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Polèmiques a l’entorn dels llibres de text
Estem acostumats que, cada vegada que s’acosta l’inici del curs escolar, els llibres de
text passin a ser els protagonistes de les tribunes públiques dels mitjans de comunicació,
sobretot per la despesa que això suposa a les famílies, però també, per exemple, pels
problemes físics que provoquen als infants que els han de carregar cada dia a l’esquena.
A part d’aquest interès gairebé estacional pels llibres de text, també és freqüent de llegir
denúncies de tergiversació de la història en els llibres de ciències socials, fet que
coneixem de primera mà els qui vam viure el règim franquista i que no ha deixat de ser
denunciat amb l’arribada de la democràcia i l’estat de les autonomies. Estava pensant en
aquell famós informe de la Delegació del Govern al País Basc sobre els llibres de text
del curs 1999-2000 aprovats per la Conselleria d’Educació del Govern Basc, en el qual
diu que s’ensenya que el País Basc està també format per Navarra i tres províncies
franceses i on Espanya i Euskal Herria apareixen com a entitats diferenciades i
separades; o en aquell altre de la Real Academia de la Historia titulat Informe sobre los
textos y cursos de Història en los centros de enseñanza media (2000). Per més detalls
sobre els llibres d’història (Segura 2001, Arnabat-Cañellas 2001, Valls 2001).
Sense anar més lluny, enguany hem pogut llegir notícies com la de la crisi diplomàtica
entre Japó i la Xina motivada perquè els llibres de text escolars aprovats per les
autoritats japoneses l’abril del 2005 ometen les atrocitats que van cometre contra la
població civil quan Japó va envair la Xina, i qüestionen la sobirania sud-coreana d'unes
illes situades entre Corea i el Japó.
Un altra vessant dels llibres de text que potser no ha aixecat tanta polseguera, fora de
l’àmbit educatiu, és el tractament de la diversitat cultural (Monereo 1995, Grupo
Eleuterio Quintanilla 1997) i, sobretot, la discriminació sexual (Fernández 1975, García
1993, Blanco 2000, López 1992).
No deu ser debades que, com veurem més avall, en els decrets que regulen l’autorització
dels llibres de text a l’Estat espanyol hi trobem criteris d’adequació al currículum com
aquests: la igualtat entre sexes, la superació d’estereotips (especialment en les imatges),
el rebuig de tota mena de discriminació, el respecte a totes les cultures, el foment dels
hàbits democràtics, l’atenció als valors ètics i morals o el foment dels drets humans.
I això, és clar, no és un fet exclusiu del nostre entorn més pròxim, sinó que és una
problemàtica gairebé universal. No fa gaire (desembre del 2004), llegíem a la premsa
que a la cimera anual dels Estats membres del Consell de Cooperació del Golf celebrada
a Kuwait es va decidir d’introduir reformes en els llibres i els programes escolars per tal
de combatre el terrorisme, una de les quals consistirà en l'eliminació de la retòrica
racista contra cristians i jueus, així com del tracte d'infidels i enemics de l'Islam
dispensat als no musulmans.

El tractament de la diversitat lingüística en els llibres de text
Els llibres de text de l’assignatura de llengua tampoc no s’escapen de les crítiques, com
passa lògicament amb els llibres d’altres assignatures com ara les matemàtiques, per
posar només un exemple (Ortiz 1999). Cal dir, però, que els estudis que es dediquen al
tractament de la diversitat lingüística són escassos i dispersos (Lomas 1999).
Tots sabem que algunes manipulacions de tema lingüístic no eren ni són innocents i
desintencionades. Un exemple inequívoc d’aquesta mena de manipulació perversa és el
mapa de les llengües d’Espanya que presentaven els llibres de text de la postguerra, on
segons diuen el català, el gallec i l’euskera apareixien com a dialectes de l’espanyol.
Un altre exemple més d’actualitat és el de la denominació de la llengua catalana als
llibres de text de la Comunitat Valenciana. La primavera del 1999, sindicats i
organitzacions polítiques i cíviques valencianes van denunciar que la Generalitat
Valenciana havia cursat ordres als seus inspectors educatius perquè controlessin i
fiscalitzessin aquells professors dels centres públics que feien servir la denominació
“llengua catalana” per a referir-se a la llengua catalana.
Però aquesta no és l’única qüestió que ha aixecat polèmica al País Valencià. Segons
l’Informe sobre la llengua i els escriptors al País Valencià elaborat per l’Associació
d'Escriptors en Llengua Catalana, la llista d’actuacions polèmiques del govern de la
Generalitat Valenciana en matèria curricular són molt nombroses.
Pel que fa als continguts de literatura, el 22 de novembre del 2000, les Corts
Valencianes, amb la majoria absoluta del PP, rebutjaven, a la Comissió d'Educació, la
proposta per a difondre a tots els instituts l'obra discogràfica del cantautor d'Alcoi Ovidi
Montllor, com també la recopilació de les pel·lícules i obres teatrals en què havia
intervingut. Des de l'octubre del 1989, en què van començar les emissions de Canal 9,
l'aparició d'Ovidi Montllor a la pantalla autonòmica va estar prohibida pel director
general de la cadena, el qual també va obstaculitzar que el cantautor alcoià participés en
els escassos doblatges de pel·lícules per a aquesta televisió pública.
Dos anys més tard, la Conselleria d'Educació publica el decret en què queden exclosos
els autors “no valencians” del currículum de l'assignatura anomenada Valencià. Llengua
i Literatura, a partir del curs 2002-2003. Més tard, l’abril de 2002, el Consell de la
Generalitat Valenciana veta l'estudi dels autors en català no nascuts al País Valencià en
els currículums educatius d'ESO i Batxillerat.
Pel que fa al model de llengua dels llibres de text, el febrer del 1999 la Conselleria
d'Educació començà a prohibir vocables de la llengua catalana, acceptats a les
anomenades Normes de Castelló. El mes d'abril d'aquell any els mateixos funcionaris
del departament reconeixien l'existència de "paraules prohibides" en els textos oficials.
Uns anys abans, sota el mandat socialista, el director general de la Radiotelevisió
Valenciana va prohibir la utilització en el mitjà de més de tres-centes paraules correctes
i vigents en la gramàtica catalana actual (Bernat 1990). El 23 d'abril de 2002, el Consell
aprova una primera sèrie de paraules “reconegudes i autoritzades” amb què començar la
redacció d'un diccionari "valencià". Aquestes paraules, primer són aprovades pel
Consell i després es presenten a l'AVL perquè les ratifiqui.

Darrerament, el 26 de març del 2004, el Ple de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua ha
aprovat el document “Propostes per a un llibre d’estil que servisca de marc de referència
a les editorials valencianes per a l’elaboració de materials curriculars en valencià”, amb
el propòsit d’orientar autors i editors en alguns aspectes del model de llengua a usar en
els llibres de text i d’altres materials curriculars escrits en valencià, especialment
d’ESO.
Cal dir que aquest acord de l’AVL segueix les directrius de Galí 1931, primer, i
Aracil 1979 més tard, els quals es pronunciaren a favor de l’adquisició de
l’estàndard de manera gradual, recomanació que també han defensat, molts altres
(López del Castillo 1976, 1988; Stubbs 1982; Cassany 1993; Veny 1992).

La influència de l’escola en l’anivellament lingüístic
En el camp de la investigació lingüística catalana, d’uns anys ençà s’han anat repetint
els advertiments de les conseqüències de l’actual procés d’estandardització del català.
En aquest procés, el paper de l’escolarització és fonamental i els llibres de text són la
mostra i el testimoni del rumb que ha pres.
L’escola, al costat sobretot dels mitjans de comunicació i també de les administracions,
actua a favor d’una desitjable estandardització i d’un inevitable i necessari anivellament
lingüístic. Aquest anivellament, com han denunciat alguns estudiosos i estudioses
(Pradilla 1995, Navarro 1995, Corbera 1996, Buj 2001), va més enllà del que seria
desitjable, ja que, si bé actua eficaçment contra la castellanització, en canvi, provoca la
desaparició innecessària de formes genuïnes i l’aparició d’endodiglòssia i prejudicis
lingüístics.
Així s’ha constatat amb dades empíriques tant a l’àrea del català occidental,
concretament a Lleida (Carrera 1995 i 2000; Romero 1995), al Baix Ebre (Massip 1996,
Izquierdo 2003), al Montsià (DDAA 1997), al Baix Maestrat (Pradilla 1993, 1995,
1996), a l’Alacantí (Baldaquí 2003) i el Baix Vinalopó (Segura Llopes 2002 i 2003),
com també al català central (Vilà 1992, Bau-Font 1992, Pons 1992).
Potser per això, i perquè la formació del professorat és deficient (Navarro 1995), que
d’uns anys ençà, seguint la tradició de les gramàtiques balears i valencianes (Moll,
Sanchis, Salvador i Valor, entre d’altres), han proliferat les propostes específiques
referides a una part del domini lingüístic, concretament de les Illes Balears (Alomar
1999 i Alomar-Melià 1999), de les Terres de l’Ebre (Aragonés 1995 i 2004; Beltran
1987, 1988 i 2002; Buj 2000-2001), de la Franja (Quintana 1984), de l’Alguer (IEC
2003) i també del País Valencià (Ferrando 2002).
Aquest manuals, molt sovint adreçats al món de l’ensenyament, pretenen eradicar el
desconeixement del contingut del corpus normatiu del català i difondre la concepció
composicional de la llengua estàndard que admet i preveu la variació dialectal i
estilística.
El català nord-occidental, contràriament al que passa amb el català central, el valencià i
el balear, disposa de molt pocs recursos didàctics creats expressament per a l’alumnat
d’aquest dialecte. Llevat de l’adaptació al català occidental d’algunes d'activitats Clic

del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, un quadern de transcripció
fonètica (Carrera 1995) i del voluminós llibre d’exercicis Aïnes (Panisello 2002), no
trobem més que materials destinats a l’educació infantil i primària, entre els quals
destaquen els vocabularis (Gandia 1987, Seminari Permanent de Llengua Catalana
1995, Esteve 1999) i els reculls de cançons populars (Buj 2003).
Tot i aquests esforços, els llibres de text continuen no presentant aquesta variació,
almenys, pel que sabem, a Catalunya.
És per això que una part del treball que emprenem consistirà a comprovar si en els
llibres de text de Catalunya es tenen en compte les formes lingüístiques de la llengua
estàndard dels dialectes i subdialectes propis del territori, en aquest cas, el central (i els
seus subdialectes), el català septentrional de transició i el nord-occidental (i els seus
subdialectes).
I si això passa a Catalunya, hem de creure que una cosa semblant també pot ocórrer amb
altres subdialectes com el tortosí i l’alacantí (al País Valencià) o el menorquí i
l’eivissenc (a les Illes Balears).

La legislació i reglamentació de l’ensenyament del català
La reglamentació de l’ensenyament a Catalunya, les Illes Balears i al País Valencià, les
tres comunitats autònomes on l’ensenyament del català és obligatori, no és la mateixa.
Com que aquestes comunitats tenen competències en educació, disposen de decrets
diferents que regulen l'ús i l'ensenyament de la llengua catalana (o valencià) en els
centres docents. En conseqüència, no ens hauria d’estranyar de trobar diferents models
d’escolarització, materials curriculars semblants però no idèntics, normatives pròpies
sobre la supervisió, autorització o homologació dels llibres de text, i així, a la fi, llibres
de text incompatibles.
D’entrada, que els llibres de text vehiculin models diferents no sembla que representi
cap problema en si mateix: més aviat diria que és un fet lícit i recomanable, ben
justificat.
No podem dir el mateix del model de llengua que s’hi prescriu, ja que caldria esperar
que els llibres de text contemplessin, com a mínim, les variants geogràfiques de la
llengua estàndard pròpies del territori de cada comunitat, i per anar bé, almenys les
variants que es vehiculen a les altres comunitats.

El tortosí: un cas paradigmàtic
En aquest sentit el dialecte tortosí, situat a cavall de dues comunitats autònomes, s’ha
posat sovint com a exemple de la necessitat que els llibres de text compleixin aquests
mínims.
El cas és que en poblacions tan properes com Ulldecona (Montsià) i Traiguera (Baix
Maestrat), on es parla el mateix dialecte, s’ensenyen models de llengua diferents. Si
afegim aquest anivellament regionalitzat a l’anivellament intrínsec de
l’estandardització, les conseqüències no poden ser gaire desitjables ni suportables. Per
una banda, es difonen trets lingüísitcs aliens de dos models distints, fet que no fomenta
una concepció unitària de la llengua, i per l’altra, es continua desprestigiant la parla i en
conseqüència s’hi mantenen els prejudicis.
En termes quantitatius, com que la llengua dels llibres de text del Principat es basa en el
català central, i el tortosí és considerat un subdialecte del català occidental, podríem
pensar que la llengua dels llibres editats al País Valencià coincidirà molt més amb la
parla espontània dels estudiants d’aquestes comarques: les preferències en els doblets
ortogràfics (nàixer/néixer; ametla/ametlla, etc.) i morfològics (siga/sigui, etc.),
l’accentuació de les es (café/cafè), etc.
Però no és ben bé així, perquè ens trobem amb una casuística molt més complexa. Per
una banda, en alguns aspectes, el model de llengua dels llibres editats al País Valencià
coincideix amb el parlar tortosí (p. ex., siga), però no en d’altres (p. ex., jo parle), i el
mateix podem dir dels llibres editats al Principat, els quals coincideix amb el parlar
tortosí en uns casos (p. ex., jo parlo), però no en d’altres (p. ex., sigui).
L’experiència ens diu que els llibres de text de Catalunya, com que no solen tenir
present la varietat dialectal nord-occidental, presenten una sèrie d’inconvenients per al
professorat i l’alumnat d’aquest dialecte i en especial del dialecte tortosí:
a) la presència d’explicacions i d’exercicis innecessaris per a l’alumnat d’aquest
dialecte (p. ex., l’ortografia de la vocal neutra), i que el professorat tendeix a obviar;
b) la presència d’explicacions, exercicis i solucionaris pensats per a l’alumnat d’altres
dialectes que no s’adapten a les necessitats d’aquest alumnat (p. ex. l’ortografia de la x),
i que el professorat es veu obligat a corregir o matisar;
c) l’omissió de variants lingüístiques legítimes pròpies de l’alumnat (p. ex. el possessiu
meua), que el professorat pot o no restituir;
d) finalment, l’absència d’explicacions i exercicis sobre trets lingüístics (correctes i
incorrectes) que afecten l’alumnat d’aquest dialecte (p. ex., l’ús de l’article definit lo,
etc.), fet que obliga al professorat a dissenyar nous materials, si vol.
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Delimitació de l’abast l’estudi
L’objectiu de l’estudi que se m’havia encomanat era un treball que pogués servir de
model i patró per a realitzar una posterior recerca sobre els models de llengua vehiculats
en els llibres de text de l’assignatura de llengua catalana (o valenciana) del Principat
d’Andorra i de les comunitats autònomes de Catalunya, d’Aragó i Valenciana. En
quedaven al marge els territoris on el català no és oficial (la Franja d’Aragó, Catalunya
Nord i l’Alguer i el Carxe).
Finalment, a més de dissenyar el model, l’he aplicat no només a una mostra perquè
servís d’exemple, sinó que l’he aplicat als llibres usats als instituts d’ensenyament
secundari de les Terres de l’Ebre de titularitat pública.
Per manca de temps i de disponibilitat, només n’he estudiat la llengua vehicular, la
llengua prescrita i els mapes del domini lingüístic del català. Per tal de poder avançar
alguna conclusió sobre les diferències entre comunitats, també he analitzat la llengua
vehicular d’alguns dels llibres de text usats a les comarques dels Ports, Baix Maestrat i
Alt Maestrat.
Queda pendent de fer, doncs, l’anàlisi dels textos literaris que apareixen en aquests
llibres. Tot i que l’estudi no és tant complet com hauríem desitjat, creiem que aquesta
mostra de llibres és suficientment representativa. Per a fer-ne un examen complet caldrà
estudiar els llibres usats a Catalunya que no hem analitzat, els d’Andorra, les Illes
Balears i la Comunitat Valenciana.
He delimitat l’abast de l’estudi als llibres de text de llengua catalana de l’ensenyament
secundari obligatori, perquè l’ESO és una etapa obligatòria, i en molts casos l’última,
on l’alumnat adquirirà les competències bàsiques en llengua catalana. Així, doncs, hem
deixat de banda els llibres de text de l’ensenyament primari, batxillerat, universitari, a
distància, de certificats oficials i també d’adults, estrangers i nouvinguts.
Per les facilitats que implica la proximitat geogràfica, he prescindit d’acudir a les
editorials i he preferit recórrer als mateixos usuaris, amb la certesa que les edicions dels
llibres analitzades són les que usa el professorat a les aules d’aquests instituts.

Elaboració dels qüestionaris per a l’anàlisi dels llibres de text
He elaborat quatre qüestionaris sobre aspectes diferents dels llibres de text: la llengua
vehicular, la llengua prescrita i els textos literaris. Aquest últim va ser incorporat més
tard a proposta del Grup de treball que m’ha encomanat l’estudi i, per això, tot i que
n’hem fet el buidatge i en tenim els resultats, no s’ha pogut acomplir a temps.
En el primer qüestionari hi ha les dades bibliogràfiques que identifiquen els llibres de
text analitzats, les dades d’homologació i el nom de la persona encarregada d’omplir-lo.
En els qüestionaris segon i tercer he mirat d’incloure fets de parla significatius que
abracin aspectes gramaticals diversos (fonètica, ortografia, morfologia, sintaxi i lèxic) i
que siguin representatius tant de la variació geogràfica (dialectes) com estilística
(registres).

Amb aquesta fi, he elaborat una llista de cinquanta-cinc trets lingüístics que he
caracteritzat, per una banda, segons el nombre de solucions i el camp gramatical, i per
una altra, segons la normativitat, l’extensió geogràfica, la representativitat dins de cada
comunitat autònoma i la vehiculació que es fa en altres comunitats de les solucions
previstes.
En el qüestionari de la llengua vehicular, he seleccionat la vintena de trets lingüístics
que m’ha semblat que seria més fàcil de trobar en els enunciats i explicacions dels
llibres de text i n’he exclòs aquells trets que previsiblement són usats escadusserament.
D’aquests vint trets, predominantment morfològics, n’hi ha tres que no s’inclouen en el
qüestionari de la llengua prescrita: els imperatius llegeix, llig o llegiu i omple, ompli o
ompliu i els noms noia, xic, xiquet o al·lot. Els disset restants es repeteixen en el
qüestionari de la llengua prescrita i així podrem comparar amb la llengua vehicular i
comprovar si hi ha coherència textual.
El qüestionari de la llengua prescrita, basat en cinquanta-dos trets, és més extens i
complet. Els resultats han de servir per comprovar si es presenten totes les variants que
admet la normativa i de quina manera es presenten. Per això, a més de consignar les
formes presentades, s’hi pot fer constar l’ordre i preferència en que són presentades:
-forma principal (en primer lloc),
-forma alternativa (amb una disjuntiva),
-forma secundària (entre parèntesis),
-forma marginal (al marge).

