta estructura:

Amb les partícules mai, res, ningú, enlloc, tampoc, cap, gens (i les expressions en
ma vida [...]), si són en frase negativa, es posa l’adverbi no, ja que aquestes par-

tícules per elles mateixes no tenen sentit negatiu [...]. La participació decau si
ningú no vetlla perquè es mantingui [i no pas ningú]

És a dir, l’optativitat que trobàvem a Fabra (1918) torna a desaparèixer: l’ús de no és
obligatori, ja que els mots com mai, res, etc., no es consideren negatius, una puntualització
que ja trobàvem al text de Jané (1962) citat a § 2.2. 

2.4 Fabra (1918/1933) en llibres de text
En aquest apartat tractarem llibres de text de català de batxillerat i de nivells avançats
—del nivell C— d’ensenyament de català per a adults, com ja hem explicat a § 2,
perquè creiem que són susceptibles d’incorporar matisos en l’explicació de la normativa:
als alumnes de nivells avançats se’ls pressuposa un cert domini de la llengua, fet que
no creiem possible en llibres de text dels nivells inicials.

En el primer llibre consultat, el de Llengua catalana i literatura (DDAA 2008a, 
p. 102), de l’editorial Cruïlla, s’hi diu el següent:

Les formes cap, gens, mai, ningú, enlloc i res poden tenir un sentit afirmatiu o

negatiu. [...] A causa d’aquest doble ús es recomana de reforçar les oracions nega-
tives amb l’adverbi no.

És a dir, recomana l’ús de no, perquè els mots com cap, gens, ningú, etc. poden no tenir
valor negatiu, però no el considera obligatori, així que entenem aquesta recomanació
com una preferència entre dues opcions admeses. En aquest sentit, a priori segueix la
valoració de Fabra (1918/1933) que hem presentat a l’inici. Ara bé, si després posem
atenció als exemples que il·lustren l’explicació, ens adonem que en exemplificar-ho
només es dona la forma preferible, és a dir, mantenir l’adverbi no i l’opció secundària
s’elimina (Ex.: Tu tampoc no t’hi has apuntat).

D’altra banda, al Curs de llengua catalana (DDAA 2008b, p. 155), corresponent
al nivell C del Departament de Justícia, s’hi diu que:
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Els mots mai, res, ningú, enlloc, tampoc, cap i gens, tret que sigui l’únic element
d’una frase, no neguen per si sols; per tant, i sobretot en la llengua formal, necessiten

l’adverbi no per formular frases negatives. 
x Cap circumstància justifica la teva falta.
✓Cap circumstància no justifica la teva falta.

L’opcionalitat que trobàvem a la gramàtica de Fabra i que només hem vist en alguns
textos dels que hem analitzat fins aquí, queda reduïda a la possibilitat única de mante-
nir-lo en aquesta estructura. Com veiem, en aquest text el manteniment de l’adverbi
de negació passa a ser obligatori perquè considera que els mots com mai, res, etc. no
són negatius i que elidir-los és incorrecte. És una tria que, tenint en compte que el llibre
prové del Departament de Justícia, està relacionada amb el nivell de formalitat dels
textos jurídics, tal com vèiem en el llibre d’estil del Parlament de Catalunya i en relació
amb l’N1 de Badia (1994).

En el llibre Fem-ho fàcil. Suficiència (CPNL 2011, p. 17-18), de l’editorial Barcanova,
s’afirma que:

Quan fem frases negatives amb aquests elements [...] podem escriure no davant del
verb, és a dir, fem una doble negació. No és obligatori, però en la llengua formal
és recomanable fer-ho. 

Veiem, per tant, que aquest llibre de text accepta tant l’elisió com el manteniment de
no en aquestes construccions, encara que, seguint el que deia Fabra (1918/1933), el
manteniment és la recomanació o preferència. Tanmateix, aquesta preferència es con-
verteix en l’única solució possible quan en els exercicis que acompanyen l’explicació
es proposa de transformar una frase fent servir aquesta construcció, ja que el no s’hi
presenta com a obligatori quan es dona l’estructura que s’ha de seguir (ex.: construir
una frase negativa amb l’estructura «mai + no + verb»).

