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1.

Què és la Gramàtica essencial de la llengua catalana ?

La Gramàtica essencial de la llengua catalana (GEIEC) és una versió reduïda i
adaptada per a la consulta en línia de la Gramàtica de la llengua catalana de
l’Institut d’Estudis Catalans.
La GEIEC té com a objectiu general fer accessible a un públic ampli la
descripció i la normativa gramaticals contingudes en la Gramàtica de la llengua
catalana. L’adaptació s’ha realitzat tant pel que fa al contingut i la forma
d’expressió d’aquest, com a l’estructuració i el format, a fi de facilitar-ne la
consulta a través d’Internet.
Per a assolir aquest objectiu, s’ha partit del text de la Gramàtica de la llengua
catalana (GIEC) i s’han realitzat diverses actuacions generals complementàries,
que es descriuen succintament a continuació i s’amplien en apartats successius.
a) Resum i reorganització dels continguts. La GEIEC comprèn trenta-dos
capítols i en extensió supera lleugerament el 50 % de la GIEC. En el
procés de reelaboració del contingut, s’han eliminat o sintetitzat
aspectes relacionats amb informació no fonamental. Això ha implicat
l’eliminació dels capítols de conceptes bàsics de la GIEC (capítols 1, 6 i
13) i la unió o la separació d’alguns capítols o apartats. D’altra banda,
s’ha procedit al resum i a la reorganització del contingut perquè la
numeració dels apartats tingui un màxim de tres dígits.
b) Simplificació expositiva i terminològica. S’ha revisat el text per a
afavorir una exposició simplificada sempre que no es perdés adequació
descriptiva. Per a facilitar la comprensió del text, s’ha reduït la
terminologia gramatical. A més, s’ha procurat fer més visibles els
aspectes relacionats amb l’ús formal mitjançant la presentació de la
norma des dels registres formals i la simplificació de les marques
normatives i descriptives, amb l’objectiu de mostrar la priorització
d’opcions d’una manera més directa i entenedora per al públic general.
c) Addició d’elements de suport. La principal aportació de la GEIEC no
és la reducció o paràfrasi dels continguts de la GIEC, sinó la
incorporació al text d’elements de suport diversos que faciliten la
consulta. En primer lloc, el contingut dels apartats i els subapartats es
presenta en quadres resum (vegeu l’apartat 3.1), que permeten anar al
contingut concret que se cerca d’una manera ràpida. En segon lloc, s’ha
creat un glossari terminològic, que permet resoldre dubtes
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metalingüístics durant la consulta. A més, s’han introduït marques
diverses amb què es destaquen els termes definits, es
fan remissions internes a altres apartats o capítols de la GEIEC, es fan
remissions externes a la Gramàtica de la llengua catalana (GIEC) i a
l’Ortografia catalana (OIEC), i es destaquen els passatges que contenen
informació rellevant des del punt de vista normatiu i de l’ús (vegeu
l’apartat 3.4). Hi ha un cercador de Google que permet fer cerques de
mots i de cadenes de mots en l’obra. Finalment, s’hi han inclòs fitxers
de so, que il·lustren els fenòmens fonètics descrits (vegeu l’apartat 3.3 i
l’annex 3).

2.

Estructura general: blocs i capítols

La GEIEC inclou trenta-dos capítols agrupats en tres blocs: fonètica i
fonologia (tres capítols), morfologia (quatre capítols) i sintaxi (vint-i-cinc
capítols). (Vegeu la taula de continguts completa en l’annex 1.)
a) El bloc de fonètica i fonologia (capítols 1 a 3) conté la descripció del
sistema vocàlic del català i dels fenòmens relacionats amb la síl·laba, la
descripció del sistema consonàntic i els aspectes relacionats amb
l’accent prosòdic i l’entonació, que es reprenen en el capítol dedicat a la
modalitat oracional (capítol 31). Igual com en el cas de la GIEC, no hi
ha un capítol dedicat específicament a l’ortografia. Tanmateix, hi ha
algunes indicacions ortogràfiques i, quan un aspecte té una
contrapartida ortogràfica, s’inclou una remissió externa a l’OIEC.
b) El bloc de morfologia (capítols 4 a 7) s’ocupa de la flexió nominal, de la
flexió verbal i dels processos de formació de mots (derivació, d’una
banda, i composició i altres processos de formació de mots, de l’altra).
c) El bloc de sintaxi (capítols 8 a 32) analitza, en primer lloc, les categories
lèxiques i les seves classes (nom, adjectiu, article, demostratiu,
possessiu, quantificador, pronom, preposició, adverbi, verb, conjunció,
connector parentètic i interjecció). En segon lloc, s’ocupa dels tipus de
predicació (verbal i no verbal) i de les construccions passives i
impersonals. Tot seguit, descriu les construccions relacionades amb la
composició oracional (coordinades i subordinades substantives,
relatives i adverbials). Finalment, s’hi inclouen capítols que tracten de
les expressions temporals i aspectuals, les formes verbals no finites
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(infinitiu, gerundi i participi), l’ordre de constituents en l’oració, la
modalitat oracional i la negació.
La reestructuració de continguts de la GIEC ha implicat eliminar, unir o
separar capítols i reubicar apartats, a banda d’altres canvis més puntuals (vegeu
l’annex 2). Així:








S’han integrat en el glossari o en altres capítols els continguts dels
capítols 1, 6 i 13 de la GIEC, corresponents a la presentació de
conceptes generals de fonètica i fonologia, de morfologia i de sintaxi,
respectivament. Per tant, aquests tres capítols no tenen
correspondència en la GEIEC.
S’han unit tres parells de capítols: el capítol 2 integra la descripció del
sistema vocàlic i els fenòmens relacionats amb la síl·laba; el capítol 6
inclou els aspectes dedicats a la sufixació i a la prefixació; els aspectes
morfològics relatius als pronoms, que en la GIEC es tracten en el bloc
de morfologia, s’han incorporat en el capítol dels pronoms (capítol 13).
S’han separat en dos capítols aspectes que apareixen integrats en la
GIEC; concretament, constitueixen capítols diferents l’article (capítol
10) i els demostratius i els possessius (capítol 11); les preposicions
àtones i les compostes formen un capítol diferenciat del dedicat a les
preposicions tòniques i locucions prepositives (capítols 14 i 15,
respectivament); i les conjuncions i els connectors parentètics (capítol
21) s’han separat de la coordinació (capítol 22).
S’han reubicat alguns aspectes concrets: el vocatiu es tracta amb el nom
i el sintagma nominal (capítol 8); les consecutives ponderatives s’han
integrat amb les il·latives en l’apartat dedicat a les consecutives (capítol
26, apartat 4); les perífrasis verbals es tracten conjuntament amb les
construccions de participi i de gerundi en el capítol dedicat a les formes
verbals no finites (capítol 29). A més, s’ha fet una redistribució dels
aspectes d’ordre de constituents (capítol 30) i de modalitat oracional
(capítol 31).

Les característiques de l’obra fan que hi hagi aspectes que es tracten en més
d’un capítol. Aquesta transversalitat queda reflectida en les remissions
internes, que es marquen en la plataforma amb el símbol ⇒.
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3.

Elements expositius i auxiliars

Cada capítol de la GEIEC està encapçalat per un sumari, que permet navegar
directament a l’apartat o al subapartat que es vol consultar, i conté una
introducció, que ens situa en el tema que es desenvoluparà en els apartats
següents. Els apartats expositius solen iniciar-se amb la definició del concepte
que es desenvolupa tot seguit i amb un quadre que sintetitza el contingut que
segueix. Les subdivisions dins de cada capítol es realitzen mitjançant apartats i
subapartats, fins a un màxim de tres dígits, i dins de cada apartat per mitjà de
lletres (i dins d’aquestes, si cal, guions llargs). Les lletres, en general,
corresponen a una (i ocasionalment a més d’una) fila del quadre resum.
Els fenòmens descrits s’il·lustren d’una manera sistemàtica per mitjà dels
exemples dels quadres i dels exemples que apareixen inserits en l’exposició. La
majoria dels exemples procedeixen de la GIEC, però a vegades s’han
modificat o se n’han introduït de nous, especialment per a permetre
diversificar l’exemplificació en quadre i en text.

3.1.