També s’ha tingut en compte el lloc on trobem la prescripció (enunciats, exemples,
quadres, annexos, exercicis i solucionaris) i si es fan comentaris sobre:
-el registre (estàndard, col·loquial, llengua parlada o escrita, etc.),
-la varietat (dialectal, antic, vulgar, culte, etc.),
-l’acceptabilitat (correcte/incorrecte, etc.) i
-d’altres consideracions (extensió geogràfica, vitalitat, etimologia, etc.).

Els resultats del buidatge d’aquests dos últims qüestionaris serviran per a definir el
model de llengua vehiculat i prescrit de cada llibre de text, i per tant, comprovar el
tractament de la diversitat lingüística catalana.
L’últim qüestionari està pensat per a la quantificació dels textos literaris que apareixen
en els llibres de text. Les dades que s’hi poden anotar són les següents:
-la referència bibliogràfica: autor, títol poema o del fragment, obra, nombre de versos, línies o pàgines
que ocupa.
-l’època de l’autor: medieval (s. XII-XV), moderna (s. XVI-XIX), contemporània (s. XX), actual
(d’escriptors vius).
-el gènere literari: popular (en vers o prosa; cançó, teatre i còmic), prosa (narrativa, memorialística o
argumentativa), teatre, poesia (en vers, prosa o visual).
-l’edició del text: original, adaptació, versió, traducció, vocabulari, font bibliogràfica.
-il·lustracions: retrats de l’autor, portades de llibres, dibuixos i fotos il·lustratives.
-activitats d’aprenentatge: dictats.

Així, doncs, aquest últim qüestionari hauria de servir per a comprovar quin escriptors
són antologats en els llibres de text, quins són els més freqüents i si hi ha preferències
segons la procedència geogràfica dels autors.

Redacció d’unes instruccions del qüestionari
Les instruccions que haurien de servir d’orientació als enquestadors, s’han redactat
perquè la idea inicial era dissenyar un model que servís per a poder fer una anàlisi de
tots els llibres de text.
Finalment, després d’haver completat i buidat una vintena de qüestionaris, he rectificat i
refós el qüestionari i aquestes instruccions, eliminant allò que no ha donat resultats
fructífers i afegint alguns aspectes que no s’havien previst.

Recollida de mostres dels llibres de text i de les programacions oficials
Tot i que he esbrinat quines editorials publiquen llibres de text de l’assignatura de
llengua catalana o valenciana d’ESO i si estan homologats o no, finalment vaig optar
per aconseguir i analitzar només exemplars d’aquells llibres que són usats en el meu
entorn geogràfic immediat, és a dir les Terres de l’Ebre i les comarques dels Ports i Baix
Maestrat. M’ha semblat que amb aquest conjunt de llibres n’hi havia prou per arribar a
unes conclusions representatives, ja que l’objectiu no és valorar o jutjar els llibres de
text que hi ha en circulació, sinó més aviat comprovar si hi ha un tractament adequat de
la variació geogràfica.
Per això m’he posat en contacte amb els centres d’ensenyament d’educació secundària o
centres de recursos pedagògics d’aquestes comarques (per telèfon, correu electrònic o
consultant les respectives pàgines web), que m’han informat dels llibres de text que
usen en el curs 2004-2005.
Tot i que havia previst de demanar els llibres de text seleccionats a les editorials,
finalment he optat per demanar-los als companys que treballen als centres
d’ensenyament. Això, a més de ser més còmode i efectiu, m’ha semblat que seria molt
més fiable.
Sobre les programacions dels llibres de text, la majoria de les quals estan disponibles a
les pàgines web de les editorials, no n’he fet cap anàlisi perquè la temporalització dels
continguts no era cap dels objectius del treball.
En canvi, sí que he aplegat i comparat els currículums establerts pels departaments
d’ensenyament de les tres comunitats autònomes, perquè això sí que pot condicionar el
que fan les editorials i permetria comprovar si són fidels a les programacions oficials.

Compleció dels qüestionaris mitjançant la consulta dels llibres de text seleccionats
Els qüestionaris s’han anant omplint amb anotacions manuscrites i amb diferents colors
per a cada curs. Els qüestionaris resolts ocupen uns vuitanta fulls per editorial.

Buidatge dels qüestionaris i mostra dels resultats
Els resultats dels qüestionaris de la llengua prescrita i dels textos literaris s’han buidat
en unes graelles que han servit per a poder fer-ne la descripció analítica dels resultats.

Redacció de les conclusions i elaboració d’un informe
Una vegada feta la descripció i el comentari dels resultats del qüestionari, i fet també
l’estudi comparatiu dels mapes, he redactat les conclusions del treball i un informe que
resumeix els resultats i les conclusions.

Qüestionaris
Fitxa bibliogràfica dels llibres de text
Llengua vehicular
Llengua prescrita
Literatura
Instruccions del qüestionari

Fitxa bibliogràfica dels llibres de text
A cada llibre s’ha d’assignar una sigla identificadora que constarà de dues parts:
-un text amb majúscules, que correspondrà a l’editorial o a la col·lecció (p. ex., TEXT)
-un número, de l’1 al 4, que correspondrà al curs (p. ex., TEXT3).

Sigla

Títol i subtítol

Nivell
educatiu

Autors

Editorial i
col·lecció

Edició,
lloc i data
ISBN Homologació
de
publicació

LLIBRE: ___________

Llengua vehicular
llibre i pàgina

3. ORTOGRAFIA:
3.1. l’accent de la e:
-francès
-francés
4. GÈNERE I NOMBRE:
4.1. plurals textos o texts:
-textos
-texts
5. DETERMINANTS:
5.1. l’article definit el, es o lo:
-el
-es
-lo
5.3. demostratius aquest/este, aqueix/eixe i aquell:
-aquest/aquell
-aquest/aqueix/aquell
-este/eixe/aquell
-eixe/aquell
-este /aquell
5.4. possessius meva o meua:
-meva
-meua
5.6. numeral dos o dues (fem.):
-dues
-dos
6. PRONOMS:
6.1. pronoms me, te, se i ne proclítics:
-em
-me
7. VERBS REGULARS:
7.2. present d’indicatiu canteu o cantau:
-canteu
-cantau
7.4. present d’indicatiu serveix o servix:
-serveix
-servix
imperatiu llegeix, llig o llegiu:
-llegeix
-llig
-llegiu
imperatiu omple, ompli o ompliu:
-omple
-ompli
-ompliu

7.5. present de subjuntiu canti o cante:
-canti
-cante
7.6. present de subjuntiu serveixi, servisca, servesqui o servesca:
-serveixi
-servisca
-servesqui
-servesca
7.7. imperfet de subjuntiu cantessin, cantessen, cantassen o cantaren:
-cantessin
-cantessen
-cantassen
-cantaren
7.8. perfet simple o perifràstic:
-cantí
-vaig cantar
8. VERBS IRREGULARS:
8.2. infinitiu ser, ésser o esser:
-ser
-ésser
-esser
8.6. verb néixer o nàixer:
-néixer
-nàixer
8.8. infinitiu veure o vore:
-veure
-vore
9. MORFOSINTAXI:
9.1. preposició per o per a:
-per a
-per
LÈXIC
noi noia, xic xica, xiquet xiqueta, al·lot al·lota:
-noi noia
-xic xica
-xiqueta xiqueta
-al·lot al·lota

LLIBRE: ___________

Llengua prescrita
[...]

VARIANTS:
1.
2.
3.
4.

1

2

3

4

ref.

1

2

3

4

ref.

1

2

3

4

ref.

1

2

3

4

ref.

1

2

3

4

ref.

1.
Explicacions
1.1. -Formes presentades
1.2. -és l’única forma
-és la forma principal (en primer lloc)
1.3.
-és una forma alternativa (amb una disjuntiva)
1.4.1.
-és una forma secundària (entre parèntesis)
1.4.2.
-és una forma marginal (al marge, a peu de pàgina)
1.4.3.
2.
Exemples
2.1. -Formes presentades
2.2. -és l’única forma
-és la forma principal (en primer lloc)
2.3.1.
-és una forma alternativa (amb una disjuntiva)
2.4.1.
-és una forma secundària (entre parèntesis)
2.4.2.
3.
Quadres
3.1. -Formes presentades
3.2. -és l’única forma
-és la forma principal (en primer lloc)
3.3.
-és una forma alternativa (amb una disjuntiva)
3.4.1.
-és una forma secundària (entre parèntesis)
3.4.2.
6.
Annexos
6.1. -Formes presentades
6.2. -és l’única forma
-és la forma principal (en primer lloc)
6.3.
-és una forma alternativa (amb una disjuntiva)
6.4.1.
-és una forma secundària (entre parèntesis)
6.4.2.
5.
Solucionaris
5.1. -Formes presentades:
5.2. -és l’única forma
-és la forma principal (en primer lloc)
5.3.
-és una forma alternativa (amb una disjuntiva)
5.4.1.
-és una forma secundària (entre parèntesis)
5.4.2.

1
1.7.
1.7.1
1.7.2.
1.7.3.
1.7.4.
1.7.5.
1.7.6.
1.6.
1.6.1.
1.6.2.
1.6.3.
1.6.4.
1.6.5.
1.6.6.
1.8.
1.8.1
1.8.2.
1.8.3.
1.8.4.
1.8.5.
1.9.
1.9.1.
1.9.2
1.9.3.
1.9.4
1.9.5.
1.9.6.

Es fan consideracions sobre el registre:
-col·loquial
-informal
-no estàndard
-en la llengua parlada
-en la llengua escrita
-...
Es fan consideracions sobre la varietat:
-vulgarisme
-cultisme
-antic
-arcaisme
-dialectalisme
-...
Es fan consideracions sobre l’acceptabilitat:
-no recomanable
-incorrecte
-inadmissible
-castellanisme
-...
La descripció inclou informació sobre:
-l’etimologia
-l’extensió geogràfica
-la vitalitat
-les controvèrsies lingüístiques
-altres llengües
-...

2

3

4

ref.

LLIBRE: ___________

Lectures de literatura

núm./Nom/Cognoms de l’autor/Títol/Obra/nombre de pàgines (p.), de línies (l.) o de versos (vs.)
0. Guillem de /BERGUEDÀ/”Oreneta, ton cant em fa enfurir”/Poesia trobadoresca/1 p.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1
Època:
-medieval (s. xii-xv)
-moderna (s. xvi-xix)
-contemporània (s. xx)
-actual (s.xxi)
Gènere:
-popular
-teatre
-narrativa
-poesia
-prosa
-vers
Edició:
-adaptació
-versió
-traducció
-original
Presentació:
-font bibliogràfica
-retrats de l’autor
-il·lustracions
-vocabulari
-activitats
-dictat

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Instruccions
ENCAPÇALAMENT
--Cada qüestionari va encapçalat pel títol, amb el número corresponent, del cas que s’ha d’analitzar.
--Abans de començar, cal llegir la descripció tècnica de cada cas i els índexs temàtics que permetran
localitzar més fàcilment les lliçons on trobarem el cas a estudiar.
--Al costat del títol s’ha d’apuntar l’editorial del llibre de text que s’analitzarà.

VARIANTS
--A continuació apareixen les formes o variants de cada cas que presumiblement podem trobar-hi. Si en el
llibre analitzat apareix alguna altra variant no prevista, caldrà assignar-li un número nou i apuntar-la a
continuació.

QÜESTIONARI
--El cos del qüestionari està dividit en les diferents parts del llibre (explicacions, exemples, quadres,
exercicis, solucionaris, annexos, llengua vehicular, il·lustracions, lectures) que és on hem de buscar les
variants del cas estudiat:
L’apartat 1. Explicacions, són les descripcions gramaticals de les lliçons.
L’apartat 2. Exemples, són les frases que solen acompanyar les descripcions gramaticals de la lliçó i que
serveixen d’exemple.
L’apartat 3. Quadres, són els quadres sinòptics que solen resumir les descripcions gramaticals de la lliçó.
L’apartat 4. Exercicis, són les activitats pràctiques que proposa el llibre per repassar la lliçó o per corregir
els possibles errors dels aprenents. Solen anar a continuació de les explicacions, però també es poden
trobar agrupats amb altres activitats de la unitat didàctica.
L’apartat 5. Solucionaris, són les claus de solució dels exercicis, que solen trobar-se en un llibre a part.
L’apartat 6. Annexos, són els quadres i resums que solen trobar-se al final del llibre.
--Si en el llibre no hi ha alguna d’aquestes parts, es deixarà en blanc. En canvi, si les hi trobem, caldrà
apuntar-ne la pàgina.

PREGUNTES I RESPOSTES
--En cada part del llibre es repeteixen gairebé sempre les mateixes preguntes.
--En la primera de cada apartat (1.1., 2.1., 3.1., etc.), que porta el títol de “Formes presentades” o “Formes
usades”, cal senyalar amb una creu una o totes les caselles de les formes previstes. Si només apareix una
de les formes previstes, caldrà senyalar la casella de sota, que porta el títol de “és l’única forma”. Si hi
apareix més d’una forma, caldrà senyalar alguna o algunes de les caselles de sota restants.
--En l’apartat 1. Explicacions, hi ha també una bateria de preguntes que permetran consignar si s’hi fan
valoracions o s’aporten informacions addicionals del cas estudiat.

Llibres de text analitzats
El mercat editorial dels llibres de text
Llibres de text de les Terres de l’Ebre
-Referències bibliogràfiques
-Distribució dels llibres
-Homologació dels llibres
Llibres de text dels Ports, Baix Maestrat i Alt Maestrat
-Referències bibliogràfiques
-Distribució dels llibres
-Homologació dels llibres

El mercat editorial dels llibres de text
Les empreses editorials que disposen de llibres de text de l’assignatura Llengua
catalana i literatura o bé de Valencià: llengua i literatura tenen diferents àmbits
territorials de distribució i una variada oferta:
Per una banda tenim les editorials integrades en grups editorials d’àmbit internacional,
com ara McGraw-Hill Interamericana de Espanya (McGraw-Hill) o Cruïlla (Grupo
SM), que tenen mercat a tot Espanya i també a Iberoamèrica.
Després hi ha editorials com ara Editorial Vicens Vives i Santillana, o d’altres
integrades en grups editorials d’àmbit estatal, com ara Editorial Barcanova (Grupo
Anaya), Baula (Grupo Editorial Luis Vives), Brúixola (Bruño) i Edebé català (Grupo
Edebé), que ofereixen productes només al conjunt de l’Estat espanyol.
Finalment hi ha editorials amb seu a Barcelona, dedicades principalment al llibre de text
en català, com ara Edicions Castellnou (marca registrada d’Hermes Editora General) i
Editorial Teide, o que formen part d’un grup editorial, com ara Promotext (Enciclopèdia
Catalana); o amb seu a Alzira, en el cas de Bromera.
Totes tenen en el seu catàleg una col·lecció en llengua catalana. Només Castellnou edita
una única col·lecció de llibres de text en català (exceptuant, és clar, les assignatures de
llengua castellana i anglès). La resta, llevat de Bromera, tenen tots també una col·lecció
en llengua castellana.
Si ens fixem només en el mercat de parla catalana, distribuït entre les tres comunitats
autònomes que tenen el català o valencià com a llengua oficial, distingirem diferents
estratègies:
a) les que tenen només una col·lecció destinada a Catalunya (Promotext, Barcanova, Baula),
b) les que tenen una col·lecció destinada a cadascuna de les tres comunitats (Castellnou, Teide, Vicens
Vives, Brúixola/Bruño),
c) les que tenen una col·lecció destinada a Catalunya i una altra a la Comunitat Valenciana (Cruïlla,
Edebé català/Marjal, Santillana-Grup Promotor/Voramar).
d) les que tenen només una col·lecció destinada a la Comunitat Valenciana (Bromera).

Aquestes editorials o grups editorials tenen una oferta variada pel que fa als nivells
d’ensenyament: infantil, primària, secundària, batxillerat, lectures infantils, juvenils o
dels clàssics literaris, cicles formatius, nouvinguts, formació d’adults, preparació de
proves oficials, estudis universitaris i professionals.
Si ens fixem només en les etapes de primària, secundària, batxillerat, lectures infantils,
juvenils o dels clàssics literaris, comprovarem que hi ha diferents línies editorials.
La majoria tenen una col·lecció per a primària. El Grupo Edebé i Castellnou la tenen
només en català i en castellà, malgrat que tenen divisions per a la Comunitat Valenciana
i, en el darrer cas, també per a les Illes Balears. Baula i Bruño són les úniques que no
toquen aquesta etapa.
Una cosa semblant passa amb els llibres de text per a batxillerat. La majoria tenen
llibres en el seu catàleg per a aquesta etapa. Teide i Brúixola el tenen idèntic per a
Catalunya i Balears, però no en tenen per a la Comunitat Valenciana. Baula (l’única
dedicada exclusivament a l’ESO) i Santillana, tampoc tenen llibres de batxillerat.
Finalment val la pena subratllar que algunes d’aquestes editorials tenen un fons de
literatura infantil i juvenil en català (La Galera, d’Enciclopèdia Catalana; Vaixell de
Vapor, de Cruïlla; Barcanova, i en menor mesura, Vicens Vives, Bromera, Baula i
Edebé) o de lectures dels clàssics catalans (McGraw-Hill, Teide, Bromera i sobretot
Castellnou), fet que influirà ben segur en la selecció de les lectures incloses en els
llibres de text. Afegim que Castellnou i Barcanova són els únics que ofereixen materials
de català per a adults i proves oficials, i que Barcanova, Bromera, Cruïlla i Enciclopèdia
Catalana també publiquen diccionaris escolars.

Llibres de text de les Terres de l’Ebre
En el treball hem analitzat els llibres de text usats a les aules de tots els instituts públics
d’ensenyament secundari de les Terres de l’Ebre. N’hem analitzat la llengua vehicular,
la llengua prescrita, la cartografia dels dialectes catalans i els textos literaris antologats.

