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Què és la gramàtica?





Qui elabora una 
gramàtica?



La gramàtica oficial de l’Institut d’Estudis 
Catalans (IEC) ha estat pensada com la gramàtica 
normativa de referència del segle XXI. A 
diferència de la de Pompeu Fabra, que era una 
gramàtica d’autor, la de l’IEC és una obra 
col·lectiva, oberta a la participació d’experts 
diversos i consensuada en el si de la Comissió de 
Gramàtica i la Secció Filològica, i ratificada pel 
Ple de l’IEC, concretament en la sessió del 29 de 
setembre passat. 



Per què necessitem 
una gramàtica?



La Gramàtica de la llengua catalana dóna continuïtat 
a la normativa gramatical que Pompeu Fabra va 
establir l’any 1918, i es presenta més completa i 
actualitzada. No introdueix, doncs, canvis 
substancials, sinó matisos i més flexibilitat, i amplia i 
detalla la gramàtica de Fabra per donar resposta a 
qüestions que aquest no va plantejar o que va apuntar 
molt esquemàticament. Al mateix temps, incorpora 
les solucions avalades per la tradició i el prestigi 
social que encara no tenien el reconeixement per part 
de la norma.  

La Gramàtica de la llengua catalana es caracteritza 
perquè presenta la norma partint de la descripció 
gramatical i atenent al marc geogràfic ―els parlars― 
i social ―és a dir, els diferents registres―, així com, 
més esporàdicament, a la dimensió oral i escrita.



Què farem avui?



1. Explica els canvis de la norma. 

2. Justifica els canvis. Per quin motiu 
penses que s’ha modificat la norma?
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1. Explica els canvis de la norma. 

La nova gramàtica de l’IEC (GLC) admet que la caiguda de la preposició 'a' i 'en' davant una 
oració introduïda per la conjunció 'que' pot originar construccions molt forçades. 

2. Justifica els canvis. Per quin motiu penses que s’ha modificat la norma? 

A més de reiterar alguns recursos per evitar el contacte (intercalar-hi un sintagma tipus 'el fet' 
o un in nitiu tipus 'fer'; o canviar l’oració introduïda per 'que' per una altra construcció), 
també afirma que el contacte de la preposició i la conjunció és habitual en els registres 
informals i, per tant, adequat en aquests registres. Altres exemples de frases que considera 
habituals i, per tant, correctes en registres informals serien: “Sóc contrari a que m’obliguin a 
fer-ho” o “Tinc dret a que l’Estat em parli en la meva llengua”.
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