Els quadres resum

La GEIEC conté 245 quadres resum, 14 taules i 30 figures. Els quadres resum
són un element clau en l’organització conceptual del contingut gramatical i en
facilita la consulta.
Els quadres presenten d’una manera sintètica el contingut dels apartats i,
doncs, funcionen com una mena d’índex d’apartat. Esquematitzen els
fenòmens més representatius o freqüents que es descriuen a continuació,
generalment en el mateix ordre, de manera que cada fila sol correspondre a un
paràgraf o a una unitat temàtica del text posterior. El text posterior
desenvolupa la informació del quadre i també inclou informacions sobre altres
casos menys freqüents o d’ús més reduït. Quan l’explicació es desenvolupa en
un altre apartat, apareix l’enllaç (+), que permet obrir-lo en una nova finestra
si es vol ampliar la informació.
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FIGURA 1. Quadre amb enllaços a informació desenvolupada en un altre apartat de la GEIEC

La majoria de quadres es completa, en la columna de la dreta, amb exemples
il·lustratius i, quan s’escau, amb comentaris d’ús, que poden ser suficients per
a resoldre un dubte i, en tot cas, orienten en la lectura posterior. En els
exemples, en cursiva, es marca amb rodona l’element o els elements de què es
parla. Si hi ha comentaris d’ús, els exemples segueixen l’ordre que indica la
redacció. Alguns quadres inclouen fitxers de so (vegeu apartat 3.3).
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A més de quadres resum, la GEIEC conté 14 taules (que, a diferència dels
quadres, no tenen els exemples agrupats en la columna de la dreta) i 30
figures. També inclou quatre annexos amb informacions complementàries: els
símbols utilitzats per a representar les vocals (capítol 1) i les consonants
(capítol 2), i les llistes de sufixos i de prefixos més freqüents (capítol 6).

3.2.

El glossari: termes i paraules clau

La terminologia és un instrument imprescindible de la comunicació
especialitzada, però també esdevé un escull per al públic no expert. Per això,
un dels treballs d’adaptació de la GIEC s’ha centrat en la reducció
terminològica i en la facilitació de la comprensió de conceptes metalingüístics
a través de la creació d’un glossari disponible en qualsevol moment de la
consulta.

FIGURA 2. Entrades del glossari de la GEIEC

El glossari conté 569 termes, que corresponen a conceptes definits i descrits
en la GEIEC. Els articles inclouen el terme, la definició i exemples
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representatius del concepte definit, així com l’apartat en què es defineix. La
major part dels termes del glossari es defineixen en el text, on es marquen
amb una trama groga; el glossari també inclou alguns sinònims
complementaris, cosa que facilita la cerca quan el terme familiar per a l’usuari
és diferent del que s’usa en l’obra, i alguns termes de caràcter molt general,
que s’utilitzen en el text, però que no es tracten pròpiament en cap capítol.
Atès que hi ha capítols en què els termes són nombrosos, s’han seleccionat
unes paraules clau entre tots els termes de cada capítol. Les paraules clau
apareixen dalt de totes les pantalles corresponents a un mateix capítol i, com la
resta de termes inclosos en el glossari, apareixen destacats amb una trama
groga.

FIGURA 3. Paraules clau en un apartat de la GEIEC

Pel seu disseny, el glossari esdevé un element de suport a la consulta: funciona
com una mena d’índex temàtic que dona accés als diferents continguts per
conceptes (amb un enllaç directe a l’apartat o apartats en què es tracta un
determinat fenomen) i permet consultar els termes utilitzats en la gramàtica
independentment o durant la lectura. A més, el cercador de glossari selecciona
totes les definicions en què s’utilitza el terme en qüestió i, doncs, enllaça amb
diferents apartats on se’n parla.
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3.3.

Els fitxers de so

La plataforma conté fitxers de so (o àudios) que il·lustren fenòmens fonètics
descrits en l’obra mitjançant pronúncies corresponents a diferents parlars
catalans. Els fitxers de so permeten sentir exemples amb informació fonètica
continguts en els quadres, en el cos del text i en les figures dels contorns
entonatius. Com mostra la figura 4, generalment, els quadres contenen àudios
corresponents als quatre grans parlars del català (central, baleàric, nordoccidental i valencià).

FIGURA 4. Icones d’àudio en quadre amb pronúncies dels quatre grans parlars

Els àudios són accessibles fent clic damunt de les icones situades en els
quadres o figures i en el cos del text. El clic sobre una icona d’àudio ( ) dona
accés a la reproducció d’un fitxer de so, que conté la pronúncia d’un o més
exemples, o a una finestra emergent, si dona accés a més d’un fitxer, fet que
s’esdevé quan s’han d’il·lustrar les pronúncies en més d’un parlar. 1
En total s’han editat 10.587 fitxers de so, incorporats, fonamentalment, en els
quadres i les figures dels capítols dedicats a la fonètica i a la fonologia (capítol
1, “Les vocals i la síl·laba”; capítol 2, “Les consonants”; capítol 3, “L’accent i
Si hi ha més d’un àudio (més d’un parlar), quan el cursor o el dit es passa per sobre de la icona
s’activa una finestra emergent on figuren, en forma de llista, els parlars als quals corresponen les
diferents pronúncies il·lustrades, seguit d’una barra de control d’àudio que conté, en primer lloc, un
botó de reproducció ( ). Fent clic sobre aquest botó es reprodueix el fitxer de so que conté la
pronúncia en el parlar en qüestió.

1
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l’entonació”) i a la modalitat oracional (capítol 31).2 També s’han inclòs àudios
en determinats exemples de la GEIEC, quan dins del text apareixen
explícitament referències a la pronúncia, i especialment quan estan restringides
a algun parlar. 3 En concret, s’han incorporat fitxers de so en el cos del text en
més de dos-cents passatges de la GEIEC, principalment en capítols de
fonètica i d’entonació, i també de morfologia. A diferència dels quadres, en els
exemples que apareixen en el cos del text no s’il·lustren sistemàticament els
quatre grans parlars, sinó únicament les pronúncies dels parlars a què es fa
referència. És el cas, per exemple, del gironí i del valencià meridional en
l’apartat 1.2.1b:

FIGURA 5. Icona d’àudio en el cos del text

En general, la icona d’àudio se situa immediatament després d’un exemple o
d’un grup d’exemples (figura 5), però de vegades pot situar-se després d’un
comentari d’ús o d’una explicació, separada de l’exemple concret (figura 6):

FIGURA 6. Icona d’àudio en el cos del text després d’una explicació

La majoria de fitxers corresponen a mots o oracions que il·lustren sons o
cadenes de sons. Cas a banda és el dels contorns entonatius, que apareixen en
Els fitxers de so de la GEIEC tenen un format MP3, fàcilment recognoscible pels reproductors de so
de tota mena d’ordinadors i dispositius. Per a l’edició dels fitxers d’àudio s’ha emprat el programa
Audacity, lliure i disponible en català.
3 En la realització i la implementació dels fitxers de so de la GEIEC, hi han participat de manera
directa: Maria Josep Cuenca (membre de la Secció Filològica i directora el projecte), David Ordóñez
(tècnic lingüístic de l’IEC i director tècnic del subprojecte de fitxers de so), Judit Feliu i Cortès,
Cristina Guirado Gil (tècniques lingüístiques de l’IEC) i Xavier Torrents (tècnic del Servei
d’Informàtica). Pilar Prieto ha realitzat els enregistraments i les figures corresponents a les corbes
entonatives dels capítols 3 i 31. D’altra banda, els enregistraments no haurien estat possibles sense
la col·laboració desinteressada dels informants que hi han participat, deu dones (Laia Castanyer,
Paula Cruselles, Lídia Lluís, Àngels Massip, Amor Montané, Patrícia Puig, M. Antònia Puigròs, Muriel
Tixador, Joana Torres i Marta Torres) i dotze homes (Francesc Ballone, Àngel Cano, Nicolau Dols,
Isidor Marí, Josep Martines, Pere Montalat, Bernat Oliver, Josep M. Palau, Joan Peytaví, Miquel Àngel
Pradilla, Ramon Sistac i Albert Turull).
2
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els capítols 3 i 31. En les figures que els il·lustren, s’hi ha inclòs únicament la
pronúncia del contorn representat, que correspon al parlar central. 4 En
aquests casos la icona d’àudio se situa al costat de l’exemple, que es reprodueix
al peu de la figura.