Referències bibliogràfiques
Els llibres de Llengua catalana i literatura utilitzats a les Terres de l’Ebre durant el curs
2004-2005 són editats per les editorials Castellnou, Enciclopèdia Catalana, Barcanova,
Cruïlla i Teide (veg. LÀMINA 1).
CAST: Castellnou
Arc. Llengua catalana i literatura. ESO 1r. 1r ESO. Joan BADIA; Jordi BALCELLS; Isabel CASANELLAS;
Jordi GRIFOLL; Lídia SINUÉS. Hermes Editora General – Castellnou Edicions. 1a ed., Barcelona (març
2002). 84-8287-801-8. Obra presentada al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
per a la seva homologació com a llibre de text. [?]
Bruc. Llengua catalana i literatura. ESO 2n. 2n ESO. Joan BADIA; Jordi BALCELLS; Isabel CASANELLAS;
Jordi GRIFOLL; Lídia SINUÉS. Hermes Editora General – Castellnou Edicions. 1a ed., Barcelona (febrer
2003). 84-8287-766-6. Obra presentada al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
per a la seva homologació com a llibre de text. Obra presentada a la Conselleria d’Educació i Cultura de
les Illes Balears per a la seva homologació com a llibre de text. [07/07/03]
Nau. Llengua catalana i literatura. ESO 3r. 3r ESO. Joan BADIA; Jordi BALCELLS; Jordi GRIFOLL; Ignasi
PUIG; Carles RIBÓ; Alfred SARGATAL. Hermes Editora General – Castellnou Edicions. 1a ed., Barcelona
(maig 2002), 2a ed. (juliol 2002), 3a ed. (març 2004). 84-8287-607-4. Obra presentada al Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per a la seva homologació com a llibre de text. Obra
presentada a la Conselleria d’Educació i Cultura de les Illes Balears per a la seva homologació com a
llibre de text. [?]
Toc. Llengua catalana i literatura. ESO 4t. 4t ESO. Joan BADIA; Jordi BALCELLS; Jordi GRIFOLL; Ignasi
PUIG; Carles RIBÓ; Alfred SARGATAL. Hermes Editora General – Castellnou Edicions. 1a ed., Barcelona
(abril 2003). 84-8287-855-7. [No consta. 30/09/03]

TEXT: Enciclopèdia Catalana
Llengua catalana i literatura. 1r curs. ESO. 1 cicle. 1 ESO. Josep CAMPS; Núria COT; Llorenç
SOLDEVILA; M. Roser TRILLA. Enciclopèdia Catalana (Col. Text-Galera). 1a ed. Barcelona, abril 2001. 3a
reimpressió, maig 2003. 84-412-0618-X. Obra presentada a homologació al Departament d’Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya. [?]
Llengua catalana i literatura. 2n curs. ESO. 1 cicle. 2 ESO. Josep CAMPS; Núria COT; Llorenç
SOLDEVILA; M. Roser TRILLA. Enciclopèdia Catalana (Col. Text-Galera). 1a ed. Barcelona, octubre 2001.
84-412-0620-1. Obra presentada a homologació al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya. [?]
Llengua catalana i literatura. 3r curs. ESO. 2 cicle. 3 ESO. Josep CAMPS; Núria COT; Llorenç
SOLDEVILA; M. Roser TRILLA. Enciclopèdia Catalana (Col. Text-Galera). 1a ed. Barcelona, 2001. 84412-0653-8. Obra presentada a homologació al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya. [07/08/02]
Llengua catalana i literatura. 4t curs. ESO. 2 cicle. 4 ESO. Josep CAMPS; Núria COT; Llorenç
SOLDEVILA; M. Roser TRILLA. Enciclopèdia Catalana (Col. Text-Galera). 1a ed. Barcelona, maig 2002.
2a reimpressió, maig 2003. 84-412-0672-4. Obra presentada a homologació al Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. [?]

BARC: Barcanova
Estímul. Llengua catalana, 1. 1r Cicle ESO. 1r ESO. Lluís HOMS; Josep ROSSELL. Editorial Barcanova.
1a ed. (2002), 4a ed., Barcelona (setembre 2003). 84-489-0933-X. Aquest llibre [...] ha estat homologat
pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, segons la Resolució de 20 de novembre
de 2002, publicada al DOGC, núm. 3771, del 28 de novembre de 2002. [?]
Estímul. Llengua catalana, 2. 1r Cicle ESO. 2n ESO. Lluís HOMS; Josep ROSSELL. Editorial Barcanova.
1a ed., Barcelona (març 2001). 84-489-0935-6. Aquest llibre [...] ha estat presentat al Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. [07/08/02]
Estímul. Llengua catalana, 3. 2n Cicle ESO. 3r ESO. Lluís HOMS; Josep ROSSELL. Editorial Barcanova.
1a ed. (2002), 3a ed., Barcelona (març 2004). 84-489-1102-4. Aquest llibre [...] ha estat homologat pel
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, segon la Resolució de 7 d’agost de 2002,
publicada al DOGC, núm. 3698 del 13 d’agost de 2002. [07/08/02]
Estímul. Llengua catalana, 4. 2n Cicle ESO. 4t ESO. Lluís HOMS; Josep ROSSELL; Carles MATA;
Agustina RICO; Sílvia HOMS. Editorial Barcanova. 1a ed. (2003), 2a ed., Barcelona (maig 2004). 84-4891307-8. Aquest llibre [...] ha estat homologat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, segon la Resolució de 20 d’agost de 2003, publicada al DOGC, núm. 3965, del 10 de setembre
de 2003. Aquest llibre ha estat presentat per a la seva homologació a la Conselleria d’Educació i Cultura
del Govern Balear. [20/08/03]

CRU: Cruïlla
Oronell. Llengua catalana i literatura, 1. Primer Cicle. ESO. 1 ESO. BORRELL, N.; SUBÍAS, J.; FARRÓ,
L.; MARTÍ, F. Cruïlla. Barcelona, 2002. 84-661-0328-7. Aquest llibre ha estat presentat per a la seva
homologació. [07/08/02]
Oronell. Llengua catalana i literatura, 2. Primer Cicle. ESO. 2 ESO. BORRELL, N.; SUBÍAS, J.; FARRÓ,
L.; MARTÍ, F. Cruïlla. Barcelona, 2003. 84-661-0516-6. Aquest llibre ha estat presentat per a la seva
homologació. [20/08/03]
Oronell. Llengua catalana i literatura, 3. Segon Cicle. ESO. 3 ESO. MATEU, R.; PRAT, J; VILA, J.C.
Cruïlla. Barcelona, 2002. 84-661-0336-8. Aquest llibre ha estat presentat per a la seva homologació.
[07/08/02]
Oronell. Llengua catalana i literatura, 4. Segon Cicle. ESO. 4 ESO. MATEU, R.; PRAT, J; VILA, J.C.
Cruïlla. Barcelona, 2003. 84-661-0527-1. Aquest llibre ha estat presentat per a la seva homologació.
[20/08/03]

TE: Teide
Llengua catalana i Literatura. 1 Primer Cicle. 1 ESO. CODINA, Margarida; MARTÍ, Carme; MARTÍ,
Ignasi; SERVAT, Esperança. Editorial Teide. Barcelona, 84-307-4625-0. [?]
Llengua catalana i Literatura. 2 Primer Cicle. 2 ESO. CODINA, Margarida; MARTÍ, Carme; MARTÍ,
Ignasi; SERVAT, Esperança. Editorial Teide. Barcelona, 2002 (1a ed.). 84-307-4626-9. Aquest llibre
correspon al Primer Cicle d’Educació Secundària, àrea de Llengua i Literatura, i forma part dels materials
curriculars del projecte editorial Teide, que ha estat degudament supervisat. [?]
Llengua catalana i Literatura. 3 Segons Cicle. 3 ESO. EQUIP GAMMA. Editorial Teide. Barcelona, 1a ed.,
3a. reimpr. (maig 2004). 84-307-4627-7. [?]
Llengua catalana i Literatura. 3 Segons Cicle. 3 ESO. EQUIP GAMMA. Editorial Teide. Barcelona, 1a ed.,
3a. reimpr. (maig 2004). 84-307-4628-5. [?]

Distribució dels llibres de text a les Terres de l'Ebre
A les Terres de l’Ebre, les editorials que distribueixen llibres de l’assignatura Llengua
catalana i literatura a més instituts públics d’ensenyament secundari són Castellnou (7)
i Enciclopèdia Catalana (6). La resta d’editorials són presents a dos instituts
(Barcanova) o només a un (Cruïlla i Teide).

Castellnou (Catalunya-Balears): Arc, Bruc, Nau, Toc. Llengua catalana i literatura.
-IES Ramon Berenguer IV, Amposta (en préstec; informa web del centre)
-IES la Candelera, Ametlla de Mar (informa Adam Manyé)
-IES Julio Antonio, Móra d'Ebre (informa Josep S. Cid)
-IES Terra Alta, Gandesa (informa Mercè Gimeno)
-IES Roquetes, Roquetes (informa Pep Pinyol)
-IES les Planes, Santa Bàrbara (informa N. López)
-IES Deltebre (informa Mercè Callejón)

Text-La Galera (cat.): Llengua catalana i literatura.
-IES de l'Ebre (en préstec; informa web del centre i Albert Aragonés)
-IES Manuel Sales i Ferré, Ulldecona (informa Àngela Buj i Ricard Escandell)
-IES Flix (informa Cristina Estopa)
-IES la Sénia (informa Rosa Vinyals)
-IES Montsià, Amposta (informa IES Montsià)
-IES Blanca d'Anjou, el Perelló (informa IES Blanca d’Anjou)

Barcanova (cat.): Estímul. Llengua catalana.
-IES Sòl-de-riu, Alcanar (en préstec; informa web del centre)
-IES Joaquín Bau, Tortosa (informa Antoni Nolla)

Cruïlla (cat.): Oronell. Llengua catalana i literatura
-IES Alfacs (en préstec; informa Maria Josep Altadill)

Teide (Catalunya): Llengua catalana i literatura.
-IES Camarles (en préstec; informa IES Camarles i Carles M. Castellà)

Homologació dels llibres de text de les Terres de l’Ebre
En tots els llibres, si exceptuem el de 4t de Castellnou, en la pàgina dels crèdits, hi ha
alguna menció a l’homologació dels llibres.
De tots els llibres, només els llibres de 1r, 3r i 4t de Barcanova fan constar que han estat
homologats pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, segons
diverses resolucions publicades a l’agost de 2002, novembre de 2002 o agost de 2003.
En la resta, és a dir, la gran majoria, només hi consta que “ha estat presentat per a la
seva homologació” (Text, Castellnou i Cruïlla). Text l’han presentat només al
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya; Castellnou i Barcanova
l’han presentat també a la Conselleria d’Educació i Cultura de les Illes Balears; i
Cruïlla, en canvi, no fa constar on l’han presentat. Teide només fa constar que “que ha
estat degudament supervisat”.
En l’última actualització dels llibres de text (29/10/2004) que podem consultar a
Internet [<http://www10.gencat.net/pls/ense_ensenyam/p03.menu> (10/05/05)], hi
trobem homologats aquest altres llibres:
-3r (07/08/02) de Text
-2n (07/07/03) i 4t (30/09/03) de Castellnou
-2n (02/01/03) de Barcanova
-1r i 3r ((07/08/02) i 2n i 4t (20/08/03) de Cruïlla
Així doncs, l’única editorial que té tots els llibres d’ESO homologats a Catalunya és
Cruïlla i, en canvi, encara no han estat homologats (o no ens consta) els llibres dels
cursos següents:
-1r, 2n, 3r i 4t de Teide
-1r, 2n i 4t de Text
-1r i 3r de Castellnou
-1r de Barcanova
En dos resolucions del juliol de 2002 que trobem en el catàleg de llibres de text en
llengua catalana aprovats a les Illes Balears, i que podem consultar a Internet
[<http://weib.caib.es/Recursos/rec_bibliografics/llibres_text.htm> (10/05/05)], hi
trobem homologats també alguns d’aquests llibres.
Així, doncs, els llibres que estan homologats a Catalunya i a també a les Illes Balears
són els següents:
-1r, 2n i 3r de Barcanova
-1r i 3r de Castellnou
-1r i 3r de Cruïlla
Recordem que cap d’aquests llibres està homologat a la Comunitat Valenciana.

Llibres de text dels Ports, Baix Maestrat i Alt Maestrat
De les comarques del nord de Castelló (Ports, Baix Maestrat i Alt Maestrat), només
n’hem analitzat la llengua vehicular de sis exemplars. Com que han estat suficients per
completar el qüestionari, pensem que ens poden servir per a traure conclusions fiables.

Referències bibliogràfiques
Castellnou:
Floc. Valencià: llengua i literatura. ESO 1r. 1 ESO. COSTA, Esperança; MARTÍ, Emili. Hermes editora
General – Castellnou Edicions. 1a ed. (abril 2002). València. 84-8287-851-4. Obra presentada per a la
seua homologació a la Direcció General d’Ordenació i Innovació i Política Lingüística de la Conselleria
de Cultura i Educació de la Generalitat Valenciana. [?]
Xaloc. Valencià: llengua i literatura. ESO 1r. 4 ESO. BOSCÀ, Maite; FUSTER, Josep; FUSTER, Teresa;
LÁZARO, Àngels; SENDRA, Josep. Hermes editora General – Castellnou Edicions. 1a ed. (maig 2003).
València. 84-8287-863-8. Obra presentada per a la seua homologació a la Direcció General d’Ordenació i
Innovació i Política Lingüística de la Conselleria de Cultura i Educació de la Generalitat Valenciana. [?]

Anaya:
Valencià: llengua i literatura. Educació Secundària 2. 2 ESO. FERRANDIS, Francesc; HURTADO, M. Luz;
ORTIZ, Rosa; SÁNCHEZ, Júlia. Grupo Anaya. Madrid, 2003. 84-667-1953-9. Aquesta obra correspon al
segon curs d’Educació Secundària Obligatòria, àrea de llengua, Valencià: llengua i literatura, i s’ha
elaborat d’acord amb les disposicions legals vigents. [?]

Santilla-Voramar:
Llengua i literatura. 1r ESO. 1 ESO. ALEGRE, Montserrat; CANÓS, Teresa; LÓPEZ, Francesc J.; MIRÓ,
Manel. Santillana-Voramar, València, 1996. 84-8194-106-9. [?]
Llengua i literatura. 2n ESO. 2 ESO. ALEGRE, Montserrat; CANÓS, Teresa; LÓPEZ, Francesc J.; MIRÓ,
Manel. Santillana-Voramar, València, 1996. 84-8194-117-4. [?]
Llengua i literatura. 3r ESO. 3 ESO. ALEGRE, Montserrat; BATALLER, Salvador; BENEDICO, Antonio;
PAYRATÓ, Lluís; SIMBOR, Vicent; etc. Santillana-Voramar, València, 1995. 84-8194-043-7. [?]

Bromera:
Valencià. Llengua i literatura. 1r ESO. 1 ESO. ARANDA, Alfred; ESPÍ, Antoni; LLOPIS, Tomàs;
MACHIRANT, Francesc; PALOMERO, Josep; PASCUAL, Vicent. Edicions Bromera, Alzira, [1999]. 84-7660467-X. [...] forma part dels materials curriculars homologats pel projecte editorial d’Edicions Bromera,
aprovat per la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana. En la redacció
s’ha seguit la normativa lingüística publicada per l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana i la
Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana en les obres Gramàtica valenciana, Diccionari
valencià i Els verbs valencians. [?]
Valencià. Llengua i literatura. 2n ESO. 2 ESO. ARANDA, Alfred; ESPÍ, Antoni; LLOPIS, Tomàs;
MACHIRANT, Francesc; PALOMERO, Josep; PASCUAL, Vicent. Edicions Bromera, Alzira, [2000]. 84-7660536-6. [...] forma part dels materials curriculars homologats pel projecte editorial d’Edicions Bromera,
aprovat per Resolució de 18 de maig de 1999 de la Direcció General d’Educació i Innovació Educativa i
Política Lingüística, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana. En la
redacció s’ha seguit la normativa lingüística publicada per l’Institut Interuniversitari de Filologia
Valenciana i la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana en les obres Gramàtica valenciana,
Diccionari valencià i Els verbs valencians. [?]

Distribució dels llibres de text als Ports, Baix Maestrat i Alt Maestrat
A aquestes comarques, les editorials que distribueixen llibres de l’assignatura Valencià:
llengua i literatura a més instituts d’ensenyament secundari són Castellnou (3),
Bromera (3) i Vicens Vives (3). La resta d’editorials són presents a dos instituts (Anaya)
o només a un (Tabarca i Santillana-Voramar).

Castellnou (País Valencià): Floc. Plec. Trinquet. Xaloc. Valencià: llengua i
literatura.
-IES Morella (curs 2003-2004, informa web del centre)
-IES Sant Mateu (2n cicle) (informa Josep M. Pla, CEFIRE Vinaròs)
-IES Ramon Cid, Benicarló (2n cicle) (informa Josep M. Pla, CEFIRE Vinaròs)

Bromera: Valencià: llengua i literatura.
-SEE IES Morella, Benassal (informa Josep M. Pla, CEFIRE Vinaròs)
-IES Vilafranca (informa Josep M. Pla, CEFIRE Vinaròs)
-IES Sant Mateu (1r cicle) (informa Josep M. Pla, CEFIRE Vinaròs)

Vicens Vives: Hui: llengua i literatura.
-SEE IES Ramon Cid, Peníscola (informa Josep M. Pla, CEFIRE Vinaròs)
-IES Ramon Cid, Benicarló (1r cicle) (informa Josep M. Pla, CEFIRE Vinaròs)
-IES Joan Coromines, Benicarló (informa Josep M. Pla, CEFIRE Vinaròs)

Anaya: Valencià: llengua i literatura.
-IES Leopoldo Querol, Vinaròs (informa Josep M. Pla, CEFIRE Vinaròs)
-IES Vilaplana, Vinaròs (informa Josep M. Pla, CEFIRE Vinaròs)

Tabarca: Valencià: llengua i literatura.
-Albocàsser (informa Josep M. Pla, CEFIRE Vinaròs)

Santillana Voramar: Valencià: llengua i literatura.
-IES Alcalà de Xivert (informa Josep M. Pla, CEFIRE Vinaròs)

Homologació dels llibres de text analitzats de la Comunitat Valenciana
Llevat de Bromera, els exemplars que hem consultat no sembla que estiguin homologats
a la Comunitat Valenciana. Els de Castellnou fan constar que ha estat “presentada per a
la seua homologació a la Direcció General d’Ordenació i Innovació i Política
Lingüística de la Conselleria de Cultura i Educació de la Generalitat Valenciana”; en
canvi, en el d’Anaya consta que “s’ha elaborat d’acord amb les disposicions legals
vigents”.
Malauradament, a Internet no hi ha (o no hi hem sabut trobar) cap catàleg dels llibres de
text autoritzats a la Comunitat Valenciana ni tampoc les resolucions.

