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Introducció

L'assignatura La normativa de la llengua catalana pretén proporcionar-vos una

visió global, aprofundida i crítica de la normativa de la llengua catalana, tant

des del vessant històric i conceptual, com, sobretot, des del punt de vista gra-

matical.

Aquesta visió global exigeix, en primer lloc, una descripció del sentit i les fun-

cions de la llengua normativa en les societats contemporànies i del marc gene-

ral en el qual se situa el concepte de normativa lingüística. El mòdul «Planifica-

ció, codificació i estandardització de les llengües» té com a finalitat fer aques-

ta descripció. Així, després de veure la relació entre llengua, societat i canvi

sociolingüístic, tractarem la planificació del corpus lingüístic i estudiarem els

conceptes de codificació lingüística, de llengua estàndard i de normativa lingüís-

tica. I acabarem amb una reflexió general sobre la funció de l'estandardització

lingüística i de la llengua estàndard en la societat contemporània.

A continuació, el segon mòdul, titulat «Pompeu Fabra i la codificació del cata-

là», ens permetrà conèixer el procés de formació i implantació de la codifica-

ció de Pompeu Fabra (1868-1948), l'artífex del català estàndard contemporani.

Començarem per veure la situació de la llengua catalana al segle XIX i els cor-

rents de codificació que van aparèixer llavors, amb la irrupció d'un nou clima

d'opinió encapçalat per Pompeu Fabra; després ens centrarem en la teoria i els

criteris de Fabra sobre l'estàndard per al qual treballava. I finalment farem una

exposició breu dels temes i problemes dels diferents nivells de la llengua que

van ser matèria de codificació.

Per acabar, el tercer mòdul, titulat «La normativa i l’estàndard de la llengua

catalana avui», ens farà conèixer la situació actual del català normatiu. Després

d’un capítol general dedicat al període que va del 1939 fins a l’actualitat, que

segueix l’eix cronològic i s’atura especialment a presentar la nova gramàtica

(2016) i la nova ortografia (2017) de l’Institut d’Estudis Catalans, farem una

anàlisi de l’activitat codificadora de l’Institut d’Estudis Catalans distribuïda per

àrees: un capítol dedicat a l’ortografia, un a la fonètica i l’estàndard oral, un

al lèxic i la terminologia, un a la morfologia i un a la sintaxi. Posarem èmfasi

en aquells aspectes que presenten novetats.
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Objectius

Els objectius que heu d'haver assolit després d'haver treballat els materials di-

dàctics de La normativa de la llengua catalana es poden resumir de la manera

següent:

1. Saber situar la planificació lingüística del corpus en el marc general de la

planificació lingüística i de la política lingüística, i entendre els aspectes

tècnics i la base ideològica de tota intervenció planificada sobre les llen-

gües, tant des del punt de vista lingüístic com sociolingüístic.

2. Entendre el concepte de normalització lingüística i la seva relació amb la

política lingüística i amb la planificació lingüística.

3. Identificar les relacions i diferències entre codificació lingüística, estàndard

i normativa.

4. Adquirir un coneixement general dels models de codificació lingüística i

dels criteris i principis de selecció de les formes normatives.

5. Entendre i saber explicar quines són les funcions de l'estàndard i conèixer

el procés general de formació de les «llengües literàries» i dels estàndards

moderns.

6. Conèixer de manera general el procés de formació i implantació de la co-

dificació de Pompeu Fabra, entendre els criteris del seu treball de codifica-

ció i adquirir un coneixement general dels temes (d'ortografia, morfologia,

sintaxi i lèxic) que van ser objecte d'aquest treball.

7. Saber situar l'obra de Pompeu Fabra i de l'Institut d'Estudis Catalans en el

marc de les fases de la planificació lingüística.

8. Conèixer l'estat actual de la normativa (pel que fa a la llengua oral, la

morfologia, el lèxic i la sintaxi), i especialment les novetats que presenten

l’Ortografia catalana (2017) i la Gramàtica de la llengua catalana (2016) de

l’Institut d’Estudis Catalans.
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Continguts

Mòdul didàctic 1
Planificació, codificació i estandardització de les llengües
Jordi Ginebra

1. Política lingüística i planificació lingüística

2. La planificació del corpus lingüístic i la codificació

3. L'estandardització lingüística

Mòdul didàctic 2
Pompeu Fabra i la codificació del català
Jordi Ginebra

1. Situació de la llengua i procés d'implantació de la codificació de Pom-

peu Fabra

2. Teoria i criteris de Pompeu Fabra sobre la llengua estàndard

3. Temes i problemes de la codificació establerta per Pompeu Fabra

Mòdul didàctic 3
La normativa i l’estàndard de la llengua catalana avui
Jordi Ginebra

1. La codificació del català del 1939 als nostres dies

2. Ortografia

3. Fonètica i estàndard oral

4. Lèxic i terminologia

5. Morfologia

6. Sintaxi
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