FIGURA 7. Fitxer de so corresponent a un contorn entonatiu

Els enregistraments corresponen a pronúncies representatives de cada parlar,
en concret a diverses comarques barcelonines en el cas del central, el
mallorquí en el del baleàric, 5 el lleidatà en el del nord-occidental i el valencià
central en el del valencià.6 Per als quatre grans parlars, s’han enregistrat tots
els exemples amb una veu femenina i una altra de masculina. 7 En aquests
casos, l’enregistrament de dues veus ha permès poder disposar sempre de dues
opcions per a poder triar la de major adequació al fenomen que es vol

4 La gran variació dins de cada parlar fa difícil il·lustrar fenòmens sense caure en simplificacions
excessives, raó per la qual hem descartat de moment incloure fitxers de diversos parlars en tots els
casos, com es fa en el cas dels aspectes vinculats al vocalisme i al consonantisme, o a la síl·laba i
l’accent.
5 En el cas dels parlars baleàrics, cal tenir en compte que ocupen un territori discontinu i que
presenten fenòmens repartits a l'interior de cada illa i amb agrupaments d’illes no sempre
homogenis. Els enregistraments inclosos en la GEIEC són il·lustratius de la major part del mallorquí.
Tanmateix, el fet que una pronúncia determinada no es doni en aquest parlar no vol dir que no
existeixi en algun altre.
6 Quant al septentrional i a l’alguerès, només s’inclouen les pronúncies corresponents a fenòmens
relacionats específicament amb aquests parlars, generalment en el cos del text.
7 També s’han enregistrat veu masculina i veu femenina per al septentrional, el gironí, el tarragoní,
el mallorquí i el valencià central. En la resta de parlars n’hi ha hagut prou amb un únic informant,
masculí o femení segons el cas.
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il·lustrar. En cada cas, se n’ha triat una de les dues en funció de criteris
diversos i intentant que hi hagués un cert equilibri numèric.8
En el quadre 1 es mostra la procedència dels informants. En una trama blava
apareixen els quatre grans parlars.
QUADRE 1. Procedència dels informants dels fitxers de so
Parlar

Veu femenina

SEPTENTRIONAL Millars (Rosselló)

Veu masculina
Forques (Rosselló)

CENTRAL

Barcelona (Barcelonès)
Figueres (Alt Empordà) 9

Arenys de Mar (Maresme)
Barcelona (Barcelonès)

Gironí

Castelló d’Empúries (Alt
Empordà)

Palau-saverdera (Alt Empordà)

Tarragoní

Valls (Alt Camp)

Els Pallaresos (Tarragonès)

BALEÀRIC

Manacor (Mallorca)
Ciutadella (Menorca)

Palma (Mallorca)

Mallorquí

Manacor (Mallorca)

Palma (Mallorca)

Menorquí

Ciutadella (Menorca)

---

Eivissenc

---

Eivissa (Eivissa)

ALGUERÈS

---

L’Alguer (Sardenya)

NORDOCCIDENTAL
Ribagorçà

Foradada (Noguera)
---

Tortosí

Tortosa (Baix Ebre)

VALENCIÀ

Ondara (Marina Alta)

Valencià
septentrional
Valencià central
Valencià meridional

--Ondara (Marina Alta)
Albalat de la Ribera (Ribera Baixa)
---

Cervera (Segarra)
Camporrells ( Llitera)
--L’Olleria (Vall d’Albaida)
Rossell (Baix Maestrat)
L’Olleria (Vall d’Albaida)
L’Alfàs del Pi (Marina Baixa)

Cada parlar té un coordinador d’àrea que ha vetllat per la idoneïtat dels informants i per la
qualitat final dels enregistraments. Els coordinadors de cada parlar són Joan Peytaví
(septentrional), David Ordóñez (central), Nicolau Dols (baleàric), Francesc Ballone (alguerès),
Ramon Sistac (nord-occidental) i Maria Josep Cuenca (valencià). Per a la revisió del material
corresponent al central també hi ha col·laborat Nicolau Dols i, per al del valencià, Jesús Jiménez i
Brauli Montoya.
9 En aquest cas, la veu correspon als contorns entonatius.
8
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En els quadres, hi apareixen els quatre grans parlars i tan sols s’hi inclou algun
altre parlar si un comentari d’ús, una explicació en els exemples o la capçalera
del quadre hi fa referència explícita. Cal tenir en compte que a vegades la
pronúncia d’un exemple en un parlar determinat no es correspon al so que es
pretén il·lustrar. En aquests casos, aquella pronúncia no s’ha inclòs en el fitxer
de so. En general, hi ha un únic informant masculí i un altre de femení per a
cada parlar. Quan hi ha més d’un informant, el segon s’ha utilitzat
complementàriament.
Com hem apuntat, els enregistraments exemplifiquen pronúncies pròpies dels
registres formals de cada parlar, d’acord amb els usos descrits en la mateixa
GEIEC.10 Tanmateix, el fet que s’il·lustri una pronúncia per a un determinat
fenomen no implica que altres pronúncies no siguin acceptables o pròpies dels
registres formals. Tampoc l’adscripció geogràfica del fenomen no s’ha
d’entendre com a excloent: un fenomen pot donar-se en altres parlars no
exemplificats, però, en tot cas, no s’hi constaten d’una manera generalitzada.
Caldrà llegir el text de la Gramàtica per a tenir més informació sobre l’extensió
geogràfica del fenomen i sovint recórrer a obres especialitzades per a tenir-ne
una descripció dialectal més acurada.
En l’enregistrament dels exemples ens hem centrat principalment en el
fenomen fonètic que calia il·lustrar. Per a la resta d’aspectes, l’informant ha
pronunciat de manera natural en el seu parlar, sempre dins del nivell de
formalitat que els enregistraments requereixen. Els exemples presenten una
entonació neutra, tal com serien pronunciats aïlladament i de manera
descontextualitzada.
D’acord amb el respecte a la naturalitat i l’espontaneïtat i amb la necessitat que
les pronúncies siguin representatives de cada parlar, en determinats exemples
sintagmàtics o oracionals els àudios enregistrats poden no correspondre
exactament al text literal que figura en la GEIEC, tenint sempre en compte,
tanmateix, que el tret afectat pertanyi als registres formals en aquell parlar.11
Per exemple:
Només en determinats casos, i depenent del fenomen que interessa il·lustrar, s’han inclòs també
àudios amb pronúncies pròpies dels registres informals. En aquests casos el fitxer de so inclou tant
la pronúncia formal com la pronúncia informal, a fi de poder-les comparar.
11 Per a fer els enregistraments, s’han tingut en compte les pronúncies fornides per l’Atles Lingüístic
del Domini Català (ALDC), el Diccionari català-valencià-balear (DCVB), el Diccionari ortogràfic i de
pronúncia (DOP), d’Enciclopèdia Catalana, i el Diccionari normatiu valencià de l’Acadèmia
Valenciana de la Llengua, i també pel portal ésAdir, de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió,
especialment per als manlleus i noms propis estrangers.
10
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• Presència o absència de l’article personal (Vindrà en/el Pol o bé Vindrà
Pol).
• Variació en la morfologia verbal (Tanqueu/Tancau la porta).
• Variació en els possessius i els demostratius (La seva/seua dona l’animava;
Romp això/açò).
• Canvis lèxics puntuals (Que tornaràs aviat/prompte; bar petit/menut).
Així doncs, encara que l’exemple es llegeix en la forma que correspon a la
variant usada en la GEIEC, si convé, se sent adaptat al parlar en què es
pronuncia.
Les variacions s’han fet amb un criteri restrictiu, intentant conservar formes
convergents si tenen ús en els registres formals. Així, es prefereixen variants
més generals respecte a altres variants d’àmbit més reduït, com ara l’article
salat en baleàric (els quadres/es quadres), l’article lo en nord-occidental (el
museu/lo museu), els demostratius este i eixe en valencià (aquest senyor/este senyor) o
determinades formes de la morfologia verbal (urgeix/urgix). Per tant, en
aquests casos la pronúncia dels àudios reflecteix la solució formal comuna
amb la resta de parlars (els quadres, el museu, aquest senyor, això urgeix).
En l’annex 3, hi ha una llista dels quadres i la taula que contenen fitxers de so.