Agraïments:
A Adam Manyé (IES la Candelera), Cristina Estopa (IES Flix), Emília Serret (CRP
Montsià), Josep Bayerri (CRP Baix Ebre), Josep S. Cid (IES Julio Antonio), Mercè
Gimeno (IES Terra Alta), N. López (IES les Planes), Pep Pinyol (IES Roquetes), Ricard
Escandell (IES Manuel Sales i Ferré), Mercè Callejón (IES Deltebre), Antoni Nolla
(IES Joaquín Bau), i especialment també a Àngela Buj (IES Manuel Sales i Ferré),
Tomàs Camacho (IES Sòl-de-riu), Carles M. Castellà i Josep Prades (IES Camarles),
Carme Maigí (IES Ramon Berenguer IV), Maria Josep Altadill (IES de l’Ebre) i Josep
M. Pla (CEFIRE Vinaròs).
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La intenció d'aquest apartat és caracteritzar el model de la llengua que es vehicula en
aquests llibres i comprovar si tots els llibres vehiculen el mateix model.
Com que preveiem que el model de llengua vehiculada en els llibres de text de
Catalunya no és el mateix que el que es vehicula a la Comunitat Valenciana i a les Illes
Balears, volem saber amb certesa quines semblances i quines diferències hi ha, almenys,
entre els dos primers.
Això també ens servirà per comprovar més tard, en el capítol de la llengua prescrita, si
els llibres de text de cada comunitat tenen en compte els trets que es vehiculen a la resta
de comunitats alhora de fer les prescripcions gramaticals.

Nota: Podeu consultar una versió d’aquest capítol amb el títol de “La llengua vehicular
dels llibres de text d’ESO de català i valencià”, comunicació presentada al II Congrés
Cultura i Territori a les comarques de la diòcesi de Tortosa (Amposta, del 30 de març a
l’1 d’abril de 2006), en premsa. [En línia:]
<http://usuaris.tinet.org/aragones/llibrestexteso.htm> (10/03/2007).

Trets lingüístics del qüestionari de la llengua vehicular
Els trets lingüístics que hem seleccionat per a definir els models de llengua vehicular
dels llibres de text són els següents:
3. ORTOGRAFIA:
3.1. L’accent de la e (francès o francés)
4. GÈNERE I NOMBRE:
4.1. Plurals textos o texts
5. DETERMINANTS:
5.1. L’article definit (el o es o lo)
5.3. Els demostratius aquest/aqueix o este/eixe
5.4. Els possessius meva o meua
5.6. El numeral dos o dues o dugues (fem.)
6. PRONOMS:
6.1. Els pronoms proclítics me, te, se i ne o em, et, es i en
7. VERBS REGULARS:
7.1. Formes del present d’indicatiu: 1 canto, cante o cant o canti
7.2. Formes del present d’indicatiu: 5 canteu o cantau
7.3. Formes del present d’indicatiu: 1 serveixo, servisc, servesc/servei, servixo, serveixi
7.4. Formes del present d’indicatiu: 3 serveix o servix
--Formes de l’imperatiu: 2 llegeix, 2 llig, 5 llegiu
--Formes de l’imperatiu: 2 omple, 2 ompli, 5 ompliu
7.5. Formes del present de subjuntiu: 1 i 3 canti o cante
7.6. Formes del present de subjuntiu: 1 i 3 serveixi, servisca, servesqui o servesca
7.7. Formes de l’imperfet de subjuntiu: 6 cantessin, cantessen, cantassen o cantaren
7.8. Perfet simple o perifràstic: 1 cantí o vaig cantar
8. VERBS IRREGULARS:
8.1. L’infinitiu ser o ésser o esser
8.5. L’infinitiu néixer o nàixer
8.6. L’infinitiu veure o vore
9. MORFOSINTAXI:
9.1. Les preposicions per o per a
LÈXIC:
--Els mots noi noia, xic xica, xiquet xiqueta, al· lot al·lota

La majoria d’aquests trets (a la llista apareixen numerats) també seran analitzats en la
llengua prescrita. N’hi ha alguns, però, que només hem mirat de localitzar-los en aquest
apartat:
--Formes de l’imperatiu: 2 llegeix, 2 llig, 5 llegiu
--Formes de l’imperatiu: 2 omple, 2 ompli, 5 ompliu
--Els mots noi noia, xic xica, xiquet xiqueta, al· lot al·lota

La variació d’aquests trets lingüístics permetrà comprovar si hi ha diferents models de
llengua vehiculats i esbrinar quins criteris de selecció apliquen.

Criteris de selecció de la llengua vehicular
Els criteris de selecció que considerem ineludibles, sigui quin sigui el mercat editorial,
són els següents:
1. Respecte de la normativa vigent
2. Ús del registre escrit formal

Si els llibres de text volguessin abastar el mercat global del domini lingüístic del català,
el model de llengua vehiculat hauria de seguir també aquests altres dos criteris:
3a. Preferència per les formes generals
4a. Preferència per les formes usades per un major nombre de parlants

Com que els llibres de text tenen un mercat acotat administrativament i geogràficament
(les respectives comunitats autònomes), preveiem que els criteris seguits seran aquests
altres:
3b. Preferència per les formes pròpies de cada comunitat, tant si són formes d’àmbit general com si
són d’àmbit restringit
4b. Preferència per les formes usades per un major nombre de parlants de cada comunitat autònoma

Aplicant aquests últims criteris, que només són justificables per motius mercantils,
la llengua vehicular dels llibres de text forçosament resultarà distinta a cada comunitat
autònoma.
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Trets de la llengua vehicular dels llibres de text de Catalunya
Els resultats del buidatge del qüestionari sobre la llengua vehicular dels llibres de text
de Catalunya són els següents:

ORTOGRAFIA
-L’accent de la e: francès (tots sense excepció)

GÈNERE I NOMBRE
-Plurals textos o texts: textos (tots sense excepció)

DETERMINANTS
-L’article definit el, es o lo: el (tots sense excepció)
-Demostratius aquest/este, aqueix/eixe i aquell: aquest/aquell (tots sense excepció)
-Possessius meva o meua: meva (tots llevat de Cruïlla, on no n’hem trobat cap cas)
-Numeral dos o dues (fem.): dues (tots sense excepció)

PRONOMS
-Pronoms me, te, se i ne proclítics: em (tots sense excepció)

VERBS REGULARS
-Present d’indicatiu canteu o cantau: canteu (només l’hem trobat a Text)
-Present d’indicatiu serveix o servix: serveix (tots sense excepció)
-Imperatiu llegeix, llig o llegiu: llegeix (tots) i llegiu (també a Text)
-Imperatiu omple, ompli o ompliu: omple (tots llevat de Cruïlla, on no n’hem trobat cap
cas)
-Present de subjuntiu canti o cante: canti (tots sense excepció)

-Present de subjuntiu serveixi, servisca, servesqui o servesca: serveixi (tots llevat de
Castellnou i Barcanova, on no n’hem trobat cap cas)
-Imperfet de subjuntiu cantessin, cantessen, cantassen o cantaren: cantessin (tots llevat
de Barcanaova, on no n’hem trobat cap cas)
-Perfet simple o perifràstic: va cantar (tots llevat de Text, on no n’hem trobat cap cas) i
cantà (només a Teide)

VERBS IRREGULARS
-Infinitiu ser, ésser o esser: ser (tots sense excepció)
-Infinitiu néixer o nàixer: néixer (tots sense excepció)
-Infinitiu veure o vore: veure (tots sense excepció)

MORFOSINTAXI
-Preposició per o per a: per + inf. (tots llevat de Text) o per a + inf. (només a Text)

LÈXIC
-Noi noia, xic xica, xiquet xiqueta, al·lot al·lota: noi noia (tots llevat de Castellnou i
Barcanova, on no n’hem trobat cap cas)

Criteris de selecció
En la major part de casos se segueixen els criteris que havíem previst per als llibres de
text que tenen un mercat acotat administrativament i geogràficament, en aquest cas de
Catalunya.

1. Respecte de la normativa vigent
Totes les formes usades en la llengua vehicular són admeses per la normativa, llevat del
cas de la preposició per a davant d’un infinitiu. Text és l’únic en què trobem per a; la
resta (Castellnou, Barcanova, Teide i Cruïlla) segueixen la paranormativa proposada per
Joan Coromines, reformulada per Joan Solà, defensada per diversos llibres d’estil (Solà,
Avui, etc.) i aplicada per algunes publicacions (Avui, El Periódico de Catalunya, etc.),
fet que va en contra de les recomanacions de l’IEC i l’IIFV.

2. Ús del registre escrit formal
L’aplicació d’aquest criteri justifica la preferència per l’article el, el pronom em i
l’infinitiu veure (que són les úniques formes generals), l’alternança del perfet simple i
perifràstic (només a Teide), i en certa manera també el numeral dues (en comptes de la
forma femenina dos), però no justifica la preferència per la distinció de dos graus en els
demostratius (aquest, aquell) en comptes de tres (aquest, aqueix, aquell) i l’infinitiu ser
en comptes de ésser, que semblen respondre més aviat al criteri demogràfic (4), ni la
preferència pel perfet perifràstic (llevat de Teide), en la qual sembla que també pesi el
criteri de propietat (3b).

3a. Preferència per les formes generals
Efectivament, totes les formes usades en la llengua vehicular són pròpies de l’àmbit
general. En alguns casos, la forma usada és l’única que és general: l’accent obert de la e,
l’article el, el pronom em, l’imperatiu omple i l’infinitiu veure. Si hi ha dos formes
generals, s’apliquen els criteris de formalitat (2), propietat (3b) o demogràfic (4).

3b. Preferència per les formes pròpies de Catalunya, tant si són formes d’àmbit general
com si són d’àmbit restringit
L’aplicació del criteri de propietat justificaria la preferència de tots els llibres (excepte
Teide) pel perfet perifràstic. Tot i complir aquest criteri, en queden exclosos els plurals
en -s (texts), el possessiu meua, les formes verbals servix, cante, servisca, cantessen, els
infinitius ésser i nàixer, i els mots xic xica o xiquet xiqueta, que són d’àmbit general, i
els demostratius este/aquell i les formes verbals llig, ompli, que són pròpies de l’àmbit
restringit, on pel que sembla pesarà més el criteri demogràfic.

4a. Preferència per les formes usades per un major nombre de parlants
Com que el dialecte central és el que més parlants té, tant en el conjunt del domini
lingüístics com dins de Catalunya, aquest criteri i el següent tindran la mateixa
repercussió en els llibres de text de Catalunya.

4b. Preferència per les formes usades per un major nombre de parlants de Catalunya
Finalment, l’aplicació del criteri demogràfic justifica la preferència pels plurals en -os,
els demostratius aquest/aquell, el possessiu meva, les formes verbals serveix, llegeix o
llegiu, omple, canti, serveixi, cantessin, vaig cantar, ser, néixer, veure, la preposició per
+ infinitiu i el mot noi noia.
Per qüestions d’estil, hom prefereix el tractament de segona persona i, per tant, s’usen
els imperatius llegeix (només a Castellnou alterna amb llegiu) i omple.

Conclusions
En general podem dir que les formes de la llengua vehicular emprades pels llibres de
text de Catalunya corresponen al model de llengua estàndard formal i escrita vehiculat a
Catalunya per les institucions acadèmiques, l’administració pública i els mitjans de
comunicació.
Aquest model de llengua es caracteritza per:
1. L’ús de formes generals pròpies de la llengua formal i escrita: l’article definit el, el
numeral dues, el pronom em i l’infinitiu veure.
2. L‘ús preferent de les úniques formes generals: l’accentuació de la e (francès), els
presents d’indicatiu canto, canteu i serveixo, i els imperatius canteu, llegeix, omple.
3. L’ús preferent de formes generals més acostades a l’ús col·loquial: els plurals en -os
(textos), els demostratius de dos graus (aquest/aquell), el perfet perifràstic (va cantar),
l’infinitiu ser i la preposició per* ‘per a’.
4. L’ús preferent de formes generals pròpies del català central: els possessiu meva, el
present d’indicatiu serveix, el present de subjuntiu canti i serveixi, l’imperfet de
subjuntiu cantessin, l’infinitiu néixer i el mot noi noia.
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Trets de la llengua vehicular dels llibres de text de la Comunitat Valenciana
Els resultats del buidatge del qüestionari sobre la llengua vehicular dels llibres de text
de la Comunitat Valenciana són els següents:

ORTOGRAFIA
-L’accent de la e: francés (tots sense excepció)

GÈNERE I NOMBRE
-Plurals textos o texts: textos (tots llevat de Santillana) i texts (només Santillana).

DETERMINANTS
-L’article definit el, es o lo: el (tots sense excepció)
-Demostratius aquest/este, aqueix/eixe i aquell: aquest/aquell (tots sense excepció)
-Possessius meva o meua: meua (tots sense excepció)
-Numeral dos o dues (fem.): dues (tots sense excepció, llevat d’algun cas esporàdic de
dos fem. a Anaya)

PRONOMS
-Pronoms me, te, se i ne proclítics: em (tots sense excepció)

VERBS REGULARS
-Present d’indicatiu canteu o cantau: canteu (tots, sempre en imperatiu)
-Present d’indicatiu serveix o servix: servix (tots llevat de Castellnou, on no n’hem
trobat cap cas)
-Imperatiu llegeix, llig o llegiu: llig (tots sense excepció)
-Imperatiu omple, ompli o ompliu: ompli (tots llevat de Castellnou, on no n’hem trobat
cap cas)

-Present de subjuntiu canti o cante: cante (tots sense excepció)
-Present de subjuntiu serveixi, servisca, servesqui o servesca: servisca (Castellnou i
Bromera) i servesca (Santillana). No n’hem trobat cap cas a Anaya.
-Imperfet de subjuntiu cantessin, cantessen, cantassen o cantaren: cantaren (tots llevat
de Castellnou, on no n’hem trobat cap cas)
-Perfet simple o perifràstic: alternen a Castellnou i Santillana, va cantar (només, a
Bromera) i cantà (només, a Anaya)

VERBS IRREGULARS
-Infinitiu ser, ésser o esser: ser (tots sense excepció)
-Infinitiu néixer o nàixer: nàixer (tots sense excpeció)
-Infinitiu veure o vore: veure (tots llevat de Castellnou, on no n’hem trobat cap cas)

MORFOSINTAXI
-Preposició per o per a: per a + inf. (tots sense excepció) o per + inf. (excepcionalment
a Anaya)

LÈXIC
-Noi noia, xic xica, xiquet xiqueta, al·lot al·lota: xiquet xiqueta (tots llevat de
Castellnou, on no n’hem trobat cap cas) i també xic xica (Bromera i Santillana).

Criteris de selecció
En la major part de casos se segueixen els criteris que havíem previst per als llibres de
text que tenen un mercat acotat administrativament i geogràficament, en aquest cas de la
Comunitat Valenciana.

1. Respecte de la normativa vigent
Només en el cas de l’accentuació de la e no se segueix la normativa de l’Institut
d’Estudis Catalans, si bé està d’acord amb les Normes de Castelló, que reconeix l’IEC.
En canvi, en el cas de la preposició per a, comprovem que tots segueixen aquest criteri,
d’acord amb les recomanacions de l’IEC i l’IIFV.

2. Ús del registre escrit formal
L’aplicació del criteri d’ús del registre escrit formal és idèntica a la que hem vist en els
llibres de text de Catalunya: justifica la preferència per l’article el, el pronom em i
l’infinitiu veure (que són les úniques formes generals), l’alternança del perfet simple i
perifràstic, i en certa manera també el numeral dues (en comptes de la forma femenina
dos), però no justifica la preferència per la distinció de dos graus en els demostratius
(aquest, aquell) en comptes de tres (aquest, aqueix, aquell) i l’infinitiu ser en comptes
de ésser, que semblen respondre més aviat al criteri demogràfic (4), ni la preferència pel
perfet perifràstic, en la qual sembla que també pesi el criteri de propietat (3b).

3a. Preferència per les formes generals
Tot i que hi trobem formes de l’àmbit general (l’article el, el pronom em, etc.), aquest
criteri no es compleix totalment en els llibres de text de la Comunitat Valenciana, ja que
s’hi usa l’accent tancat de la e (café), els imperatius llig i ompli, el present de subjuntiu
servisca i l’imperfet d’indicatiu cantaren, que són formes pròpies de l’àmbit restringit
valencià. En aquests casos sembla que hagi pesat més el criteri de propietat (3b).

3b. Preferència per les formes pròpies de la Comunitat Valenciana, tant si són formes
d’àmbit general com si són d’àmbit restringit
L’aplicació del criteri de propietat justificaria els casos anteriors, en què només hi ha
una forma general, i també els casos en què hi ha dues formes generals: el possessiu
meua, les formes verbals servix, cante, servisca, els infinitius ser i nàixer, i els mots
xiquet xiqueta.
Tot i complir aquest criteri en queden exclosos els plurals en -s (texts), els demostratius
este/aquell, la forma verbal cantessen i els mots xic xica.

4a. Preferència per les formes usades per un major nombre de parlants
Aquest criteri no es compleix plenament perquè, com hem dit abans, el dialecte més
majoritari en el conjunt del domini lingüístics és el central i, per tant, no s’aplica en el
cas de l’accentuació de la e (francès), el possessiu meva, les formes verbals serveix,
llegeix, omple i cantessin, que són les formes generals pròpies d’aquest dialecte.

4b. Preferència per les formes usades per un major nombre de parlants de la Comunitat
Valenciana
L’aplicació del criteri demogràfic no sembla que s’apliqui en cap cas, ni tan sols en el
perfet simple (cantaren), que és la forma pròpia de l’ús col·loquial en el subdialecte
apitxat.

Per qüestions d’estil, hom prefereix el tractament de segona persona i, per tant, s’usen
els imperatius llig i ompli.