Seguint la idea del que acabem de comentar, a Com dominar el nivell C (DDAA
2012, p. 91), de Teide, hi trobem que:

Cal dir que l’adverbi [no] no és obligatori si va abans dels mots esmentats [cap,
ningú, mai, res...] (7a), però és recomanable de posar-l’hi quan els segueix (oració
7b) [...] 
7 a) No ha demanat ningú per tu. 
b) Ningú no ha demanat per tu.

Per tant, també accepta tant l’elisió com el manteniment de l’adverbi no en la teoria
prèvia, a partir de la recomanació, però, com ja hem vist en altres obres, si ens fixem
en els exemples, quan els mots negatius i el no van en posició preverbal (7b), només es
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dona l’opció recomanable i l’elisió de no no es tracta; per tant, com ja hem anat veient
en altres textos, l’opcionalitat que donava la normativa acaba desapareixent.

2.5 El plantejament de la GIEC (2016)
Gairebé cent anys després de la publicació de la Gramàtica catalana de Pompeu Fabra
(1918/1933) s’ha publicat la Gramàtica de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis
Catalans (2016). La GIEC (2016) va suposar l’actualització de la normativa del català,
però, segons Cabré (2016, p. XIV), «continua la tradició fabriana»; és interessant,
doncs, poder observar com resol aquest tema la nova normativa.

Quan van davant d’un verb, la simple anteposició és suficient per a atorgar un valor

negatiu a l’oració i llavors és possible tant el manteniment com l’elisió de l’adverbi
no, encara que el manteniment és la solució més habitual en els registres formals:
Ningú (no) podrà afirmar el contrari; Cap dels teus amics (no) es va presentar a l’exa -
men; Res del que pugueu dir (no) ens farà canviar d’opinió (GIEC 2016, p. 1304-1305)

Com veiem, la GIEC (2016) considera que, si els mots com mai, ningú, cap, res, etc.
ocupen una posició preverbal, ja fan que l’oració sigui negativa i, per tant, accepta que
tant l’ús de l’adverbi com l’elisió siguin possibles, com també permetia Fabra (1918/1933).
Cal destacar, però, un petit matís que diferencia aquesta formulació normativa de la de
Fabra: a la nova gramàtica, les dues possibilitats se situen al mateix nivell d’acceptació
normativa, mentre que a Fabra (1918/1933) hi havia un matís de preferència, un canvi
en la formulació normativa que Benavent (2020, p. 114) ha constatat en altres enunciats
normatius.

Per què desapareix, a la nova gramàtica, l’enunciat de doble opció jeràrquica que tro-
bàvem a Fabra (1918/1933)? Si bé hem explicat a § 2.1 que sovint la distinció es podia
relacionar amb el registre o la variació geogràfica, o bé amb l’acceptació de criteris diferents,
actualment, i tenint en compte la manera de formular la norma de la GIEC, la doble opció
la podríem relacionar més amb l’acceptació de múltiples criteris que no pas amb una
distinció de nivell. Si depengués del registre, la nova gramàtica ho explicitaria com fa amb
els enunciats en què ha considerat que és pertinent indicar-ho. Sembla que la consolidació
en l’ús —i, per tant, com a forma estàndard— també hi pot tenir relació. A més a més, si
tenim en compte el que hem explicat en els apartats § 2.1 - 2.4, la voluntat de fer una norma
més clara7 també seria una justificació plausible per admetre dues formes sense jerarquia.

La GIEC (2016) afegeix que el manteniment de l’adverbi no és «més habitual en
els registres formals», puntualització que podem relacionar amb el fet que era la forma
preferible a Fabra (1918/1933) i la més estesa posteriorment, però no es tracta de cap
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marca de valoració normativa de preferència, clau interpretativa que ja ens ve donada
per la «Introducció» (GIEC 2016, p. XXII) de la mateixa gramàtica: «pot ser que
s’indiqui simplement si una de les solucions és més o menys habitual».