3.4. Altres mecanismes de marcatge i notació
Seguint els principis de la GIEC, la GEIEC manté la distinció entre lletra gran
i lletra menuda: la lletra gran és la utilitzada ordinàriament en l’explicació
general, mentre que la lletra menuda es reserva per a explicacions
complementàries i fenòmens propis d’àmbits d’ús restringits, sigui per
extensió territorial sigui per registre. Tanmateix, el contingut que es marca
amb un o altre tipus de lletra no sempre coincideix amb el marcatge en la
GIEC. Hi ha casos en què la lletra gran passa a menuda, sobretot quan es
descriuen fenòmens amb una transcendència menor per a l’ús formal general,
o bé quan es tracta d’aclariments de caràcter gramatical o d’informacions
secundàries. Cal notar que en la GEIEC no s’ha eliminat sistemàticament la
lletra menuda de la GIEC. En molts casos, s’hi inclou informació rellevant des
del punt de vista de l’ús, especialment pel que fa a fenòmens que, tot i no ser
generals, tenen importància descriptiva en certs parlars o susciten dubtes.
Quant a altres sistemes de notació i convencions formals, s’han seguit, en
general, els criteris de la GIEC, adaptant-los quan calia. La GEIEC no perd
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mai la relació amb les obres de referència i, doncs, permet ampliar la
informació gramatical a través de remissions externes a la Gramàtica de la llengua
catalana (GIEC) i també la informació ortogràfica, a través de remissions a
l’Ortografia catalana (OIEC). 12 També hi ha remissions externes a les
conjugacions dels verbs model i altres verbs usuals o a què es fa referència en
el text d’una manera més detallada.

FIGURA 8. Remissions a la GIEC

4.

Les marques normatives i descriptives

La GEIEC, com la GIEC, es presenta com una gramàtica descriptiva i
normativa: mostra els usos i, en cas que calgui prescripció, els valora i, si
convé, els jerarquitza. Defuig, però, l’aproximació basada en el criteri de
correcció o incorrecció i adopta el criteri d’adequació als diversos registres.
La descripció se centra sobretot en els usos formals propis de tots o de la
majoria de parlars, però abasta també fenòmens propis de registres molt
formals i de registres informals o de situacions comunicatives concretes. S’hi
comenten, igualment, trets característics de certs parlars, siguin o no propis de
registres formals, d’acord amb la seva extensió i tradició en la llengua formal
del territori en qüestió. En canvi, no se solen considerar més que puntualment
altres tipus de variació, com la social o la diacrònica.
Es parteix de la idea que sovint hi ha més d’una opció viable, que pot ser més
o menys adequada a una situació comunicativa. Per exemple, les formes i els
12. Els enllaços a la GIEC i l’OIEC indiquen l’apartat on es pot ampliar la informació. Estan actius
en el cas de l’OIEC, de manera que fent clic en la sigla s’obre en una nova pantalla el document de
l’Ortografia catalana en format PDF en la pàgina de l’apartat indicat. En el cas de la GIEC, l’enllaç
estarà actiu quan estigui en un format en línia compatible amb el de la GEIEC.
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usos restringits territorialment o els que tenen un caràcter informal solen ser
poc adequats en comunicacions d’abast general i, doncs, convé substituir-los
en certs contextos vinculats als registres formals, mentre que en altres
contextos poden ser adequades. En el cas d’usos no generals, el text dona
informacions que n’orienten la tria i especialment la possibilitat d’ús o les
alternatives en els registres formals.
Quan un fenomen no abasta tots els usos de la llengua, s’indica si és propi dels
registres formals, dels molt formals o dels informals. El fet d’assignar un
fenomen a un registre o a un altre no té una relació directa amb la genuïnitat o
l’extensió que té, sinó que remet a les possibilitats d’ús i l’adequació funcional.
Hi ha, a més, fenòmens que es consideren propis de la parla espontània (o de
l’ús espontani), és a dir, de situacions comunicatives en què la planificació és
baixa o, fins i tot, nul·la; generalment, es tracta de fenòmens vinculats als
registres informals i a situacions comunicatives relacionades amb l’oralitat.
Les marques normatives bàsiques s’han reduït a tres: no és acceptable, s’evita i és
preferible.
• Es marca com a no acceptable una opció que s’exclou perquè es considera
no adequada en els registres formals, sovint perquè és fruit d’influències
foranes.
• Es diu que s’evita una opció que no s’usa en els registres formals i,
doncs, en queda exclosa, d’acord amb la tradició normativa.
• La marca (és) preferible permet indicar quina opció es considera més
adequada en els registres formals entre dues o més de possibles.
D’altra banda, en alguns casos s’indica explícitament que una opció és
acceptable, en general o en alguns parlars, o que és pròpia de registres concrets
(formal, molt formal o informal), de la llengua parlada o l’escrita, d’àmbits
específics, com els llenguatges d’especialitat o el llenguatge periodístic, o de
certs parlars.
Al costat de les marques normatives, n’hi ha de descriptives, com ara s’usa o
s’empra, amb què es constata l’ús; és habitual, que remet a la freqüència, i
tradicionalment o s’estén l’ús, amb què es dona compte de tendències de canvi en
els registres formals.
Com a suport a la consulta, es destaquen aquells passatges que contenen
informació rellevant des d’un punt de vista normatiu o de l’ús amb una icona
que se situa a la fi del passatge en qüestió, .
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5.

La variació geogràfica

La GEIEC hereta de la GIEC un volum important d’informació de caràcter
dialectal que, tot i no ser exhaustiva, pretén ser orientativa. Atès que la
informació de variació geogràfica és important en l’ús i té una relació variable
amb el grau de formalitat i el registre, s’ha tendit a mantenir-la, excepte en
casos en què el fenomen té una extensió molt reduïda. A més, s’ha fet un
esforç addicional per concretar encara més l’extensió geogràfica dels trets
descrits, tot i ser conscients que les fronteres dialectals són imprecises i
canviants.
Les variants geogràfiques generals esmentades en la GEIEC són les que es
presenten en el quadre 2.
QUADRE 2. Varietats geogràfiques de la llengua catalana
esmentades en la GEIEC
Bloc
Oriental

Dialecte
alguerès
septentrional
central

baleàric

Occidental

nord-occidental
valencià

Subdialectes (parlars)

gironí
barceloní
tarragoní
menorquí
mallorquí
eivissenc
lleidatà
tortosí
septentrional
central
meridional

La persona que consulta la GEIEC podrà seleccionar entre els fenòmens no
generals descrits els que s’ajusten al seu perfil geogràfic, sense perdre, però, la
referència a les formes generals de tots els parlars o del bloc geogràfic
corresponent, formes sovint preferibles o exclusives en els registres formals.
Com en el cas de la GIEC, en aquesta gramàtica no es recopilen
sistemàticament totes les variants de tots els parlars ni es fa una llista
exhaustiva dels parlars als quals pertany una variant. Tanmateix, s’hi dona
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compte de les variants més representatives de cada parlar que han assolit
prestigi i s’indiquen els principals parlars en què són vives.
Cal notar que el nom de la varietat pot alternar amb la denominació parlars de
x (per exemple, parlars baleàrics, parlars valencians, parlars de Lleida, parlars del
Camp de Tarragona o parlars de la Franja), sovint quan el fenomen no afecta tota
la zona sinó alguns dels seus parlars; també s’utilitza la denominació parlars del
Principat de Catalunya, que inclou el nord-occidental i els parlars orientals de
Catalunya; en casos concrets, es fa referència a comarques o localitats (per
exemple, parlar de l’Horta de València, d’Elx, de Tàrbena o de Sóller).
En general, es consideren adequats en els registres formals dels parlars
respectius els trets més consolidats i prestigiosos, sobretot si són compartits
per diverses àrees dialectals. En canvi, se solen associar amb els registres
informals els de menor extensió territorial, que poden ser considerats poc o
gens adequats en els registres formals. En aquest cas, sol indicar-se
explícitament que es tracta de fenòmens no generals.

6.