Conclusions
El model de llengua emprat en els llibres de text de la Comunitat Valenciana es
caracteritza per:
1. L’ús de formes generals pròpies de la llengua formal i escrita (l’article definit el, el
pronom em), encara que no siguin les més acostades a l’ús col·loquial (els demostratius
de dos graus aquest/aquell, el numeral dues, l’infinitiu veure).
2. L’ús de formes generals pròpies del valencià, quan l’altra forma general és pròpia
d’altres dialectes: els possessiu meua, el present d’indicatiu servix, el present de
subjuntiu cante i servisca, els infinitius ser i nàixer, la preposició per a davant
d’infinitiu, el mot xiquet xiqueta. Incloem també aquí, però amb matisos, el present
d’indicatiu canteu.
3. L’ús de formes de l’àmbit restringit, quan la forma general és pròpia d’altres
dialectes: l’accentuació de la e (francés), els imperatius llig i ompli, i en certa manera
també l’imperfet d’indicatiu cantaren.
4. L’ús de les formes generals més esteses al domini lingüístic: els plurals en -os i el
perfet perifràstic.

En general podem dir que les formes de la llengua vehicular emprades pels llibres de
text de la Comunitat Valenciana no es corresponen amb el model de llengua estàndard
formal i escrita vehiculat al País Valencià per l’administració pública i els mitjans de
comunicació, ja que no s’hi usen el demostratiu este ni l’infinitiu vore, i en canvi
segueixen més aviat les directrius de les autoritats acadèmiques universitàries.

Diferències i semblances entre els models de llengua vehiculats a Catalunya i a la
Comunitat Valenciana.
Models de llengua vehiculats a Catalunya i a la Comunitat Valenciana
Trets de la llengua vehicular compartits.
Trets de la llengua vehicular divergents.
Conclusions

Models de llengua vehiculats a Catalunya i a la Comunitat Valenciana
Els resultats del buidatge del qüestionari sobre la llengua vehicular dels llibres de text
de Catalunya i de la Comunitat Valenciana són els següents:
ORTOGRAFIA
-L’accent de la e: francès (Cat.), francés (Val.)
GÈNERE I NOMBRE
-Plurals textos (Cat. i, majoritàriament, Val.), texts (en algun llibre, Val.)
DETERMINANTS:
-L’article definit el (Cat. i Val.)
-Demostratius aquest/aquell (Cat. i Val.)
-Possessius meva (Cat.), meua (Val.)
-Numeral dues (Cat. i Val.)
PRONOMS:
-Pronoms em, et, es i en (Cat. i Val.)
VERBS REGULARS:
-Present d’indicatiu serveix (Cat.), servix (Val.)
-Imperatiu llegeix o llegiu (Cat.), llig (Val.)
-Imperatiu omple (Cat.), ompli (Val.)
-Present de subjuntiu canti (Cat.), cante (Val.)
-Present de subjuntiu serveixi (Cat.), servisca (majoritàriament, Val.), servesca (en
algun llibre, Val.)
-Imperfet de subjuntiu cantessin (Cat.), cantaren (Val.)
-Perfet simple o perifràstic: cantà o va cantar (alternant, majoritàriament, Cat. i Val.),
va cantar (només, algun llibre, Cat. i Val.), cantà (només, algun llibre, Val.)
VERBS IRREGULARS:
-Infinitiu ser (Cat. i Val.)
-Verb néixer (Cat.), nàixer (Val.)
-Infinitiu veure (Cat. i Val.)
MORFOSINTAXI:
-Preposició per a + inf. (Cat., en algun llibre, i Val.), per + inf. (Cat., i en algun cas,
Val.)
LÈXIC
-noi noia (Cat.), xiqueta xiqueta i xic xica (Val.)

TAULA 1. Resultats del qüestionari de la llengua vehicular
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3. ORTOGRAFIA:
3.1. l’accent de la e:
-francès
-francés
4. GÈNERE I NOMBRE:
4.1. plurals textos o texts:
-textos
-texts
5. DETERMINANTS:
5.1. l’article definit el, es o lo:
-el
-es
-lo
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5.4. possessius meva o meua:
-meva
-meua
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5.6. numeral dos o dues (fem.):
-dues
-dos
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5.3. demostratius aquest/este, aqueix/eixe i aquell:
-aquest/aquell
-aquest/aqueix/aquell
-este/eixe/aquell
-eixe/aquell
-este /aquell

6. PRONOMS:
6.1. pronoms me, te, se i ne proclítics:
-em
-me
7. VERBS REGULARS:
7.2. present d’indicatiu canteu o cantau:
-canteu
-cantau
7.4. present d’indicatiu serveix o servix:
-serveix
-servix
imperatiu llegeix, llig o llegiu:
-llegeix
-llig
-llegiu
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imperatiu omple, ompli o ompliu:
-omple
-ompli
-ompliu
7.5. present de subjuntiu canti o cante:
-canti
-cante
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7.8. perfet simple o perifràstic:
-cantà
-va cantar
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8.6. verb néixer o nàixer:
-néixer
-nàixer
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8.8. infinitiu veure o vore:
-veure
-vore
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LÈXIC
noi noia, xic xica, xiquet xiqueta, al·lot al·lota:
-noi noia
-xic xica
-xiqueta xiqueta
-al·lot al·lota
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8. VERBS IRREGULARS:
8.2. infinitiu ser, ésser o esser:
-ser
-ésser
-esser

9. MORFOSINTAXI:
9.1. preposició per o per a:
-per a + inf.
-per + inf.
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7.6. present de subjuntiu serveixi, servisca,
servesqui o servesca:
-serveixi
-servisca
-servesqui
-servesca
7.7. imperfet de subjuntiu cantessin, cantessen,
cantassen o cantaren:
-cantessin
-cantessen
-cantassen
-cantaren

X
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X

Trets de la llengua vehicular compartits
Els trets de la llengua vehicular que comparteixen els llibres de text de Catalunya i els
de la Comunitat Valenciana són els següents:

DETERMINANTS
-L’article definit el, es o lo: el (tots llevat de Santillana)
-Demostratius aquest/este, aqueix/eixe i aquell: aquest/aquell (tots sense excepció)
-Numeral dos o dues (fem.): dues (tots sense excepció)
PRONOMS
-Pronoms me, te, se i ne proclítics: em (tots sense excepció)
VERBS REGULARS
-Present d’indicatiu canteu o cantau: canteu (només l’hem trobat a Text)
VERBS IRREGULARS
-Infinitiu ser, ésser o esser: ser (tots sense excepció)
-Infinitiu veure o vore: veure (tots sense excepció)

Trets de la llengua vehicular divergents
Els trets de la llengua vehicular dels llibres de text que són diferents segons ens trobem
a Catalunya o a la Comunitat Valenciana són els següents:

ORTOGRAFIA
-L’accent de la e: francès (Cat.) i francés (Val.)
GÈNERE I NOMBRE
-Plurals textos o texts: textos (Cat. i Val), texts (Santillana-Voramar)
DETERMINANTS
-Possessius meva o meua: meva (Cat.) i meua (Val.)
VERBS REGULARS
-Present d’indicatiu serveix o servix: serveix (Cat.) i servix (Val.)
-Imperatiu llegeix, llig o llegiu: llegeix o llegiu (Cat.) i llig (Val.)
-Imperatiu omple, ompli o ompliu: omple (Cat.) i ompli (Val.)
-Present de subjuntiu canti o cante: canti (Cat. ) i cante (Val.)
-Present de subjuntiu serveixi, servisca, servesqui o servesca: serveixi (Cat.) i servisca
o servesca (Val.)
-Imperfet de subjuntiu cantessin, cantessen, cantassen o cantaren: cantessin (Cat.) i
cantaren (Val.)
-Perfet simple o perifràstic: va cantar o cantà (alternant o exclusivament, Cat. i Val.),
va cantar (exclusivament, majoritàriament Cat. i algun llibre Val.), cantà
(exclusivament, només algun llibre de Val.)
VERBS IRREGULARS
-Infinitiu néixer o nàixer: néixer (Cat.) i nàixer (Val.)
MORFOSINTAXI
-Preposició per o per a: per + inf. (Cat.) i per a + inf. (Val.i en algun cas també a Cat.)
LÈXIC
-Noi noia, xic xica, xiquet xiqueta, al·lot al·lota: noi noia (Cat.) i xiquet xiqueta o xic
xica (Val.)

Conclusions
Efectivament, tal i com havíem previst, en els llibres de text de Catalunya i de la
Comunitat Valenciana no es vehicula el mateix model de llengua, i això és degut a
l’aplicació dels criteris basats en les restriccions geogràfiques del mercat.
Els resultats de la comparació entre la llengua vehiculada en els llibres de Catalunya i
de la Comunitat Valenciana ens mostra que són més els trets lingüístics divergents que
els compartits. Si fem un recompte, podem dir que dels vint trets seleccionats, gairebé la
meitat són compartits (9) i l’altra meitat són distints (11).
Tot i així, cal dir que la diferència hauria pogut ser encara més gran si els llibres de la
Comunitat Valenciana haguessin seguit els mateixos criteris que els de Catalunya.
Si ens fixem en el pes que han tingut els criteris que havíem previst en la tria del model
de llengua vehiculat, comprovem que només hi ha coincidència en l’aplicació d’alguns
criteris, mentre que també se n’apliquen alguns de diferents.
Els criteris aplicats que coincideixen tant en els llibres de Catalunya com de la
Comunitat Valenciana són els següents:
1. L’ús de formes normatives, amb alguna excepció. En els llibres de Catalunya, no se
segueixen les directrius de l’Institut d’Estudis Catalans en el cas de la preposició per a, i
en els llibres de la Comunitat Valenciana, en el cas de l’accentuació de la e (francés). El
que fan és seguir les recomanacions dels llibres d’estil d’alguns mitjans de comunicació,
en el cas de Catalunya, o les recomanacions de l’Institut Interuniversitari de Filologia
Valenciana i l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, en el cas de la Comunitat
Valenciana.
2. L’ús de formes generals pròpies de la llengua formal i escrita: l’article definit el, el
numeral dues, el pronom em i l’infinitiu veure.
3. L‘ús preferent de les úniques formes generals: l’accentuació de la e (francès), els
presents d’indicatiu canto, canteu i serveixo, i els imperatius canteu, llegeix, omple.
4. L’ús preferent de formes generals més acostades a l’ús col·loquial, en detriment de
les formes que són més adequades al llenguatge més culte i acadèmic: els plurals en -os
(textos) en comptes de -s (texts), els demostratius de dos graus (aquest/aquell) en
comptes de tres (aquest/aqueix/aquell), el perfet perifràstic (va cantar) en comptes del
perfet simple (cantà) i l’infinitiu ser en compte de ésser.

En canvi, com que s’adrecen a mercats diferents, també s’han aplicat diferents criteris
segons la comunitat:
5. A Catalunya, l’ús preferent de formes generals pròpies del català central, que són al
mateix temps les formes majoritàries tant al domini lingüístic com a Catalunya: els
possessiu meva, el present d’indicatiu serveix, el present de subjuntiu canti i serveixi,
l’imperfet de subjuntiu cantessin, l’infinitiu néixer i el mot noi noia.

6. A la comunitat Valenciana, l’ús de formes generals pròpies del valencià, quan l’altra
forma general és pròpia d’altres dialectes: els possessiu meua, el present d’indicatiu
servix, el present de subjuntiu cante i servisca, els infinitius ser i nàixer, la preposició
per a davant d’infinitiu, el mot xiquet xiqueta. Incloem també aquí, però amb matisos,
el present d’indicatiu canteu.
7. Només a la Comunitat Valenciana, l’ús de formes de l’àmbit restringit, quan la forma
general és pròpia d’altres dialectes: l’accentuació de la e (francés), els imperatius llig i
ompli, i en certa manera també l’imperfet d’indicatiu cantaren.

II. Llengua prescrita
Trets lingüístics dels qüestionari de la llengua prescrita
-Caracterització dels trets i de les solucions lingüístiques del qüestionari
-Criteris de presentació de la llengua prescrita
Models de llengua prescrits a Catalunya
-Trets de la llengua prescrita en els llibres de text de Catalunya
-Criteris de presentació
-Conclusions

En aquest apartat mirarem de definir quins models de llengua es prescriuen en els llibres
de text de Catalunya i comprovarem si hi ha diferències entre ells i si són coherents amb
el model de llengua que vehiculen.
Els resultats d’aquesta anàlisi han de permetre de comprovar si prescriuen els trets
lingüístics que es vehiculen en els llibres de text de les altres comunitats i si tenen en
compte les variants de la llengua estàndard pròpies de tots els dialectes i subdialectes
presents a Catalunya.
Per experiència sabem que habitualment els llibres de text no tenen en compte les
variants del català nord-occidental i ho volem demostrar. A més a més, però, volem
saber si això també passa amb els subdialectes del català central.

Trets lingüístics del qüestionari de la llengua prescrita
Els trets lingüístics que hem seleccionat per a definir els models de llengua vehicular
dels llibres de text són els següents:
1. VOCALISME:
1.1. El timbre de la e (pera): e oberta, tancada, neutra o mitjana
1.2. La vocal neutra àtona (pagar/pegar): vocal neutra o a/e
1.3. La pron. de la –a final dels fem. (casa): a, vocal neutra o e oberta
1.4. La neutralització de la o àtona (pontet): o o u
1.5. La pron. del dígraf ix (peix): amb iod o sense iod
1.6. La pron. del mot flor: o oberta, tancada o u
2. CONSONANTISME:
2.1. La pron. de la v (vida): bilabial o labiodental
2.2. La pron. de la x inicial i postconsonàntica (xoc): fricativa o africada
2.3. L’emmudiment de la r final (cantar): muda o vibrant
2.4. La iodització (palla): palatal o aproximant
2.5. L’emmudiment de la -t final (vent): muda o oclusiva
2.6. La supressió de la –a final d’esdrúixols (família): manteniment o supressió
2.7. La supressió de la d (tendre): manteniment o supressió
3. ORTOGRAFIA:
3.1. L’accent de la e (francès o francés)
3.2. La grafia tll o tl (ametlla o ametla)
3.3. Els noms de les lletres f, l, m, n, r i s (efa o efe)
3.4. El dígraf ix: dígraf, dígraf que se separa o no és dígraf
4. GÈNERE I NOMBRE:
4.1. Plurals textos o texts
4.2. Plurals passeigs, passejos o passetjos
4.3. Plurals homes o hòmens
5. DETERMINANTS:
5.1. L’article definit (el o es o lo)
5.2. L’article personal (Joan, el Joan o en Joan)
5.3. Els demostratius aquest/aqueix o este/eixe
5.4. Els possessius meva o meua
5.5. L’indefinit bastant o bastanta
5.6. El numeral dos o dues o dugues (fem.)
5.7. El numeral vuit o huit
5.8. Els numeral 17, 18 i 19 (disset o desset o dèsset)
5.9. L’expressió de l’hora (un quart de 12 o les 11 i quart)
6. PRONOMS:
6.1. Els pronoms proclítics me, te, se i ne o em, et, es i en
6.2. El pronom proclític vos o us
6.3. La combinació la hi o l’hi o li la
7. VERBS REGULARS:
7.1. Formes del present d’indicatiu: 1 canto, cante o cant o canti
7.2. Formes del present d’indicatiu: 5 canteu o cantau
7.3. Formes del present d’indicatiu: 1 serveixo, servisc, servesc/servei, servixo, serveixi
7.4. Formes del present d’indicatiu: 3 serveix o servix
7.5. Formes del present de subjuntiu: 1 i 3 canti o cante
7.6. Formes del present de subjuntiu: 1 i 3 serveixi, servisca, servesqui o servesca
7.7. Formes de l’imperfet de subjuntiu: 6 cantessin, cantessen, cantassen o cantaren
7.8. Perfet simple o perifràstic: 1 cantí o vaig cantar

8. VERBS IRREGULARS:
8.1. L’infinitiu ser o ésser o esser
8.2. Formes del present d’indicatiu del verb ésser: 1 sóc o som
8.3. Formes del present d’indicatiu del verb ésser: 4 som o sem
8.4. Formes del futur del verb anar: aniré o iré
8.5. L’infinitiu néixer o nàixer
8.6. L’infinitiu veure o vore
8.7. Formes del present d’indicatiu del verb veure: 4 veiem, veem o veim
8.8. Participis acabats en –ert o –it: establit o establert
8.9. El participi tingut o tengut
9. MORFOSINTAXI:
9.1. Les preposicions per o per a
9.2. El pronom ho o el (atribut definit)
9.3. La conjunció de negació pas

Caracterització dels trets i de les solucions lingüístiques del qüestionari
Tal com hem fet en el qüestionari de la llengua vehicular, hem procurat d’incloure un
ventall ampli de trets lingüístics significatius que abracin aspectes gramaticals diversos i
que presentin alguna mena de variació, tant geogràfica com estilística.
Abans d’enumerar i valorar els resultats, però, creiem oportú de caracteritzar, per una
banda, les qüestions triades, que hem classificat segons el camp gramatical dels trets i el
nombre de solucions previstes; i per l’altra, les solucions lingüístics previstes en el
qüestionari sobre la llengua prescrita, per a la qual cosa hem seguit els aspectes
següents: l’acceptació de la normativa, l’àmbit geogràfic, la representativitat dins de
cada comunitat autònoma i la vehiculació que se’n fa a les altres comunitats.
Tot plegat, però sobretot les característiques de les solucions previstes, ens servirà per a
poder valorar si els llibres de text presenten la variació que admet la normativa.

1. Característiques de les qüestions
1.1. Segons el camp gramatical
El nombre total de qüestions que hem mirat de resoldre gràcies als llibres de text són 52.
Com es pot apreciar, hem fet una tria que abraça majoritàriament la morfologia (32),
repartida entre la morfologia nominal (15) i la morfologia verbal (17), i en menor grau
la fonètica (13), l’ortografia (4) i la morfosintaxi (3).
Aquesta distribució es correspon aproximadament amb la major o menor incidència que
té la variació de la llengua estàndard del català en els diferents camps de la gramàtica
que, com tothom reconeix, afecta sobretot la morfologia, i especialment la morfologia
verbal.

1.2. Segons el nombre de solucions previstes
En totes les qüestions triades hem previst que com a mínim hi pugui haver dues
solucions possibles. En gairebé la meitat dels casos (25), n’hem previstes dues. En la
resta n’hem previstes tres (14) o quatre solucions (12), i en un sol cas fins a sis (1). En
total hi ha 146 solucions previstes.