A més a més, creiem interessant fer esment de les dues gramàtiques que deriven de
la GIEC (2016), és a dir, la GEIEC (2018) i la GBU (2019). Com afirmen Cabré i Ros
(2019, p. VII), la Gramàtica de la llengua catalana (2016) «ha estat el punt de partida
per a elaborar les gramàtiques editades posteriorment» i, per tant, és esperable que la
valoració normativa sigui la mateixa. La GEIEC, al quadre 32.2, que porta per títol
«Termes de polaritat negativa», afirma que: 

La presència de no és opcional quan cap [i ningú, res, mai, enlloc, tampoc] se situa
davant del verb

I dona exemples en què indica l’opcionalitat de l’adverbi no mitjançant parèntesis: 

Cap dels germans (no) l’ha visitat
Ningú (no) podrà afirmar el contrari
Mai (no) havia dit que estudiaria física
Ella tampoc (no) ha anat al casament.

La GBU (2019, p. 344) afirma, seguint la valoració normativa de les altres dues gra-
màtiques de l’IEC, el següent:

L’adverbi no és l’activador negatiu per excel·lència i sol anar davant del verb. Tan-
mateix, la seva presència és opcional darrere d’elements de caràcter negatiu, com
els quantificadors negatius o l’adverbi tampoc, quan aquests se situen davant del verb

I ho exemplifica:

Ningú (no) sabia quan vindria / Tampoc (no) l’havia vist

La GBU parla d’aquesta opcionalitat en dues ocasions més: el quadre 24.2 titulat
«Termes de polaritat negativa» (p. 346), que coincideix amb el quadre 32.2 de la GEIEC,
i la taula de la pàgina 347. Efectivament, la GEIEC i la GBU segueixen la GIEC. 

2.6 La GIEC (2016) en obres prescriptives
A diferència de la quantitat d’obres prescriptives que hi ha en relació amb la gramàtica
normativa de Fabra (1918/1933), com que la GIEC (2016) és una publicació recent 
—i no hi ha gramàtiques prescriptives que la prenguin de model— ens centrarem en
les dues obres de difusió de la nova gramàtica que s’han publicat fins al moment per
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valorar com s’ha recollit aquest criteri normatiu. D’una banda, Ginebra (2017, p. 44)
diu que la GIEC (2016) afirma el següent:

Caiguda de no en la doble negació […] Ningú podrà afirmar el contrari. / Cap dels
teus amics es va presentar. […]. També continua sent correcte (MHRF, LHRF):
Ningú no podrà afirmar el contrari. / Cap dels teus amics no es va presentar8

L’autor admet l’elisió de no en aquesta estructura tal com fa la nova gramàtica normativa,
però classifica aquest fragment dins del capítol «II. Construccions, trets i usos admesos
en la GIEC que fins ara estaven oficialment condemnats, o bé que fins ara estaven con-
demnats per la tradició normativa, o bé que fins ara eren considerats incorrectes, sospitosos
o poc genuïns per alguns autors», cosa que sobta, si tenim en compte que Fabra (1918/1933),
com hem vist, considerava que aquesta elisió de no era «tolerable». Per tant, entenem que
la classificació a dins d’aquest apartat ve donada per la valoració generalment de condemna
que ha rebut en la transmissió posterior a Fabra, que és el que hem anat veient en els
apartats § 2.2 - 2.4. 

D’altra banda, Nogué (2018, p. 132) afirma que:

Quan els quantificadors negatius van davant del verb, l’adverbi no es pot mantenir

o es pot elidir. La GIEC considera que mantenir-lo és la solució més habitual en
els registres formals, però les considera acceptables totes dues en aquests mateixos
registres. 
(6) Ningú no podrà afirmar el contrari / Ningú podrà afirmar el contrari

Aquesta obra respecta l’acceptació normativa de la GIEC (2016), que considera que
tant el manteniment com l’elisió de no són possibles si els quantificadors negatius van
davant del verb i, a més a més, fa referència a la freqüència d’ús de totes dues opcions
que també vèiem a la gramàtica i en el text de Ginebra (2017). 

2.7 La GIEC (2016) en llibres d’estil
A causa de la publicació de la nova gramàtica normativa, els llibres d’estil s’han anat
actualitzant i, per aquest motiu, és pertinent analitzar com tracten aquest tema quan els
llibres expressen explícitament que han estat actualitzats d’acord amb la nova gramàtica.