L’Essencial : una gramàtica en línia

La GEIEC s’ha concebut com una gramàtica en línia i, doncs, presenta trets
diferencials respecte a una gramàtica en paper o a una gramàtica tradicional
posada en línia, per exemple en un fitxer en PDF. Així, la plataforma inclou
diferents components que afavoreixen la consulta i la navegació: sumari de
capítol amb enllaços per apartat i subapartat, quadres resum, glossari, paraules
clau, cercador (general, en quadre i en glossari), enllaços interns, remissions
internes i remissions externes a la GIEC i l’OIEC.
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FIGURA 9. La plataforma de la GEIEC

Les vies d’accés a una mateixa informació són múltiples: a partir de l’índex,
dels quadres resum i del glossari. L’índex remet als capítols, els apartats i els
subapartats. Els quadres inclouen enllaços als apartats o subapartats concrets
en què es desenvolupa un fenomen si es tracta en un apartat diferent. En el
glossari apareixen els apartats en què es descriu el concepte i s’hi pot accedir.

FIGURA 10. Índex de capítol
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El disseny de la plataforma afavoreix la cerca a través de sumari, glossari i
quadre. La cerca en quadre selecciona aquells quadres resum en què apareix
tractat el terme o mot cercat i, dins d’aquests, les files concretes en les quals
apareix i s’exemplifica.

FIGURA 11. Cerca en quadres resum

La interacció entre els quadres resum i les remissions internes i externes
permet als usuaris ampliar la informació progressivament: des de la informació
sintetitzada en el quadre resum al punt del capítol en què es tracta el fenomen
—en el qual hi ha informacions en lletra gran i, si s’escau, informació
complementària en lletra menuda— fins a la remissió a la GIEC o a l’OIEC,
en el cas dels aspectes ortogràfics, els quals no s’incorporen directament en la
GEIEC.
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7. La Gramàtica essencial de la llengua catalana : equip de
treball i procés de discussió i aprovació
La Gramàtica essencial de la llengua catalana forma part del conjunt de gramàtiques
institucionals de l’Institut d’Estudis Catalans que parteix de la Gramàtica de la
llengua catalana (2016) i que es completa amb la Gramàtica bàsica i d’ús de la
llengua catalana (2019).
La Secció Filològica va encarregar la direcció del projecte a Maria Josep
Cuenca, membre numerària de l’Institut d’Estudis Catalans adscrita a la
Secció, que ha comptat amb el suport de Judit Feliu i Cristina Guirado,
lingüistes de l’equip tècnic de la Secció Filològica, i també de David Ordóñez,
especialment per al subprojecte dels fitxers de so. L’equip ha treballat braç a
braç amb l’Oficina de Gramàtica, amb Xavier Rofes al capdavant; hi han
col·laborat també Nicolau Dols, així com el Servei de Recursos Digitals, el
Servei d’Informàtica i el Servei Editorial de l’IEC.
La Comissió de Gramàtica, composta per Joan A. Argenter, Maria Josep
Cuenca, Albert Jané, Isidor Marí, Joan Martí i Castell, Manuel Pérez Saldanya
(director de l’Oficina de Gramàtica), Vicent Pitarch i Gemma Rigau
(presidenta de la Comissió de Gramàtica), que ha comptat amb la participació
d’Oriol Camps en la darrera etapa, ha revisat i discutit el text de la GEIEC i
ha estat l’òrgan encarregat de proposar la versió que es va sotmetre a
aprovació al si de la Secció Filològica.
La GEIEC va ser discutida i aprovada en el Ple de la Secció Filològica el dia 9
de març de 2018 i ratificada pel Ple de l’Institut d’Estudis Catalans el dia 13 de
setembre de 2018.
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ABREVIACIONS
C
cf.
Esp.
Expl.
etc.
F0
Hz
m.
s
V
Vg.

consonant
conferiu, confronteu
relativa especificativa
relativa explicativa
etcètera
freqüència fonamental
hertz
minut
segon
vocal
vegeu

SIGNES
-

—
()

(o)
.
/
//
[]
{}

‘’
+

=

Segueix un prefix (com en pre-), precedeix un sufix o una terminació (com en
-i o -ista), precedeix i segueix un afix en posició interior (com en -eix-) o
s’interposa entre el primitiu i el derivat o entre formes relacionades (com en
forn - forner).
Indica absència de categorització d’un determinat fenomen en un quadre
resum o una taula.
Enclouen la part que es perd d’una base lèxica quan forma un mot creuat
(com en ofi(cina) i (infor)màtica en ofimàtica); un element opcional d’una
construcció (com en d’ací (a) poc o en la plaça (de) Catalunya), o una forma amb
un ús més reduït que la forma precedent (com en canto (cante, cant)).
Enclouen una variant que té caràcter general en tot el territori (com en
contextos (o contexts)).
Marca la frontera entre síl·labes (com en ca.sa).
S’interposa entre variants o alternatives (com en Què vol/volen aquesta gent?).
Enclouen una forma fonològica o la representació d’un morf (com en /ɔ/).
Enclouen una forma fonètica o bé un constituent d’una construcció sintàctica
(com en [s] o en en la decisió de [la junta]).
En els exemples, enclouen elements en alternança formats per més d’un mot
(separats amb el signe / precedit i seguit d’espai) (Sempre {van desitjar /
desitjaren} el millor per a tu).
Enclouen el significat o la glossa d’una forma lingüística (com en fer l’orni (‘no
donar-se per al·ludit’)).
Marca la combinació dels elements en un patró morfològic (com en
cant + à + ve + m o en compost «verb + nom») o sintàctic (com en
«cardinal + vegades menys»).
Marca l’equivalència entre dos o més elements (com entre un pronom i el seu
antecedent en Tenen problemes, però no en parlen, en què en = problemes).
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>

Assenyala la direcció d’un procés morfològic (com en vent > ventar per a
donar compte de la conversió) o fonològic (com en [ t͡ʃ ] - [d͡ʒ] > [ t͡ʃ ] per
a donar compte de la confluència de sorda i sonora).

«»

Enclouen un patró morfològic o sintàctic (com en «donar-li a algú
per + infinitiu») i, en els exemples, el títol d’una obra literària o artística (com
en «La Gioconda») o la part en estil directe (com en La criatura deia: «La meva
àvia és aquí dins»).
Representa un element elidit o silenciat (com el nom en Exposaran la pintura
autèntica i la ∅ falsa), o una marca flexiva sense contingut fonètic (com la
marca de persona en perd + ∅).
S’interposa entre els membres separables d’una correlació (com en tant… com
o en meitat… (i) meitat).

∅

…

SÍMBOLS SUPRASEGMENTALS
´
`
|
||

accent primari
accent secundari
frontera entre grups prosòdics menors
frontera entre grups prosòdics majors

ALTRES SÍMBOLS
1sg
2sg
3sg
1pl
2pl
3pl
⇒

GIEC
OIEC
V

terme
[+]

primera persona del singular
segona persona del singular
tercera persona del singular
primera persona del plural
segona persona del plural
tercera persona del plural
remissió interna
remissió externa a la Gramàtica de la llengua catalana
remissió externa a l’Ortografia catalana
conjugació completa d’un verb
informació especialment rellevant des d’un punt de vista normatiu
terme de glossari; paraula clau
ampliació de la informació d’un quadre resum en un altre apartat
àudio (fitxer de so)
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Annex 1. Taula de continguts de la GEIEC

1. Les vocals i la síl·laba
1.1. INTRODUCCIÓ
1.2. EL SISTEMA VOCÀLIC
1.2.1. El vocalisme tònic
1.2.2. El vocalisme àton
1.3. LA SÍL·LABA I LA SIL·LABIFICACIÓ
1.3.1. Les obertures sil·làbiques
1.3.2. Les codes sil·làbiques
1.3.3. La vocal de suport
1.4. ELS FENÒMENS VOCÀLICS
1.4.1. Els diftongs i els triftongs
1.4.2. Els hiats
1.4.3. Fenòmens vocàlics en seqüències de mots
ANNEX. LES VOCALS: SÍMBOLS FONÈTICS I GRAFIES