2. Característiques de les solucions
2.1. Segons la normativitat
Com és lògic, la gran majoria de solucions que hem previst són formes plenament
acceptables. Tot i així, també tenim present solucions que són admissibles amb el
condicionament del context (15) i algunes de no recomanables en la llengua estàndard
(10). Així, doncs, seguint les recomanacions i la terminologia que dóna l’IEC, hem
classificat les solucions de la manera següent:

a) solucions pròpies (113):
-85 són pròpies de l’àmbit general (PG),
-29 són pròpies de l’àmbit restringit (PR),
-1 és pròpia de l’àmbit restringit balear (PR) i alhora pròpia de l’àmbit restringit valencià en els registres
molt formals (PRF)

b) solucions admissibles en qualsevol registre (9):
-6 són admissibles en l’àmbit general (AG)
-2 són admissibles en l’àmbit restringit (AR)
-1 és admissible en l’àmbit restringit balear (AR) i alhora pròpia de l’àmbit restringit valencià en els registres
molt formals (PRF)

c) solucions admissibles només en els registres informals (11):
-3 són admissibles en l’àmbit general en els registres informals (AGI)
-7 són admissibles en l’àmbit restringit en els registres informals (ARI)

d) solucions admissibles en els registres molt formals (4):
-1 és admissible en l’àmbit general en els registres molt formals (PGF)
-1 és pròpia de l’àmbit restringit en els registres molt formals (PRF)
-1 és pròpia de l’àmbit restringit valencià en els registres molt formals (PRF) i alhora pròpia de l’àmbit
restringit balear (PR)
-1 és pròpia de l’àmbit restringit valencià en els registres molt formals (PRF) i alhora admissible en l’àmbit
restringit valear (AR)

e) solucions no recomanables (10)

2.2. Segons l’àmbit geogràfic
D’aquestes solucions previstes, 95 són d’àmbit general, és a dir, són usuals en més d’un
dels cinc grans dialectes del català, i 41 solucions són d’àmbit restringit, és a dir, que
són usuals només en un d’aquests dialectes (septentrional, central, balear, nordoccidental o valencià). No comptem les 10 solucions no recomanables (NR), que solen
ser d’àmbit restringit. Les solucions considerades d’àmbit restringit, es reparteixen
d’aquesta manera:
-balear (8, més vuit de compartits: 16)
-valencià (12, més dos de compartits: 14)
-septentrional (5, més dos de compartits: 7)
-nord-occidental (5, més un de compartit: 6)
-alguerès (1, més quatre de compartits: 5)
-central (3)

Algunes solucions considerades d’àmbit restringit són compartides per dos dialectes,
sovint parcialment:
-balear i valencià (2)
-balear i septentrional (2)
-balear i alguerès (3)
-balear i nord-occidental (1)
-nord-occidental i alguerès (1)

2.3. Segons la representativitat
També hem classificat les solucions previstes segons l’ús viu que se’n fa a cada
comunitat autònoma. Així, doncs, hem establert la tipologia següent:
a) solucions pròpies de Catalunya (112):
-4 són pròpies només del dialecte central (PCN)
-7 són pròpies només dels dialectes perifèrics de la comunitat (PPN)
-56 són pròpies del dialecte central i també d’altres comunitats (PCA)
-45 són pròpies dels dialectes perifèrics de la comunitat i també d’altres comunitats (PPA)

b) solucions pròpies només d’altres comunitats (34).
c) solucions no classificades (4).

2.4. Segons la vehiculació
Basant-nos en els resultats del qüestionari sobre la llengua vehicular, també hem
classificat les solucions segons l’ús que es fa en cada comunitat en la llengua vehicular
dels llibres de text. Així, doncs, distingirem els trets de la llengua vehicular compartits
per tots els llibres (9) dels trets de la llengua vehicular divergents (23).

Criteris de presentació de la llengua prescrita
Per tal de poder fer després una valoració dels resultats de l’anàlisi de la llengua
vehiculada i prescrita en els llibres de text de Catalunya, hem triat una sèrie de criteris
tenint en compte dues filosofies de mercat: una d’ideal, en què tots els escolars de parla
catalana poguessin fer servir el mateix llibre, i una altra de real, en què els llibres de text
s’adapten a les necessitats de l’alumnat de cada comunitat autònoma.
És per això que farem una distinció entre criteris opcionals, que dependran del mercat
que es triï, i criteris comuns, que poden aplicar-se tant si es tria el mercat global com el
regional.
En aquest darrer grup, a més a més, distingim tres menes de criteris: els que considerem
ineludibles (i que s’han de respectar per força), els que considerem convenients (perquè
si se seguissin afavoririen el procés d’estandardització) i els que ens sembla que són
prescindibles (perquè són justificables pedagògicament).

I. Criteris comuns, tant si es tria el mercat global com el regional:
-ineludibles:
1. Respecte per la normativa vigent
2. Prescripció de la llengua estàndard escrita formal
3. Coherència entre la llengua vehiculada i la prescrita

-convenients:
4. Prescripció de la llengua estàndard oral formal
5. Prescripció de la llengua estàndard informal escrita i oral
6. Presentació de les formes admissibles
7. Presentació de totes les formes vehiculades

-prescindibles:
8. Presentació de formes no recomanables
9. Presentació de formes irrellevants

II. Criteris opcionals, els quals dependran de la tria del mercat:
-mercat global, si anessin dirigits a qualsevol alumne, sigui quina sigui la seva
procedència:
10a. Presentació de totes les formes generals
11a. Preferència per les formes generals majoritàries
12a. Presentació de totes les formes d’àmbit restringit

-mercat regional, si van dirigits a l’alumnat d’una determinada comunitat autònoma:
10b. Presentació de les formes generals pròpies de la comunitat
11b. Preferència per les formes pròpies de cada comunitat majoritàries, tant si són formes d’àmbit general
com si són d’àmbit restringit
12b. Presentació de les formes d’àmbit restringit pròpies de la comunitat.

Aplicant aquests darrers criteris, que només poden ser justificats per motius mercantils,
la llengua prescrita en els llibres de text resultarà distinta a cada comunitat autònoma, si
bé també cal preveure que a cada llibre de text, fins i tot en una mateixa comunitat
autònoma, hagi aplicat criteris diferents en cada cas.

Models de llengua prescrita a Catalunya
Trets de la llengua prescrita en els llibres de text de Catalunya
Criteris de presentació
Conclusions

Trets de la llengua prescrita en els llibres de text de Catalunya
De totes les qüestions que hem buscat en les prescripcions dels llibres de text, només
n’hi ha una que no és tractada directament en cap d’ells:
-la supressió de la d en casos com tendre.

El més corrent és que tots els llibres tractin la qüestió que plategem (29), però també ens
trobem sovint que un dels llibres (7), dos (8), tres (3) o tots llevat d’un (3) no tractin la
qüestió plantejada. Si personalitzem una mica més, Text i Cruïlla no responen a 13
qüestions, Castellnou a 9, Barcanova a 7 i Teide a 6.
Tot i que no descartem que hi siguin tractades i que nosaltres no les hi hàgim estat
capaços de trobar, sorprèn que amb la consulta d’alguns d’aquests llibres de text no
puguem resoldre algunes qüestions gramaticals tan elementals com ara aquestes:
-els numerals vuit o disset
-l’expressió de l’hora
-el present d’indicatiu del verb ser

Les solucions previstes no sempre les hem trobat en tots els llibres. De les 146 solucions
que hi ha, només 34 les trobem a tots els llibres i 56 no les preveu cap llibre. El més
habitual és que algun llibre (24), dos (6), tres (11) o tots excepte un (15) donin la
solució.
Els resultats del buidatge del qüestionari sobre la llengua prescrita en els llibres de text
de Catalunya són els següents:

VOCALISME
1.1. El timbre de la e (pera):
-e oberta (tots excepte Castellnou i Text, que no en parlen; Barcanova: central)
-tancada (només Cruïlla)
-neutra (només Text: balear)
Ningú tracta la e mitjana, pròpia del septentrional.

1.2. La vocal neutra àtona (pagar/pegar):
-vocal neutra (tots sense excepció; Cruïlla i Teide: oriental, Castellnou [sic]: central)
-a/e (tots sense excepció; Castellnou, Cruïlla i Teide: occidental)

1.3. La pron. de la -a final dels fem. (casa):
-vocal neutra (tots excepte Barcanova, que no en parla; Castellnou i Teide [sic]: central)
-a (només Text i Teide)
Ningú tracta la e oberta, pròpia dels registres informals en part del nord-occidental.

1.4. La neutralització de la o àtona (pontet):
-u (tots sense excepció; Castellnou, Barcanova i Teide: oriental; Castellnou [sic]: central)
-o tancada (tots sense excepció; Teide: occidental i mallorquí; Castellnou [sic]: occidental)

1.5. La pron. del dígraf ix (peix):
-sense iod (tots sense excepció; tots llevat de Text [sic]: oriental)
-amb iod (només Castellnou i Text; Castellnou [sic]: occidental)

1.6. La pron. del mot flor:
Ningú tracta aquesta qüestió. Només Text: u dialectal (septentrional).

CONSONANTISME
2.1. La pron. de la v (vida):
-bilabial (tots sense excepció; Text: extensió geogràfica; Castellnou i Teide: majoritària)
-labiodental (tots excepte Castellnou; Barcanova, Cruïlla i Teide: extensió geogràfica; Barcanova i
Cruïlla: antic o perdut)

2.2. La pron. de la x inicial i postconsonàntica (xoc):
-fricativa (tots sense excepció)
Ningú tracta la pron. africada, pròpia del tarragoní, part del nord-occidental i del valencià.

2.3. L’emmudiment de la r final (cantar):
-muda (tots sense excepció; Castellnou i Teide: general)
-vibrant (tots excepte Castellnou i Barcanova; Text i Teide [sic]: valencià)

2.4. La iodització (palla):
-palatal (només Barcanova)
Ningú tracta la iodització, pròpia del balear i part del central.

2.5. L’emmudiment de la -t final (vent):
-muda (només Text i Cruïlla)
Ningú tracta la pron. de l’oclusiva, pròpia del balear, l’alguerès i part del valencià ()

2.6. La supressió de la -a final d’esdrúixols (família):
-manteniment (tots excepte Barcanova, indirectament)
Ningú tracta la supressió de la a, en aquests casos, pròpia del català septentrional i balear.

2.7. La supressió de la d (tendre):
Ningú tracta aquesta qüestió.

ORTOGRAFIA
3.1. L’accent de la e:
-francès (tots sense excepció)
Ningú adverteix que al País Valencià es vehicula l’accent tancat (francés), en aquests casos.

3.2. La grafia tll o tl (ametlla o ametla):
-tll (només Barcanova: estàndard)
-tl (només Castellnou i Barcanova: dialectal)

3.3. Els noms de les lletres f, l, m, n, r i s:
-efa (tots sense excepció)
Ningú apunta els noms efe, etc., difosos per alguns gramàtics al País Valencià.

3.4. El dígraf ix:
-representa un so (tots sense excepció)
-se separa (tots sense excepció)
-és un dígraf (tots excepte Teide: aplec cons.)
Ningú constata la pron. de la i, pròpia del nord-occidental i de la major part del valencià.

GÈNERE I NOMBRE
4.1. Plurals textos o texts:
-s (tots excepte Barcanova; Text: principal; la resta es contradiuen)
-os (tots excepte Barcanova; Text: secundària; la resta es contradiuen)

4.2. Plurals passeigs, passejos o passetjos:
-igs (tots excepte Barcanova; Text i Cruïlla: principal; Castellnou i Teide es contradiuen)
-jos (tots sense excepció; Barcanova: única forma; Text i Cruïlla: secundària; Castellnou i Teide es
contradiuen)
Ningú contempla la grafia -tjos, que correspon a la pron. del balear i part del valencià.

4.3. Plurals homes o hòmens
-es (tots excepte Castellnou i Cruïlla)
-ens (només Barcanova: dialectal)
Ningú tracta el plural en homos, propi de la major part del balear i de part del central

DETERMINANTS
5.1. L’article definit:
-el (tots sense excepció)
-lo (només Barcanova: dialectal)
Ningú tracta l’article salat, propi del balear i subdialectes del central i del valencià

5.2. L’article personal:
-en (tots sense excepció)
-el (tots excepte Teide; Barcanova: secundària)
-absència d’article (només Text: noms personatges il·lustres
Ningú anota l’article lo, propi de l’alguerès i la major part del català nord-occidental.

5.3. Els demostratius:
-aquest/aquell (tots sense excepció))
-este/eixe (només Barcanova: dialectal)
Ningú tracta la distinció de dos graus (este/aquell), pròpia del tortosí, ni la distinció de tres graus
(aquest/aqueix/aquell), recomanable en la llengua escrita.

5.4. Els possessius meva, teva, seva:
-meva (tots sense excepció)
Ningú anota les formes meua, teua, seua, formes generals predominants en balear i occidental.
Tampoc anota ningú les formes mia, tua, sua, pròpies de l’alguerès; ni les formes meu, teu, seu, pròpies
del català septentrional.

5.5. L’indefinit invariable bastant:
-bastant (tots sense excepció)
Ningú admet la forma bastanta.

5.6. El numeral dos o dues (fem):
-dues (fem.) (tots sense excepció)
-ambdues (només Teide)
Ningú presenta dos (fem.), forma usada majoritàriament.
Tampoc ningú no tracta la forma dugues*, pròpia del central.

5.7. El numeral vuit o huit:
-vuit (tots excepte Text i Cruïlla)
Ningú no tracta la forma huit*, pròpia del valencià.

5.8. Els numerals 17, 18 i 19:
-disset (tots excepte Text i Cruïlla)
Ningú anota les formes desset, majoritàries en nord-occidental i balear; dèsset, pròpies del valencià i de
l’alguerès; desasset*, pròpies del català septentrional i part del central,

5.9. L’expressió de l’hora:
-un quart de 12 (només Text i Barcanova)
Ningú contempla l’expressió pròpia del balear, valencià i part del nord-occidental (les 11 i quart), ni les
expressions numèriques (les 11 i 15).

PRONOMS
6.1. Els pronoms proclítics -em, et, es i en:
-em, et, es i en (tots sense excepció)
-se davant de [s] (només Text)
Ningú anota les formes plenes en posició proclítica, usuals pertot llevat del central.

6.2. El pronom proclític us o vos:
-us (tots sense excepció)
Ningú anota la forma vos en posició proclítica.
Tampoc no tracta ningú la forma tos*, pròpies de part del nord-occidental; ni les formes vo*.

6.3. La combinació la hi o l’hi o li la:
-la hi (tots sense excepció; Text: llengua escrita)
-l’hi* (Text: acostada a la parla; Barcanova: pron.; Teide: també admet n’hi en compte de li’n)
-li la (tots excepte Cruïlla; Text i Barcanova: valencià; Castellnou: dialectal)

VERBS REGULARS
7.1. Formes del present d’indicatiu (1 canto):
-canto (tots sense excepció)
Només Barcanova presenta cante (val.) i cant (bal.)
Ningú anota canti, propi del català septentrional.

7.2. Formes del present d’indicatiu (5 canteu):
-canteu (tots sense excepció)
Ningú anota la forma cantau, vehiculada a les Illes Balears.

7.3. Formes del present d’indicatiu (1 serveixo):
-serveixo (tots sense excepció)
Només Barcanova presenta servisc i servixo com a variants geogràfiques
Ningú anota la forma servesc, pròpia del valencià; la forma serveix, pròpia del balear i l’alguerès; ni la
forma serveixi, pròpia del català septentrional.

7.4. Formes del present d’indicatiu (3 serveix):
-serveix (tots sense excepció)
Només Text presenta la forma servix al marge.

7.5. Formes del present de subjuntiu (1 i 3 canti):
-canti (tots sense excepció)
Ningú anota la forma cante, pròpia de l’occidental i part del balear.

7.6. Formes del present de subjuntiu (1 i 3 serveixi):
-serveixi (tots sense excepció)
Només Text presenta la forma servisca al marge.
Ningú no anota les formes servesqui i servesca, pròpies del balear.

7.7. Formes de l’imperfet de subjuntiu (6 cantessin):
-cantessin (tots sense excepció)
Només Barcanova presenta les formes cantassen (bal) i cantaren (val.).
Ningú no anota la forma cantessen, pròpia del català nord-occidental i part del valencià.

7.8. Perfet simple o perifràstic (cantí o vaig cantar):
-simple (tots sense excepció; Castellnou: valencià; Barcanova: secundària; Cruïlla: formal)
-perifràstic (tots sense excepció; Castellnou [sic]: oriental; Barcanova: principal)
Només Teide anota també la forma vàrem cantar.
Ningú contempla la forma vem*.

VERBS IRREGULARS
8.1. L’infinitiu ser o ésser:
-ser (tots sense excepció; Text i Cruïlla: principal; Barcanova i Teide: secundària; Castellnou es
contradiu)
-ésser (tots sense excepció; Text i Cruïlla: secundària; Barcanova i Teide: principal; Castellnou es
contradiu)
Ningú anota la forma esser*, pròpia de part de l’oriental.

8.2. Formes del present d’indicatiu del verb ésser (1 sóc o som):
-sóc (tots excepte Text)
Només Castellnou anota la forma só com a secundària.
Ningú anota la forma som, pròpia d’una part de l’oriental.

8.3. Formes del present d’indicatiu del verb ésser (4 som o sem):
-som (tots excepte Text i Cruïlla)
Ningú anota la forma sem*, pròpia de la major part del català septentrional i de l’alguerès.

8.4. Formes del futur del verb anar (aniré o iré):
-aniré (tots excepte Text)
Ningú anota la forma iré, pròpia del català septentrional i part del central.

8.5. L’infinitiu néixer o nàixer:
-néixer (tots sense excepció)
-nàixer (només Teide, i Castellnou i Barcanova només en alguns casos)

8.6. L’infinitiu veure o vore:
-veure (només Barcanova i Teide)
Ningú no tracta les formes vore*, pròpia del valencià i part del nord-occidental; vere*, pròpia de part del
nord-occidental, i voure*, pròpia de part del balear.

8.7. Formes del present d’indicatiu del verb veure (4 veiem, veem o veim):
-veiem (tots excepte Text)
Ningú no anota les formes veem, majoritària en occidental, ni veim, pròpia del balear.

8.8. Participis acabats en –ert o –it:
-establert (tots excepte Text i Cruïlla)
Ningú no anota les formes acabades en –it (establit).

8.9. El participi tingut o tengut:
-tingut (tots excepte Text i Cruïlla)
Ningú no anota la forma tengut, usual en català septentrional, balear, alguerès i part del nord-occidental.

MORFOSINTAXI
9.1. Les preposicions per o per a
-per a + SN (tots excepte Barcanova)
-per + infinitiu (tots excepte Text i Barcanova)
-per a + infinitiu (només Teide, indirectament)

9.2. El pronom ho o el (atribut definit)
-el (tots excepte Barcanova)
-ho (només Barcanova [sic]: normalment)

9.3. La conjunció de negació pas:
-no anirà pas (tots excepte Castellnou i Cruïlla)
-no anirà (tots excepte Castellnou i Cruïlla)
Només Barcanova presenta la construcció sense l’adverbi no (pas anirà), com a pròpia del català
septentrional.