D’entrada, el llibre d’estil de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
(CCMA), vehiculat a través del portal web ésAdir i consultat el 2019, afirma que:
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Quan [els quantificadors negatius] apareixen davant del verb, ja donen un valor

negatiu a l’oració, i per això en aquests casos solem elidir l’adverbi no: Ningú
(no) podrà afirmar el contrari

Així doncs, s’accepta l’elisió de l’adverbi no en l’estructura que ens ocupa i, per tant,
se segueix la valoració normativa que donava la GIEC (2016). La diferència és que la
CCMA afirma que en aquests casos solen elidir l’adverbi, mentre que la GIEC (2016)
considera que és més habitual mantenir-lo. 

D’altra banda, el llibre d’estil del Servei Lingüístic de la UOCb, consultat el 2020
i actualitzat amb la nova normativa, a diferència del que hem vist amb el criteri antic
a § 2.3, afirma que:

Quan els quantificadors mai, res, ningú, enlloc, tampoc, cap i gens amb valor

negatiu van davant del verb és possible tant l’elisió com el manteniment de l’adverbi
no. Amb tot, el manteniment de l’adverbi és l’opció preferent en els registres
formals 

Aquest criteri s’exemplifica amb frases com «La participació decau si ningú no vetlla
perquè es mantingui [millor que ningú vetlla]» o «Mai no el podran vèncer mentre
estigui alerta [millor que Mai el podran vèncer]». Per tant, l’actualització normativa
d’aquest criteri segueix la valoració de la nova gramàtica, a partir de l’estructura 
comparativa «tant... com», i accepta l’elisió de l’adverbi de negació. També, seguint
la GIEC (2016), s’indica quina de les dues formes és la preferent en els registres 
formals.

Finalment, per tancar l’àmbit dels llibres d’estil, esmentarem el criteri del Manual
d’estil i recursos lingüístics, dels Serveis Lingüístics de la UPC, consultat el 2019, que
afirma que: 

No és obligatòria la doble negació. Ningú podrà assistir a l’acte sense inscripció
prèvia. Ningú no podrà assistir a l’acte sense inscripció prèvia.

Veiem, per tant, que seguint la GIEC (2016) també admet l’opcionalitat i accepta l’elisió
de no, en l’oració que també anomena de doble negació, en el mateix pla d’igualtat
normativa que exposa la gramàtica. 

2.8 La GIEC (2016) en llibres de text
Finalment, també volem esmentar llibres de text que afirmen explícitament que han
adaptat els continguts a la nova normativa de l’IEC, això és tant de la gramàtica —que
és el que ens interessa en aquest treball— com de l’ortografia. El llibre Català. Suficiència
(DDAA 2017a, p. 80), de l’editorial Teide, afirma el següent:
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Usos de ningú, res, cap, gens, enlloc, mai [...]. En sentit negatiu, es poden reforçar

amb la partícula no: Mai no ho hauria dit!

El text considera que aquests mots, quan tenen un sentit negatiu i van en posició pre-
verbal, es poden reforçar mitjançant l’adverbi no. Entenem, doncs, que també és possible
no utilitzar-lo perquè no s’expressa com si fos una obligació, sinó com una possibilitat.
Per tant, segueix la valoració de la gramàtica normativa i admet les dues estructures
lingüístiques al mateix nivell. 

Si ens fixem en els altres dos llibres de text que hem consultat, que són Llengua
catalana i literatura (DDAA 2017b, p. 40), de l’editorial Casals, i Llengua catalana i
literatura (DDAA 2018, p. 146), de La Galera, veurem que en parlar de classes d’adverbis
i, més concretament, dels de negació, aquests llibres de text només en donen una llista i
en els exemples defugen qualsevol estructura que pugui generar un cert debat, com és el
cas de la que ens ocupa en aquest estudi. Per tant, aquests dos llibres de text no fan refe-
rència ni a l’estructura de concordança negativa ni a l’opció secundària que li correspon. 