2. Les consonants

2.1. INTRODUCCIÓ
2.2. EL SISTEMA CONSONÀNTIC
2.2.1. Les consonants oclusives
2.2.2. Les consonants fricatives i les africades
2.2.3. Les consonants nasals, les laterals i les ròtiques
2.3. FENÒMENS CONSONÀNTICS
2.3.1. L’ensordiment de les obstruents finals
2.3.2. La simplificació de grups consonàntics finals
2.3.3. L’elisió de la ròtica final
2.3.4. La geminació de la consonant oclusiva dels grups/bl/ i /gl/
2.3.5. L’assimilació de sonoritat d’obstruents sordes
2.3.6. L’assimilació de lloc d’articulació
2.3.7. L’assimilació de mode d’articulació
2.3.8. Aproximantitzacions
ANNEX. LES CONSONANTS: SÍMBOLS FONÈTICS I GRAFIES

3. L’accent i l’entonació

3.1. INTRODUCCIÓ
3.2. L’ACCENT
3.2.1. L’accent de mot
3.2.2. L’accent en els grups clítics
3.2.3. L’accent de frase
3.3. L’ENTONACIÓ
3.3.1. L’entonació declarativa
3.3.2. L’entonació interrogativa
3.3.3. L’entonació exclamativa i la imperativa
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4. La flexió nominal
4.1. INTRODUCCIÓ
4.2. EL GÈNERE EN ELS NOMS
4.2.1. La relació entre sexe i gènere en els noms que designen éssers sexuats
4.2.2. El gènere en els noms que designen vegetals i entitats inanimades
4.2.3. El gènere dels noms propis
4.3. EL GÈNERE EN ELS ADJECTIUS
4.4. ALTERNANCES FORMALS EN EL RADICAL
4.5. EL NOMBRE
4.5.1. Els noms i els adjectius invariables respecte al nombre
4.5.2. Els noms defectius
4.5.3. El nombre dels noms propis

5. La flexió verbal

5.1. INTRODUCCIÓ
5.2. LES PROPIETATS GRAMATICALS DEL VERB I LES MARQUES FLEXIVES VERBALS
5.3. ELS VERBS REGULARS
5.3.1. Les marques de persona
5.3.2. Les marques de conjugació i els segments de suport
5.3.3. Les marques de temps de les formes simples
5.4. LES FORMES VERBALS CONSTRUÏDES AMB UN AUXILIAR
5.4.1. Formes verbals amb l’auxiliar haver
5.4.2. Formes verbals amb l’auxiliar va
5.5. ELS VERBS IRREGULARS
5.5.1. Verbs amb alternances en el segment final del radical
5.5.2. Verbs amb alternances vocàliques en el radical
5.5.3. Verbs amb alternances en la vocal temàtica
5.5.4. Els imperatius irregulars
5.5.5. Els passats simples i els imperfets de subjuntiu irregulars
5.5.6. Els participis irregulars
5.6. ELS VERBS DEFECTIUS

6. La formació de mots: la derivació
6.1. INTRODUCCIÓ
6.2. LA DERIVACIÓ
6.3. LA SUFIXACIÓ
6.3.1. Classes de sufixos
6.3.2. La nominalització
6.3.3. L’adjectivació
6.3.4. La verbalització
6.3.5. L’adverbialització
6.3.6. La sufixació valorativa
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6.4. LA PREFIXACIÓ
6.4.1. Els prefixos que expressen oposició
6.4.2. Els prefixos de relació espacial
6.4.3. Els prefixos temporals i els aspectuals
6.4.4. Els prefixos de grau
6.4.5. Els prefixos de quantitat
6.4.6. Els prefixos marcadors de canvi
6.4.7. Els prefixos marcadors de reflexivitat o de reciprocitat
6.5. LA DERIVACIÓ SENSE AFIXOS DERIVATIUS: LA CONVERSIÓ
ANNEX 1. QUADRE GENERAL DE SUFIXOS MÉS FREQÜENTS
ANNEX 2. QUADRE GENERAL DE PREFIXOS MÉS FREQÜENTS

7. La composició i altres processos de formació de mots
7.1. INTRODUCCIÓ
7.2. LA COMPOSICIÓ
7.2.1. Classes de compostos
7.2.2. Els compostos nominals
7.2.3. Els compostos adjectivals
7.2.4. Els compostos verbals
7.3. LA COMPOSICIÓ CULTA
7.3.1. Classes de compostos cultes
7.4. ALTRES PROCESSOS DE FORMACIÓ DE MOTS
7.4.1. El truncament
7.4.2. La reduplicació
7.4.3. La formació de sigles i de mots creuats

8. El nom i el sintagma nominal

8.1. INTRODUCCIÓ
8.2. CARACTERÍSTIQUES DEL NOM I CLASSES
8.3. ELS NOMS COMUNS
8.4. ELS NOMS PROPIS
8.5. EL SINTAGMA NOMINAL
8.5.1. La interpretació dels sintagmes nominals amb determinant
8.5.2. La interpretació dels sintagmes nominals amb quantificador
8.5.3. Els sintagmes nominals sense especificador
8.5.4. Els complements nominals seleccionats i les nominalitzacions
8.6. L’INFINITIU NOMINAL
8.7. EL VOCATIU

9. L’adjectiu i el sintagma adjectival
9.1. INTRODUCCIÓ
9.2. CARACTERÍSTIQUES DE L’ADJECTIU I CLASSES
9.3. ELS ADJECTIUS QUALIFICATIUS
9.4. ELS ADJECTIUS RELACIONALS
9.5. ELS ADJECTIUS ADVERBIALS
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9.6. EL SINTAGMA ADJECTIVAL
9.7. LA POSICIÓ DE L’ADJECTIU RESPECTE AL NOM
9.8. RELACIONS ENTRE PARTICIPIS I ADJECTIUS

10. L’article

10.1. INTRODUCCIÓ
10.2. CARACTERÍSTIQUES DE L’ARTICLE I CLASSES
10.3. L’ARTICLE DEFINIT
10.3.1. Forma i variants de l’article definit
10.3.2. L’article davant de noms propis
10.3.3. Valor individualitzador de l’article el i construccions equivalents
10.3.4. Valor ponderatiu de l’article el i construccions equivalents
10.4. L’ARTICLE INDEFINIT
10.5. L’ABSÈNCIA D’ARTICLE

11. Els demostratius i els possessius

11.1. INTRODUCCIÓ
11.2. ELS DEMOSTRATIUS
11.2.1. Usos díctics dels demostratius: els sistemes binari i ternari
11.2.2. Usos anafòrics dels demostratius
11.3. ELS POSSESSIUS
11.3.1. Les classes de possessius
11.3.2. Característiques dels possessius tònics
11.3.3. Els possessius fora del sintagma nominal
11.3.4. Absència de possessiu i altres vies per a expressar la possessió
o la pertinença

12. Els quantificadors nominals

12.1. INTRODUCCIÓ
12.2. CARACTERÍSTIQUES DELS QUANTIFICADORS NOMINALS I CLASSES
12.3. ELS NUMERALS
12.3.1. Els numerals cardinals
12.3.2. Els numerals fraccionaris
12.3.3. Els numerals multiplicatius
12.3.4. Els numerals col·lectius
12.3.5. Els numerals ordinals
12.4. ELS QUANTITATIUS
12.4.1. Les classes de quantitatius
12.4.2. Els quantitatius absoluts
12.4.3. Els quantitatius relatius
12.4.4. Els quantitatius comparatius
12.5. ELS INDEFINITS
12.5.1. Els indefinits existencials
12.5.2. Els quantificadors universals
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13. Els pronoms personals i els pronoms ho, en i hi
13.1. INTRODUCCIÓ
13.2. ELS PRONOMS PERSONALS
13.3. ELS PRONOMS PERSONALS FORTS
13.3.1. Els pronoms de cortesia
13.3.2. Els pronoms reflexius forts
13.3.3. Els pronoms personals forts de tercera persona referits a
entitats no humanes
13.4. ELS PRONOMS FEBLES: ASPECTES FORMALS
13.4.1. La posició dels pronoms febles
13.4.2. La forma dels pronoms febles
13.5. COMBINACIONS DE PRONOMS FEBLES
13.5.1. L’ordre dels pronoms
13.5.2. La forma dels pronoms en combinació
13.5.3. Combinacions de dos pronoms
13.6. ALTERACIONS EN LES FORMES VERBALS I VARIANTS FONÈTIQUES DELS PRONOMS
13.7. ELS PRONOMS PERSONALS FEBLES: ASPECTES FUNCIONALS
13.7.1. Els pronoms d’acusatiu
13.7.2. Els pronoms de datiu
13.7.3. Els pronoms reflexius febles
13.7.4. Els pronoms recíprocs
13.7.5. La duplicació pronominal
13.7.6. L’alternança entre un pronom personal i un possessiu
13.8. ELS PRONOMS FEBLES HO, EN I HI: NATURALESA I FUNCIONS
13.8.1. El pronom feble ho
13.8.2. El pronom feble en
13.8.3. El pronom feble hi