Criteris de presentació dels trets prescrits en els llibres de text de Catalunya
1. Respecte per la normativa vigent
2. Prescripció de la llengua estàndard escrita formal
3. Coherència entre la llengua vehiculada i la prescrita
4. Prescripció de la llengua estàndard oral formal
5. Prescripció de la llengua estàndard informal escrita i oral
6. Presentació de les formes admissibles
7. Presentació de totes les formes vehiculades
8. Presentació de formes no recomanables
9. Presentació de formes rellevants
10a. Presentació de totes les formes generals
10b. Presentació de les formes generals pròpies de Catalunya
11a. Preferència per les formes generals majoritàries
11b. Preferència per les formes pròpies de Catalunya majoritàries, tant si són formes d’àmbit general com
si són d’àmbit restringit
12a. Presentació de totes les formes d’àmbit restringit
12b. Presentació de les formes d’àmbit restringit pròpies de Catalunya

Vegem ara si se segueixen els criteris que havíem previst per als llibres de text que
tenen un mercat acotat administrativament i geogràficament, en aquest cas de
Catalunya.
1. Respecte per la normativa vigent
Aquest principi és respectat gairebé totalment. Tan sols en dos casos es proposen
solucions no normatives, és a dir, solucions que no recomana ni admet la gramàtica
oficial de l’IEC: la Gramàtica catalana (1918, 1993) de Pompeu Fabra.
El primer cas ja l’hem comentat abans a la llengua vehicular: la preposició per a. Llevat
de Barcanova, que no tracta aquest aspecte, la resta prescriuen la distinció entre per i
per a davant d’un nom. En canvi, davant d’infinitiu, Teide diu que “s’admet utilitzar
sempre per”, Cruïlla diu que “no cal posar-la” i que “solem escriure sempre per”, i
Teide afirma que “sempre s’escriu per”.
El segon és el pronom feble ho. Només Barcanova, potser perquè generalitza massa,
admet l’ús d’aquest pronom en substitució d’un atribut determinat.

2. Prescripció de la llengua estàndard escrita formal
Sense cap mena de dubte podem afirmar que els llibres de text se centren gairebé
exclusivament en la llengua escrita formal, i en conseqüència, com veurem més
endavant, desatenen la llengua oral.

3. Coherència entre la llengua vehiculada i prescrita
En gairebé tots els casos, el model de llengua vehicular coincideix amb el model de
llengua prescrita. També hi ha coincidència a triar la forma presentada com a principal

en aquells casos que es prescriuen dues formes, com per exemple serveix/servix,
serveixi/servisca i néixer/nàixer (Text).
En el cas del perfet simple o perifràstic (cantàrem/vam cantar), notem que Teide, que és
l’únic que no prescriu el perfet simple, també és l’únic que l’usa en la llengua vehicular.
Tot i això, en tres casos hem trobat una certa incoherència entre la llengua vehicular i
les prescripcions que fa cada llibre:
a) els plurals en –os o en –s (textos/texts). Tots els llibres de text vehiculen els plurals en –os, i en això,
l’únic que no sembla contradir-se en les prescripcions és Barcanova. La resta, llevat de Text, es
contradiuen en la prescripció i donen ara preferència a una forma ara a l’altra.
b) l’infinitiu ser/ésser. Tots els llibres de text vehiculen l’infinitiu ser, però no tots són coherents amb les
prescripcions que donen. Teide (que només prescriu ser), Text i Cruïlla (que prescriuen ser/ésser amb
aquest ordre) sí que són coherents, però en canvi no ho són Barcanova (que ho fa en l’ordre invers) i
Castellnou (que ara ho amb un ordre ara amb l’altre).
c) la preposició per a. Aquest cas és tractat de manera desigual en les prescripcions que fan els llibres de
text: en alguns no l’hem trobat (Barcanova), en d’altres només es parla o es posen exemples d’aquestes
preposicions davant d’un SN (Text, Teide), i només en Castellnou i Cruïlla es prescriu l’ús de per davant
d’infinitiu.

4. Prescripció de la llengua estàndard oral formal
Els casos de prescripcions de la llengua oral són comptats.
Normalment, les observacions sobre la llengua parlada serveixen per a justificar les
dificultats ortogràfiques, que són les següents:
-l’accentuació de la e, vocal neutra
-neutralització de la o àtona
-l’ortografia del dígraf ix
-l’ortografia de la v
-l’ortografia de la x
-l’ortografia de la r final muda
-l’ortografia de la t final muda

Llevat d’aquests casos, només hem trobat dos qüestions on algun llibre fa distincions
entre la llengua escrita i parlada:
a) els plurals dels mots acabats en -s o -os (texts o textos). Teide, en una de dues ocasions que en parla,
presenta els plurals en -s com a formes pròpies del llenguatge escrit i els plurals en -os com a pròpies de
l’escrit i també del llenguatge parlat.
b) la combinació dels pronoms la hi o l’hi (CI sing. + CD fem. sing.). Text, en una de les dues ocasions
que en parla, i també Barcanova presenten la hi com la forma pròpia de l’escrit i l’hi com la forma més
acostada a la llengua parlada. Aquesta solució, recordem-ho, s’admet només en la llengua oral informal.

Si les prescripcions dedicades a l’ortologia són escadusseres, encara ho són més els
exercicis dedicats. Només hem trobat algun exercici de discriminació fonètica dels
casos següents:
-les es obertes o tancades (tots excepte Text i Barcanova)
-les os obertes i tancades (només Teide)
-la vocal neutra (només Text i Teide)
-les os i us àtones (només Text i Cruïlla)
-les palatals fricatives sordes o sonores (només Castellnou i Cruïlla)
-les palatals aproximants o laterals (només Teide)

5. Prescripció de la llengua estàndard informal escrita i oral
Les prescripcions sobre trets de la llengua informal són també molt escasses. Només
hem trobat tres qüestions on alguns llibres fan distincions entre la llengua formal i
informal, justament allí on no ho havíem previst:
a) els plurals dels mots acabats en -s o -os (texts o textos). Castellnou i Cruïlla presenten els plurals
acabats en -s com a formes pròpies de la llengua formal i els acabats en -os com a formes pròpies de la
llengua informal. Recordem que això no és ben bé així, ja que totes dues formes són considerades pròpies
de l’àmbit general, tant escrit com oral.
b) els plurals dels mots acabats en -igs o -jos (passeigs o passejos). Coherentment amb la qüestió anterior,
Cruïlla fa la mateixa distinció entre llengua formal i informal, cosa que no fa ací Castellnou.
c) el perfet simple (cantàrem). Cruïlla presenta el perfet simple com a propi de la llengua formal.

Per tant, no trobem gairebé cap de les solucions admissibles en la llengua oral informal
que havíem previst, ni generals ni de l’àmbit restringit. Les formes generals que no hem
trobat són:
-la iodització, pròpia del balear i de gran part del central
-les formes bastanta*, bastantes*

Si exceptuem la presentació de l’article lo com a dialectal (Barcanova), tampoc no
trobem cap de les solucions de l’àmbit restringit que havíem previst:
-la pron. d’una e oberta final en els femenins, pròpia de part del nord-occidental
-la pron. dels mots família i tendre, pròpies del balear i del septentrional
-l’article salat es, propi del balear i del subdialecte salat
-l’infinitiu vore*, propi del valencià i part del tortosí

6. Presentació de totes les formes admissibles
Si recapitulem, dels vint casos previstos només cinc són tractats per algun dels llibres de
text:
-l’article lo (Barcanova, com a dialectal), ARI
-l’hi* (Text, Barcanova, Teide), AGI pron.
-vàrem cantar (Teide), AG
-per* (excepte Barcanova), AGI pron.
-ho* (Barcanova), AG

La resta de casos previstos no els tracta cap llibre:
-dos (AG)
-me costa (AG)
-me mata (AG)
-vos (AG)
-efe* (AR)
-servesca (AR)
-bastanta* (AGI)
-la pron. d’una e oberta final en els femenins, pròpia de part del nord-occidental (AGI pron.)
-la iodització, pròpia del balear i de gran part del central (ARI pron.)
--les formes famili i tenre, pròpies del balear i del septentrional (ARI pron.)
-huit* (ARI pron.)
- l’infinitiu vore*, propi del valencià i part del tortosí (ARI pron.)
-l’article salat es, propi del balear i del subdialecte salat (ARI)
-l’article personal lo (ARI)

7. Presentació de totes les formes vehiculades
Deixant de banda si els llibres tracten o no aquestes qüestions, comprovem que en els
llibres de text de Catalunya es presenten totes les formes que s’hi vehiculen, tant si són
pròpies de només de Catalunya com si són compartides amb la Comunitat Valenciana.

a) Trets divergents propis de Catalunya:
-l’ accent obert (cafè)
-els possessius meva, teva, seva
-el present d’indicatiu 1 serveix
-el present de subjuntiu 1 canti
-el present de subjuntiu. 1 i 3 serveixi
-l’imperfet de subjuntiu 6 cantessin
-l’infinitiu néixer

b) Trets compartits a Catalunya i la Comunitat Valenciana
-els plurals acabats en -os (textos)
-l’article el
-els demostraius aquest, aquell
-el numeral dues
-els pronoms proclítics em, et, es i en
-el perfet simple (cantàrem) o perifràstic (vam cantar)
-el present d’indicatiu canteu
-l’infinitiu ser
-l’infinitiu veure
-la preposició per a davant d’un nom

En canvi, hi trobem a faltar molt sovint la prescripció dels trets que només són
vehiculats a la Comunitat Valenciana. En alguns casos, només un dels llibres de
Catalunya presenta aquestes formes, i encara sota l’etiqueta de dialectal:
-el present d’indicatiu 3 servix, només a Text.
-el present de subjuntiu 1 i 3 servisca, només a Text.
-l’imperfet de subjuntiu 6 cantaren, només a Barcanova.
-l’infinitiu nàixer, amb algunes contradiccions
-la preposició per a davant d’infinitiu, amb algunes contradiccions

Però també trobem trets vehiculats només a a la Comunitat Valenciana que no són
presentats en cap dels llibres de Catalunya:
-l’ accent tancat (café*)
-els possessius meua, teua, seua
-el numeral dos (fem.), alternant amb dues
-el present de subjuntiu 1 i 3 cante

Fixem-nos que d’aquests nou trets usats en la llengua vehicular només a la Comunitat
Valenciana, sis són propis de l’àmbit general occidental, i per tant propis també d’una
part de Catalunya.

8. Presentació de formes no recomanables
Cap de les formes no recomanables que havíem previst no les trobem en cap llibre de
text:
-homos*
-meu* (fem.)
-dugues*
-desasset*
-tos*
-vo*
-veu cantar*
-sem*
-vere*
-voure*

9. Presentació de formes rellevants
L’aplicació d’aquest criteri justificaria la exclusió de les formes no recomanables, les
formes pròpies de l’àmbit restringit dels dialectes presents només en altres comunitats i
algunes altres qüestions que, per la seua complexitat o bé per la seua singularitat, no és
necessari que apareguin en el nivell educatiu de l’ESO.

10a. Presentació de totes les formes generals
Per a comprovar l’aplicació d’aquest criteri ens fixarem en els vint-i-set casos en què
podem trobar dos o tres formes pròpies de l’àmbit general. Unànimement, és a dir, en
els cinc llibres estudiats, aquesta condició es compleix tan sols en sis de les qüestions:
-la vocal neutra
-la o àtona
-els plurals texts o textos
-el perfet simple o perifràstic
-l’infinitiu ser o ésser
-l’expressió de la negació

El més freqüent és que algun dels llibres que en parlem ignorin alguna de les formes
pròpies de l’àmbit general que havíem previst. Entre aquests casos destaquem els
següents:
-la pron. tancada de la e
-la pron. labiodental de la v
-els plurals en –igs
-el present d’indicatiu 3 servix
-el present de subjuntiu 1 i 3 servisca
-l’infinitiu nàixer

No falten els trets propis de l’àmbit general que no són tractats per cap dels llibres que
en parlen. Concretament són vuit els casos:
-la pron. africada de la x
-la pron. de la t final (vent)
-la distinció de tres graus en els demostratius
-les formes meua, teua i seua
-les expressions de les hores
-el present de subjuntiu cante
-l’imperfet de subjuntiu cantessen
-els participis acabats en –it

10b. Presentació de les formes generals de Catalunya
Fixem-nos que, llevat d’un cas (la pron. de la t final de vent), totes aquestes formes
generals que no tracten els llibres de text són usuals a Catalunya, especialment en català
nord-occidental.

11a. Preferència per les formes generals majoritàries
Partint de la base que volem continuar donant al dialecte central la importància i el pes
ha tingut en la codificació del català modern, podem assegurar que els llibres de text de
Catalunya s’acosten molt a aquesta tradició.
En la majoria de casos que la normativa preveu més d’una solució igualment acceptable
en els registres formals, sempre hi ha preferència per la forma pròpia del dialecte
central. Recordem que molt sovint les solucions generals alternatives pròpies d’altres
dialectes ni tan sols hi apareixen.
Només trobem una certa vacil·lació en les prescripcions dels plurals acabats en -os o -s i
en l’infinitiu ser o ésser d’alguns llibres.

11b. Preferència per les formes pròpies majoritàries a Catalunya, tant si són formes
d’àmbit general com si són d’àmbit restringit
Si acceptem el paper rellevant que té el dialecte central en la configuració d’un
estàndard global, no cal dir que continuarà tenint-lo en la presentació de la llengua
prescrita a Catalunya.
Efectivament, com que les solucions pròpies del dialecte català central són les
majoritàries a Catalunya i també són les preferents del l’estàndard global, podem dir que
aquest criteri se segueix sempre.
Al contrari del que passa amb el valencià i el balear, el cert és que és difícil de trobar un
tret d’àmbit restringit propi només del central.

12a. Presentació de totes les formes d’àmbit restringit
De totes les solucions estàndard pròpies de l’àmbit restringit que havíem previst, només
apareix en tots els llibres (excepte Cruïlla) la combinació li la, pròpia del valencià.
El més habitual és que cap dels llibres tingui en compte cap d’aquesta mena de formes.
Així, doncs, ningú no tracta les solucions d’àmbit restringit següents:
-la e mitjana, pròpia del septentrional.
-la o tancada (flor), pròpia del català septentrional de transició.
-la grafia francés, vehiculada al País Valencià.

-els possessius mia, tua, sua, mies, tues, sues, conservats en alguerès.
-els numerals desset, devuit, denou, propis del balear i part del nord-occidental; ni les formes dèsset*,
dèvuit*, dènou*, pròpies del valencià i l’alguerès.
-el present d’indicatiu 1 canti, propi del septentrional.
-el present d’indicatiu 5 cantau, propi del balear i l’alguerès.
-el present d’indicatiu 1 serveix, propi del balear i l’alguerès.
-el present d’indicatiu 1 serveixi, propi del septentrional.
-el present de subjuntiu 1 i 3 servesqui, propi del balear.
-l’infinitiu esser*, propi del balear, usual en part del septentrional, central i balear.
-el present d’indicatiu 1 som, propi del septentrional, balear i part del central.
-el futur 1 iré, propi del septentrional i part del central.
-l’imperfet d’indicatiu 4 veem, propi del valencià i part del nord-occidental; ni tampoc la forma veim,
pròpia del balear.
-els participis tengut i vengut, propis del septentrional, l’alguerès i part del balear i nord-occidental.

En casos comptats (11), ens trobem que un dels llibres mostra alguna d’aquestes formes
d’àmbit restringit, encara que gairebé sempre com a dialectals. Qui més ho fa és
Barcanova (6) i Text (3); Castellnou i Teide ho fan en una ocasió i Cruïlla en cap. Ens
estem referint a les solucions següents:
-la vocal neutra tònica, pròpia del balear (Teide).
-la pron. u (flor), pròpia del septentrional (Text).
-els demostratius de tres graus este*, eixe* i aquell, propis del valencià i part del nord-occidental
(Barcanova).
-el present d’indicatiu 1 cante, propi del valencià (Barcanova); ni tampoc 1 cant, propi del balear
(Barcanova).
-el present d’indicatiu 1 servisc, propi del valencià (Text); ni tampoc 1 sevixo, propi del nord-occidental
(Text).
-l’imperfet de subjuntiu 6 cantaren, propi de la major part del valencià; ni tampoc 6 cantassen, propi del
balear i part del valencià (Barcanova).
-el present d’indicatiu 1 só, conservat en gran part del territori (Castellnou).
-l’expressió de la negació (pas anirà), pròpia del septentrional (Barcanova).

Les formes d’àmbit restringit de l’estàndard oral informal que havíem previst, ja ho hem
vist abans, no hi apareixen.

12b. Presentació de les formes d’àmbit restringit pròpies de Catalunya
De totes les solucions que havíem previst pròpies de l’àmbit restringit de Catalunya,
només n’hi ha tres que apareixen en un dels cinc llibres:
-els demostratius de tres graus este*, eixe* i aquell, presents en part del nord-occidental (Barcanova).
-el present d’indicatiu 1 sevixo, propi del nord-occidental (Text).
-el present d’indicatiu 1 só, conservat en bona part del territori (Castellnou).

El més habitual és que cap dels llibres tingui en compte cap d’aquesta mena de formes.
Així, doncs, ningú no tracta cap d’aquestes solucions d’àmbit restringit de Catalunya:
-la o tancada (flor), pròpia del català septentrional de transició.
-els numerals desset, devuit, denou, present en part del nord-occidental.
-l’infinitiu esser*, present en part del central.
-el present d’indicatiu 1 som, present en part del central.
-el futur 1 iré, present en part del central.
-l’imperfet d’indicatiu 4 veem, present en part del nord-occidental.
-els participis tengut i vengut, presents en part del nord-occidental.