3. Conclusions

La prescripció posterior d’aquesta estructura de concordança negativa en posició pre-
verbal que a Fabra (1918/1933) era un enunciat de doble possibilitat impura ha estat
irregular. Parlem d’una transmissió irregular perquè, d’una banda, hi ha obres que en
partir de la formulació normativa de Fabra mantenen l’acceptació i la jerarquització
de les dues opcions —tot i que en un llibre d’estil basat en la codificació fabriana s’ad-
meten al mateix nivell—, mentre que, d’altra banda, n’hi ha que només accepten la
construcció que era considerada preferible, de manera que l’opcionalitat desapareix.
A més a més, en els llibres de text que segueixen la normativa fabriana hi ha diferència
entre la teoria i la pràctica: mentre que teòricament admeten aquesta jerarquia, a la
pràctica o en els exemples es dona només l’estructura preferible.

En relació amb aquestes interpretacions de la norma de Fabra (1918/1933), hem
pogut observar que, ja sigui explícitament o implícita, hi ha vacil·lació en la concepció
dels mots com ningú, cap, res, enlloc, etc.: algunes obres afirmen que són mots negatius,
però també n’hi ha que afirmen que no ho són mai o bé només en alguns contextos.

Si bé Solà (1970; 1973) i Espinal (2002/2008), com hem vist a l’inici, afirmen que
en aquestes construccions ningú, cap, enlloc, etc. són mots negatius i que això fa possible
ometre l’adverbi no, també és cert que hi ha contextos en què no ho és. Per tant, això
potser afavoreix la prescripció de l’estructura que manté l’adverbi. Aquesta prescripció
amb el manteniment de no no només seria afavorida per l’existència d’aquests contextos
no negatius, sinó també per la voluntat d’un sistema negatiu unitari (és a dir, que totes
les estructures negatives incorporin l’adverbi de negació prototípic), per la intensificació
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de la negativitat de l’oració i per l’intent d’evitar possibles ambigüitats. No podem deixar
de banda, tampoc, la possibilitat que l’enunciat jeràrquic sigui poc clar a l’hora d’interpretar
i transmetre la norma, idea que agafa solidesa si tenim presents Bonet (1991), Benavent
(2018) i Prat i Rofes (2021) en relació amb la interpretació d’aquests tipus d’enunciats.

D’altra banda, la nova gramàtica normativa, la GIEC (2016), a diferència de Fabra
(1918/1933), formula l’enunciat normatiu d’aquesta construcció negativa amb les dues
opcions al mateix nivell a partir de l’estructura comparativa «tant... com», de manera
que la jerarquització desapareix. La prescripció d’aquesta qüestió que es fa posteriorment
segueix estrictament la gramàtica, cosa que ens fa pensar que la formulació normativa
en un enunciat no jeràrquic és més clara i n’afavoreix una interpretació unívoca a tots
els àmbits analitzats.

Tant en les obres que parteixen de Fabra (1918/1933) com en les que prescriuen a partir
de la GIEC (2016), hi ha una tendència a denominar aquesta estructura com a doble negació,
concepció que es diferencia de la distinció entre concordança negativa i doble negació
que hem exposat a § 1 a partir d’Espinal (2002/2008) i Tubau i Espinal (2012), potser
perquè tradicionalment s’ha denominat així i hi ha una certa reticència al canvi.

Com apuntava Benavent (2020), l’acceptació de certes estructures a la GIEC (2016)
evidencia que és una obra deutora de la gramàtica de Fabra (1918/1933), encara que la
primera gramàtica normativa les pogués considerar com a secundàries. Actualment, com
hem vist en el cas estudiat aquí, moltes vegades la nova gramàtica normativa accepta
les formes lingüístiques i n’amplia els matisos, fet que ja s’ha començat a reflectir en
les obres que apliquen la nova normativa. L’estudi aprofundit de la prescripció en gra-
màtiques, llibres d’estil i llibres de text d’altres estructures amb dobles opcions jeràrquiques
a Fabra (1918/1933) en els estadis d’implementació i elaboració de la llengua estàndard
permetria obtenir un panorama més complet de la manera com s’ha anat recollint la nor-
mativa fabriana al llarg del temps i en els diferents àmbits en què intervé la codificació
gramatical del català. Aquest cas no deixa de ser una breu il·lustració d’una tendència
en la transmissió de la normativa que probablement és més general. 
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