14. Les preposicions àtones i les compostes
14.1. INTRODUCCIÓ
14.2. CARACTERÍSTIQUES DE LA PREPOSICIÓ I CLASSES
14.3. EL SINTAGMA PREPOSICIONAL: ESTRUCTURA I FUNCIONS
14.4. LES PREPOSICIONS ÀTONES SIMPLES
14.4.1. Les preposicions a i en
14.4.2. La preposició a encapçalant el complement directe
14.4.3. La preposició amb
14.4.4. La preposició de
14.4.5. La preposició per
14.5. LES PREPOSICIONS COMPOSTES
14.5.1. La preposició per a
14.5.2. Les preposicions compostes tòniques
14.6. LES CORRELACIONS DE PREPOSICIONS
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15. Les preposicions tòniques i les locucions prepositives
15.1. INTRODUCCIÓ
15.2. LES PREPOSICIONS TÒNIQUES LOCATIVES
15.2.1. Classificació semàntica de les preposicions locatives
15.2.2. Característiques sintàctiques de les preposicions locatives
15.3. ALTRES PREPOSICIONS TÒNIQUES
15.4. LES LOCUCIONS PREPOSITIVES
15.4.1. Classificació semàntica de les locucions prepositives
15.4.2. Locucions amb valor gramatical

16. L’adverbi

16.1. INTRODUCCIÓ
16.2. L’ADVERBI I EL SINTAGMA ADVERBIAL
16.2.1. El sintagma adverbial
16.2.2. Classes d’adverbis
16.3. ELS ADVERBIS DE MANERA
16.4. ELS ADVERBIS DE LLOC
16.5. ELS ADVERBIS DE TEMPS
16.6. ELS ADVERBIS D’ASPECTE
16.7. ELS ADVERBIS DE GRAU
16.8. ELS ADVERBIS FOCALS
16.9. ELS ADVERBIS MODALS I ALTRES ADVERBIS ORACIONALS

17. La predicació verbal

17.1. INTRODUCCIÓ
17.2. ELS VERBS TRANSITIUS
17.2.1. Els verbs transitius d’ús absolut
17.2.2. Els verbs lleugers
17.3. ELS VERBS INTRANSITIUS
17.4. ELS VERBS INACUSATIUS
17.5. ALTERNANÇA DE CONSTRUCCIONS PREDICATIVES

18. La predicació no verbal: les construccions copulatives
i els predicatius
18.1. INTRODUCCIÓ
18.2. LES CONSTRUCCIONS COPULATIVES: L’ATRIBUT
18.2.1. Els verbs copulatius i quasicopulatius
18.2.2. Les classes de construccions copulatives
18.3. USOS DELS VERBS SER I ESTAR
18.3.1. Els verbs ser i estar en construccions copulatives de caracterització
18.3.2. Els verbs ser, haver-hi i estar en construccions locatives
18.3.3. Confluència d’un locatiu i un altre predicat no verbal
18.4. ELS PREDICATIUS
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19. Les construccions passives, les impersonals i altres
construccions amb subjecte indefinit
19.1. INTRODUCCIÓ
19.2. LES PASSIVES PERIFRÀSTIQUES
19.3. LES PASSIVES PRONOMINALS I LES IMPERSONALS PRONOMINALS
19.4. ALTRES ESTRATÈGIES D’INDEFINICIÓ DEL SUBJECTE

20. El verb: el temps, l’aspecte i el mode

20.1. INTRODUCCIÓ
20.2. EL TEMPS
20.3. L’ASPECTE
20.4. EL MODE
20.5. ELS TEMPS VERBALS D’INDICATIU
20.5.1. El present
20.5.2. Els temps verbals de passat: el passat simple i el perifràstic, el perfet,
l’imperfet, el plusquamperfet i l’anterior
20.5.3. Els temps verbals de futur: el futur simple i el futur perfet
20.5.4. El condicional simple i el condicional perfet
20.6. ELS TEMPS VERBALS DE SUBJUNTIU

21. Les conjuncions i els connectors parentètics
21.1. INTRODUCCIÓ
21.2. LES CONJUNCIONS
21.2.1. Les conjuncions coordinants
21.2.2. Les conjuncions subordinants
21.3. ELS CONNECTORS PARENTÈTICS
21.3.1. Classes de connectors parentètics

22. La coordinació

22.1. INTRODUCCIÓ
22.2. LES CONSTRUCCIONS COORDINADES
22.2.1. Classes de coordinades
22.2.2. La coordinació copulativa
22.2.3. La coordinació disjuntiva
22.2.4. La coordinació adversativa

23. Les oracions subordinades substantives
23.1. INTRODUCCIÓ
23.2. CLASSES DE SUBORDINADES SUBSTANTIVES
23.3. LES FUNCIONS DE LES SUBORDINADES SUBSTANTIVES
23.4. L’ALTERNANÇA DEL MODE VERBAL I L’ÚS DE L’INFINITIU EN LES SUBORDINADES
SUBSTANTIVES DECLARATIVES
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23.5. L’ÚS DE LES PREPOSICIONS ÀTONES DAVANT LES SUBORDINADES SUBSTANTIVES
23.5.1. L’elisió de preposicions àtones davant la conjunció que
23.5.2. El manteniment, el canvi i la inserció de preposicions àtones davant
les subordinades d’infinitiu
23.6. EL DISCURS DIRECTE I EL DISCURS INDIRECTE
23.7. LES INTERROGATIVES I LES EXCLAMATIVES INDIRECTES
23.7.1. Les interrogatives indirectes
23.7.2. Les exclamatives indirectes

24. Les oracions subordinades de relatiu

24.1. INTRODUCCIÓ
24.2. ELS RELATIUS
24.3. CLASSES DE SUBORDINADES DE RELATIU
24.3.1. Les subordinades de relatiu amb antecedent
24.3.2. Els relatius en les subordinades de relatiu amb antecedent
24.3.3. Les funcions dels relatius en les subordinades de relatiu amb antecedent
24.3.4. Les subordinades de relatiu sense antecedent
24.4. LES SUBORDINADES AMB UN RELATIU AMB VALOR TEMPORAL, LOCATIU O
DE MANERA
24.4.1. Les subordinades amb un relatiu amb valor temporal
24.4.2. Les subordinades amb un relatiu amb valor locatiu
24.4.3. Les subordinades amb un relatiu amb valor de manera
24.5. LES SUBORDINADES DE RELATIU AMB DUPLICACIÓ PRONOMINAL O
AMB DUPLICACIÓ PRONOMINAL APARENT
24.6. ALTRES SUBORDINADES AMB UN RELATIU

25. Les construccions comparatives i les superlatives
25.1. INTRODUCCIÓ
25.2. LES CONSTRUCCIONS COMPARATIVES
25.2.1. Les comparatives quantitatives
25.2.2. Les comparatives qualitatives
25.3. LES CONSTRUCCIONS PSEUDOCOMPARATIVES
25.4. LES COMPARATIVES PROPORCIONALS
25.5. LES CONSTRUCCIONS SUPERLATIVES

26. Les construccions causals, les finals i les consecutives
26.1. INTRODUCCIÓ
26.2. LES CONSTRUCCIONS CAUSALS
26.2.1. Classes de construccions causals
26.2.2. Els nexes causals
26.2.3. Altres construccions amb valor causal
26.3. LES CONSTRUCCIONS FINALS
26.3.1. Classes de construccions finals
26.3.2. Els nexes finals
26.3.3. L’ús de per i per a davant d’infinitiu
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26.4. LES CONSTRUCCIONS CONSECUTIVES
26.4.1. Les construccions il·latives
26.4.2. Les construccions consecutives ponderatives

27. Les construccions condicionals i les concessives
27.1. INTRODUCCIÓ
27.2. LES CONSTRUCCIONS CONDICIONALS
27.2.1. Classes de construccions condicionals
27.2.2. Els nexes condicionals
27.2.3. Altres construccions condicionals
27.3. LES CONSTRUCCIONS CONCESSIVES
27.3.1. Classes de construccions concessives
27.3.2. Els nexes concessius
27.3.3. Altres construccions concessives

28. Les expressions temporals i les aspectuals
28.1. INTRODUCCIÓ
28.2. LES EXPRESSIONS TEMPORALS
28.2.1. La interpretació de les expressions temporals
28.2.2. L’expressió de les hores
28.2.3. L’expressió de les parts del dia
28.3. LES EXPRESSIONS TEMPORALS AMB UNA SUBORDINADA
28.3.1. Expressions temporals de simultaneïtat i de seqüenciació amb una
subordinada
28.3.2. Expressions temporals d’anterioritat i de posterioritat amb una subordinada
28.3.3. Expressions temporals d’inici i d’acabament amb una subordinada
28.4. ALTRES CONSTRUCCIONS TEMPORALS
28.5. LES EXPRESSIONS ASPECTUALS

29. Les formes verbals no finites: infinitiu, gerundi i
participi
29.1. INTRODUCCIÓ
29.2. LES FORMES VERBALS NO FINITES
29.2.1. L’infinitiu
29.2.2. El gerundi i el participi
29.3. LES PERÍFRASIS VERBALS
29.3.1. Les perífrasis modals
29.3.2. Les perífrasis aspectuals
29.4. LES CONSTRUCCIONS DE PARTICIPI
29.5. LES CONSTRUCCIONS DE GERUNDI
29.5.1. Les construccions perifèriques de gerundi
29.5.2. Les construccions de gerundi dins del sintagma verbal
29.5.3. Les construccions de gerundi com a constituent del sintagma nominal
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30. L’ordre de constituents: ordre bàsic i construccions
marcades
30.1. INTRODUCCIÓ
30.2. L’ORDRE DE CONSTITUENTS EN L’ORACIÓ
30.2.1. L’ordre de constituents segons la modalitat oracional
30.2.2. Els subjectes postverbals en l’oració declarativa
30.2.3. L’ordre dels complements verbals i els adjunts
30.2.4. Les posicions perifèriques
30.3. LES CONSTRUCCIONS AMB ELEMENTS DISLOCATS
30.3.1. La dislocació: classes i particularitats
30.3.2. La dislocació i la represa pronominal
30.4. LES CONSTRUCCIONS AMB FOCALITZACIÓ
30.4.1. La focalització contrastiva
30.4.2. Altres construccions amb un constituent focalitzat

31. La modalitat oracional. Les interjeccions
31.1. INTRODUCCIÓ
31.2. LA MODALITAT DECLARATIVA
31.3. LA MODALITAT INTERROGATIVA
31.3.1. Interrogatives totals
31.3.2. Interrogatives parcials
31.3.3. Altres construccions interrogatives
31.4. LA MODALITAT EXCLAMATIVA
31.4.1. Els quantificadors exclamatius
31.5. LES ORACIONS IMPERATIVES
31.6. LES ORACIONS OPTATIVES
31.7. LES INTERJECCIONS
31.7.1. Classes d’interjeccions: pròpies i impròpies
31.7.2. Classificació semanticopragmàtica de les interjeccions

32. La negació

32.1. INTRODUCCIÓ
32.2. L’ADVERBI NO I ALTRES ACTIVADORS NEGATIUS
32.3. ELS TERMES DE POLARITAT NEGATIVA
32.3.1. Els quantificadors negatius en contextos negatius
32.3.2. Els quantificadors negatius en contextos no negatius
32.3.3. Altres termes de polaritat negativa
32.4. LA NEGACIÓ EXPLETIVA
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Annex 2. Índex comparat GIEC / GEIEC
GIEC
1. Fonètica i fonologia: conceptes bàsics
2. L’estructura sil·làbica
3. Les vocals
4. Les consonants
5. Les categories suprasegmentals
6. Morfologia: conceptes bàsics
7. La flexió nominal
8. La flexió dels pronoms personals. La forma dels
pronoms febles
9. La flexió verbal
10. La derivació per sufixació. La derivació sense afixos
derivatius
11. La prefixació
12. La composició
13. Sintaxi: conceptes bàsics
14. El nom i el sintagma nominal
15. L’adjectiu i el sintagma adjectival
16. Els determinants

17. Els quantificadors nominals
18. Els pronoms personals i els pronoms febles ho, en i
hi: naturalesa i funció
19. La preposició i el sintagma preposicional
20. L’adverbi i el sintagma adverbial
21. La predicació verbal
22. La predicació no verbal

23. Les oracions passives i les construccions amb
subjecte indefinit (o impersonals)
24. El temps, l’aspecte i el mode. Les perífrasis verbals
25. Les conjuncions i els connectors parentètics. La
coordinació
26. Les oracions subordinades substantives
27. Les oracions subordinades de relatiu
28. Les construccions comparatives, les superlatives i
les consecutives ponderatives
29. Les construccions causals, les finals i les il·latives
30. Les construccions condicionals i les concessives
31. Les expressions temporals i les aspectuals
32. Les construccions de participi i les de gerundi

33. L’oració declarativa. Ordre bàsic i construccions
marcades
34. Les oracions interrogatives, les exclamatives i les
imperatives. El vocatiu i la interjecció
35. La negació

GEIEC
1. Les vocals i la síl·laba
2. Les consonants
3. L’accent i l’entonació
4. La flexió nominal
5. La flexió verbal

6. La formació de mots: la derivació

7. La composició i altres processos de formació de
mots
8. El nom i el sintagma nominal
9. L’adjectiu i el sintagma adjectival
10. L’article
11. Els demostratius i els possessius
12. Els quantificadors nominals

13. Els pronoms personals i els pronoms en, hi i ho
14. Les preposicions àtones i les compostes
15. Les preposicions tòniques i les locucions
prepositives
16. L’adverbi
17. La predicació verbal
18. La predicació no verbal: les construccions
copulatives i els predicatius
19. Les construccions passives, les impersonals i
altres construccions amb subjecte indefinit
20. El verb: el temps, l’aspecte i el mode
21. Les conjuncions i els connectors parentètics
22. La coordinació
23. Les oracions subordinades substantives
24. Les oracions subordinades de relatiu

25. Les construccions comparatives i les superlatives
26. Les construccions causals, les finals i les
consecutives
27. Les construccions condicionals i les concessives
28. Les expressions temporals i les aspectuals
29. Les formes verbals no finites: infinitiu, gerundi i
participi
30. L’ordre de constituents: ordre bàsic i
construccions marcades
31. La modalitat oracional. Les interjeccions
32. La negació
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Annex 3. Quadres i taula de la GEIEC amb fitxers de so
Quadre

1.2
1.3
1.4
1.5
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
annex
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
annex
2.8
annex
3.2
3.5
Taula 3.1
3.6
3.7
3.8
3.9
31.1
31.2
31.5

Apartat

Títol

1.2.1
1.2.1
1.2.2
1.2.2
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.3
1.5

Vocalisme tònic
Obertura de les vocals mitjanes tòniques
Reducció vocàlica
Vocalisme àton
Diftongs i triftongs
Principals hiats formats per i i u àtones
Contactes vocàlics en seqüències de mots: vocal tònica + vocal tònica/àtona
Contactes vocàlics en seqüències de mots: vocal àtona + vocal tònica/àtona
Vocals: símbols fonètics i grafies

2.4

Altres sons consonàntics: símbols fonètics i grafies

2.2.1
2.2.2
2.2.2
2.2.3
2.3
2.4
3.2.1
3.2.3
3.3
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
31.1
31.3
31.4

Consonants oclusives
Consonants fricatives i africades
Distribució de les consonants sibilants palatoalveolars segons els parlars
Consonants nasals, laterals i ròtiques
Principals fenòmens consonàntics
Principals consonants: símbols fonètics i grafies
Classificació dels mots segons la posició de l’accent
L’accent de frase
Grups prosòdics
Fronteres de grups prosòdics menors
Entonació de les oracions declaratives
Entonació de les oracions interrogatives
Entonació de les oracions exclamatives
Tipus d’oració segons la modalitat
Tipus de construccions interrogatives
Tipus de construccions exclamatives

XXXV