Conclusions
Per a recapitular, vegem si els llibres de text de Catalunya han seguit o no els criteris
que havíem previst.
Pel que fa als criteris comuns que considerem ineludibles, comprovem que només se
segueix el criteri 2 (Prescripció de la llengua estàndard escrita formal) i que no se
segueixen els criteris 1 (Respecte per la normativa vigent) i 3 (Coherència entre la
llengua vehiculada i la prescrita), en alguns casos.
Pel que respecta als criteris comuns que considerem convenients, per una banda,
comprovem que els criteris 4 i 7 no s’han aplicat en la mesura que seria desitjable.
Concretament, pel que fa al criteri 4 (Prescripció de la llengua estàndard oral formal),
perquè només es tracten alguns aspectes de la llengua oral, i això si han de servir per a
l’aprenentatge de l’ortografia; i pel que fa al criteri 7 (Presentació de totes les formes
vehiculades), perquè els trets vehiculats només a la Comunitat Valenciana no hi són
prescrits o són prescrits només per un dels llibres i encara amb vacil·lacions.
Per l’altra banda, ens trobem que el criteri 5 i 6 s’han aplicat en poques ocasions i de
manera desencertada. Concretament, pel que fa al criteri 5 (Prescripció de la llengua
estàndard informal escrita i oral), perquè les poques vegades que alguns llibres fan
distincions entre la llengua formal i la informal no són les que no havíem previst; i pel
que fa al criteri 6 (Presentació de les formes admissibles), perquè els pocs llibres que ho
fan, en alguns casos les presenten sense l’alternativa que podríem considerar preferible.
Entre els criteris comuns, doncs, només es compleix plenament un criteri que
considerem ineludibles i els dos criteris que hem considerat prescindibles: el criteri 8
(Presentació de formes no recomanables) i el criteri 9 (Presentació de formes
irrellevants).
Si ens fixem ara en els criteris opcionals, els quals depenen de la tria del mercat,
comprovem que els llibres de text de Catalunya tan sols han seguit el criteri 11, que es
basa en la preferència per les formes majoritàries, les quals, en el cas de Catalunya,
corresponen sempre a les formes del dialecte central, tant si els llibres de text van
dirigits a qualsevol alumne, sigui quina sigui la seva procedència, com si van dirigits a
l’alumnat de la comunitat autònoma de Catalunya.
Pel que fa a la resta de criteris opcionals, que tenen en compte la presentació de formes
d’àmbit general o restringit, comprovem que no s’han tingut gens en compte i que per
això no hi apareix cap forma d’àmbit restringit ni una bona part de les formes generals
pròpies del català nord-occidental.
En definitiva, podem concloure que els models de llengua prescrita en els llibres de text
de Catalunya no compleixen totalment gairebé cap dels criteris que havíem previst,
excepte aquell que dóna preferència a l’alumnat del dialecte majoritari, és a dir, el català
central, i per tant, a més de centrar-se gairebé exclusivament en la llengua formal
escrita, oblida i margina freqüentment l’alumnat del català nord-occidental.

III. La cartografia del domini lingüístic del català
Localització dels mapes
Fonts
Característiques
-Divisions administratives
-Toponímia
-Nomenclatura
-Frontera lingüística
-Blocs dialectals i dialectes
-Subdialectes
-Límits dialectals
--El tortosí
--El català septentrional de transició
Conclusions

La intenció d'aquest apartat és comparar el tractament que reben els dialectes catalans
en la cartografia que trobem en els llibres de text de l’ESO.
En primer lloc cal observar que en els llibres de text de la Comunitat Valenciana no hi
trobem cap mapa del domini lingüístic del català. En canvi, tots els llibres de text de
Catalunya, mostren almenys un mapa del domini lingüístic del català i dels seus
dialectes.
El fet que aquests mapes apareguin a Catalunya i no a la Comunitat Valenciana ens ha
fet pensar que els currículums oficials de cada comunitat així ho contemplen, però no és
el cas. Si comparem el tractament que rep aquest tema en els llibres de text amb els
continguts dels currículums oficials, no hi sabem veure cap causa-efecte (veg. TAULA
2).
Els resultats de la comparació són desconcertants. A la Comunitat Valenciana els llibres
de text es parla exclusivament de les varietats geogràfiques del valencià només hi
dediquen una pàgina. A Catalunya, en canvi, tot i que el currículum oficial no sembla
que ho dicti, es tracten tots els dialectes i subdialectes del català bastant més a fons,
dedicant-los sempre un mapa i un major nombre de pàgines, i ho fan en cursos que el
currículum no preveu.
Deixant sense resoldre aquestes contradiccions, en aquest capítol mirarem de posar en
evidència les nombroses i substancials diferències que hi ha entre els mapes dels llibres
de text de Catalunya i n’intentarem trobar l’explicació.

TAULA 2. Continguts dels currículums oficials referits a la variació geogràfica

Llengua i
societat

Llengua i
societat

Llengua i
societat

Llengua i
societat

1r

2n

3r

4t

Catalunya

Illes Balears

Comunitat Valenciana

1. La diversitat lingüística del
món actual. Principals famílies
lingüístiques. Les llengües
romàniques.
4. La variació lingüística. La
variació geogràfica.
(Llengua catalana, ítems 1,
4. Llengua castellana, ítem 4).

1. Les llengües com a
elements configuradors de la
identitat personal i col·lectiva.
2. La diversitat lingüística en el
món actual:
- Principals famílies
lingüístiques.
- Les llengües romàniques.
- Les llengües de l’Estat
espanyol.
3. El domini lingüístic. La
variació geogràfica del
català.

1. La variació lingüística. Usos
formals i informals de la
llengua.
2. Els usos discriminatoris de
la llengua.

2. Origen i evolució de les
llengües catalana i castellana.
4. La variació lingüística. La
variació social i estilística.
(Llengua catalana, ítems 2,
4. Llengua castellana, ítem 2).

1. La diversitat lingüística en el
món actual.
- Procés de formació i
transformació de les llengües.
- La realitat plurilingüe de
l’Estat espanyol.
- L’estatut jurídic de les
llengües a les Illes Balears.
2. La variació social del català.

1. Les varietats geogràfiques
i socials.
2. L’estàndard.

3 .Fenòmens de contacte de
llengües.
3.1 Bilingüisme, diglòssia,
conflicte lingüístic:
minorització, substitució;
planificació lingüística:
normalització. La
normativització: l’Institut
d’Estudis Catalans, la Real
Academia española.
(Ambdues llengües)

1. Orígens i evolució de la
llengua catalana.
2. La variació funcional i els
registres de la llengua.
3. Les llengües en contacte. El
conflicte lingüístic.

1. Origen i evolució de la
llengua.
2. Els fenòmens de contacte
de llengües.

5. La situació sociolingüística a
Catalunya.
6. Llengües de l’Estat espanyol
i normativa legal.
(Llengua catalana, ítem
5. Llengua castellana, ítem 6).

1. La variació lingüística.
- Variació geogràfica, social,
funcional i històrica.
- La llengua estàndard i el
registre formal.
- El procés d’estandardització.
2. Les llengües en contacte.
- L’Estatut jurídic de les
llengües a les Illes Balears.
- Procés de normalització i
substitució lingüístiques.
- Situació sociolingüística
actual.

1. Situació actual del valencià.
2. Trets principals de les
varietats geogràfiques.

Localització dels mapes
Els mapes analitzats els podem trobar en els llibres de text següents:
TEXT 3. Llengua catalana i literatura. 3r curs. ESO. 2 cicle. 3 ESO. Josep Camps; Núria Cot; Llorenç
Soldevila; M. Roser Trilla. Enciclopèdia Catalana (Col. Text-Galera). 1a ed. Barcelona, 2001, pàg...
BARCANOVA 2. Estímul. Llengua catalana, 2. 1r Cicle ESO. 2n ESO. Lluís Homs; Josep Rossell.
Editorial Barcanova. 1a ed., Barcelona (març 2001), pàg. 143.
CRUÏLLA 2. Oronell. Llengua catalana i literatura, 2. Primer Cicle. ESO. 2 ESO. Borrell, N.; Subías, J.;
Farró, L.; Martí, F. Cruïlla. Barcelona, 2003, pàg. 150.
TEIDE 1-190. Teide. Llengua catalana i literatura. 1. Primer cicle. 1r ESO. M. Codina; C. Martí; I.
Martí; E. Servat. Editorial Teide. Barcelona..., pàg. 190.
TEIDE 1-280. Teide. Llengua catalana i literatura. 1. Primer cicle. 1r ESO. M. Codina; C. Martí; I.
Martí; E. Servat. Editorial Teide. Barcelona..., pàg. 280.
TEIDE 2-211. Llengua catalana i Literatura. 2 Primer Cicle. 2 ESO. Codina, Margarida; Martí, Carme;
Martí, Ignasi; Servat, Esperança. Editorial Teide. Barcelona, 2002 , pàg 211.
CASTELLNOU 1. Arc. Llengua catallana i literatura. ESO 1r. 1r ESO. Joan Badia; Jordi Balcells; Isabel
Casanellas; Jordi Grifoll; Lídia Sinués. Hermes Editora General – Castellnou Edicions. 1a ed., Barcelona
(març 2002), pàg. 157.
CASTELLNOU 2. Bruc. Llengua catalana i literatura. ESO 2n. 2n ESO. Joan Badia; Jordi Balcells; Isabel
Casanellas; Jordi Grifoll; Lídia Sinués. Hermes Editora General – Castellnou Edicions. 1a ed., Barcelona
(febrer 2003), pàg. 136.

Com hem dit abans, totes les col·leccions de llibres de text de Catalunya que hem
analitzat mostren almenys un mapa del domini lingüístic del català dels dialectes
catalans en algun dels cursos (veg. LÀMINA 2, 3 i 4).
En la majoria de llibres el mapa apareix només a un curs (Text, Barcanova, Cruïlla), una
sola vegada (Text, Barcanova), repetit dues vegades (Cruïlla) o dos de diferents
(Castellnou, no gaire significativament, i Teide substancialment).
En el cas de Castellnou, apareixen en llibres diferents (1r i 2n). Un és més detallat que
l’altre, simplement, però el sorprenent és que el més detallat és el primer i no el segon,
com calia esperar.
En el cas de Teide, n’apareixen dos al primer curs (ben diferents) i un altre al segon
(semblant a un dels anteriors).

Fonts
En termes generals podem dir que els il·lustradors dels llibres de text es basen en la
cartografia dels llibres divulgatius de dialectologia catalana. Molt sovint els
simplifiquen i també hi fan lleugeres modificacions.
Segons les observacions que hem fet, els llibres de dialectologia presos com a base són
els següents:
VENY, Joan (1982) Els parlars catalans. Moll, Palma de Mallorca, pàg. 31.
NUET, J. [et al.] (1989) Mapes per a l’estudi de la llengua catalana. COM ensenyar català als adults, 6.
Suplement. Barcelona (des. 1989), pàg. 6.
ALEGRE, Montserrat (1991) Dialectologia catalana. Teide, Barcelona, pàg.56.
MARTÍ, Joan [et al.] (1985) Coneguem els nostres parlars. CIRIT, Generalitat de Catalunya, Barcelona,
pàg. 123

Com que entre els mapes d’aquests tres manuals hi ha diferències de detall, creiem que
això explica i justifica les diferències que trobem entre els llibres de text, i també que en
el mateix llibre de Teide els dos mapes siguin tant diferents (veg. LÀMINA 5).
El resultat, doncs, és que trobem tres tipus de mapes diferents:
1. El mapa de Veny, que ha servit de model a l’únic mapa de Text i al primer mapa de
Teide (aquell que serveix d’il·lustració).
2. Els mapes d’Alegre i Martí, que semblen ser el model del mapa de Barcanova i dels
mapes de Cruïlla.
3. El mapa de Nuet, que és el model dels dos mapes de Castellnou i de dos dels mapes
de Teide (en un consta la font: ALDC).

No sembla que els mapes d’aquests altres manuals de dialectologia que hi ha al mercat
hagin servit de model (veg. LÀMINA 6):
COROMINES, Joan. El que s'ha de saber de la llengua catalana. Moll, Palma de Mallorca, 9a ed. 1982,
pàg. 87.
PORREDON, Romi. De llevant fins a ponent. Els parlars catalans. La Magrana, Barcelona, 1992.
ROMEU, Josep. “Mapa núm. 2: Els dialectes geogràfics catalans”, a CASSANY, Daniel; MARÍ, Isodor. Els
perfils del català. Varietats i registres de la llengua catalana. Com ensenyar català als adults, extra 4
(desembre 1990).
GEC: Gran enciclopèdia catalana. Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 1969-1989, 17 v.:
<http://www.geocities.com/perpinya/varis/mapaplc2.jpg> (14/07/04)

Característiques
Les diferències que observem en aquests mapes se centren en la presentació gràfica de
les divisions administratives i de les fronteres lingüístiques i dialectals, en la major o
menor presència de dialectes i subdialectes, en la nomenclatura d’aquests i en l’extensió
que se li atorga.

Divisions administratives
En els mapes estudiats trobem fronteres estatals, autonòmiques, provincials i comarcals.
Tots els mapes sense excepció mostren la frontera entre el Regne d’Espanya i la
República Francesa, si bé només en el mapa de Text s’hi pot llegir França. El Principat
d’Andorra és també present en totes les col·leccions, bé amb el nom de l’estat (Text), o
bé amb el nom de la capital (Andorra [sic], a Barcanova). En cap altre cas apareixen les
denominacions de les comunitats autònomes ni les de l’Estat espanyol i italià.
La majoria presenten els límits de les comunitats autònomes, com fan també Alegre i
Nuet. Només en el mapa de Cruïlla es dibuixen les comarques i en el primer mapa de
Teide, les províncies. En el mapa de Text, com també fa Veny, no hi ha cap frontera
d’aquesta mena.

Toponímia
Com és habitual en aquesta mena de mapes, els termes geogràfics no sovintegen. El
nom del mar Mediterrani (Text) o mar Mediterrània (Barcanova i Cruïlla), per exemple,
només apareix en aquests tres; el nom de Sardenya, a Barcanova, Cruïlla i Alegre; el
nom d’Illes Balears, en canvi, només a Cruïlla.
El més habitual és trobar-hi noms de poblacions i, és clar, els noms dels dialectes. Les
ciutats que hi apareixen sempre són: Perpinyà, Girona, Barcelona, Tarragona, Lleida,
Castelló de la Plana, València, Alacant, Ciutat de Palma (Palma de Mallorca [sic],
Barcanova i Cruïlla), Maó, Eivissa i l’Alguer (Alguer [sic], a Barcanova i Castellnou),
és a dir, les capitals de província o de departament. De la resta, destaca Tortosa, que
apareix en totes les col·leccions, i també Fraga que només no apareix a Text.
Els mapes més generosos en toponímia són els d’Alegre (41), el primer de Teide (34),
els de Cruïlla i Castellnou (27), Barcanova (23), el segon i tercer de Teide (20), Text
(15), Nuet (12) i finalment Veny (9). Per més detalls, vegeu la TAULA 3.

TAULA 3. Localitats que apareixen en els mapes dels llibres de text

Localitats

Cruïlla

Barcanova

Text

Castellnou

Teide1

Teide2 i 3

Perpinyà
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x

x
x

x

x

x
x

o

x (sic)

x
x
x

x
x

x
x

x

Andorra
Andorra la Vella
Viella
Benasc
Benavarri
Tamarit de la Llitera
Mequinensa
Fraga

x

x
x

x
x

La Seu d’Urgell
Tremp
Sort
Lleida
Balaguer
Cervera

x

Tortosa
Amposta
Vinaròs
Morella
Sogorb
Castelló de la Plana
Almansa
Sagunt
València
Xàtiva
Alcoi
Gandia
Alacant
Asp
Ibi
Elx
Guardamar
Oriola
Alzira
Dénia
el Carxe

x

Ciutat de Palma
Manacor
Maó
Ciutadella
Formentera
Eivissa
l’Alguer
Girona
Figueres
Palafrugell
Olot
Vic
Barcelona
Berga
Mataró
Manresa
Solsona
Tarragona
Reus
el Vendrell
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Nomenclatura
En els noms dels dialectes i subdialectes hi ha algunes vacil·lacions.
El fet que més variació provoca és la qualificació de català o valencià en noms formats
amb termes latitudinals (septentrional, central, nord-occidental, meridional) i aplicada
als territoris històrics de Catalunya i el Regne de València. Així ho trobem en Text i
Veny, en el primer de Teide (aquí, però, només en els tres subdialectes principals del
valencià) i en Alegre. La resta opta pels noms sense aquests apel·latius (Cruïlla,
Barcanova, Castellnou i Nuet).
Els altres casos afectats de sinonímia o d’alternança són els següents:
a) Rossellonès:
-rossellonès (Cruïlla, Text, el primer de Teide, el primer de Castellnou (al mapa) i Veny)
-septentrional (Barcanova)
-rossellonès o septentrional (el primer de Castellnou (a la llegenda), el segon i tercer de Teide i Nuet)
-català septentrional o rossellonès (Alegre)

b) Català septentrional de transició:
-català septentrional de transició (Text, Veny i Alegre)
-septentrional de transició (Castellnou i Nuet)
-parlars de transició (el primer de Teide)

c) Apitxat
-apitxat (Alegre)
-valencià apitxat (Text, el primer de Teide i Veny)
-central o apitxat (Castellnou i Nuet)

Frontera lingüística
Tots sense excepció presenten la frontera de la llengua catalana, ja que han de servir per
a mostrar no només la distribució geogràfica dels dialectes catalans, sinó també el
domini lingüístic del català.
En aquest sentit hi ha coincidència a no incloure-hi l’aranès, excepte el mapa dels llibre
de 4t Barcanova, en què hi apareix el nom amb un color diferenciat, fet que pot crear
confusions. La majoria ni tant sols hi situen Viella, que sí que apareix al mapa de Text i
al primer mapa de Teide, tal com també fa Veny.
Un altre punt de discòrdia el trobem en la inclusió de Benasc, que apareix dins del
domini català a Barcanova i Cruïlla. En el primer mapa de Teide i en els mapes de
Castellnou, tal com fa Nuet, apareix una petita franja, que sembla incloure Benasc i
Tamarit de la Llitera, pintada amb un color més fosc que no apareix a la llegenda.
Un cas semblant és el del capcinès, que només apareix als mapes de Barcanova i Nuet,
pintat amb un color més fosc que no pas el rossellonès sense que aparegui a la llegenda.
La resta no el fan constar com fa Veny.

Alegre inclou el capcinès, l’aranès (sic) i el parlar de Benasc en el domini català, però
no els assigna cap color. També deixa en blanc petites zones del rossellonès, cosa que
no veiem en cap altre mapa.
Podem apreciar la zona del Carxe, situada a Múrcia, en tots els mapes excepte el de
Text, així com passa en el de Veny. L’únic mapa que l’anomena és el de Cruïlla, si bé el
presenta erròniament com una població.
Olocau de Rei és inclosa erròniament en el domini català en els mapes de Cruïlla i Text,
com fa també Alegre, però en canvi no hi és als mapes de Barcanova, Castellnou i
Teide, seguint el bon criteri de Nuet, suposem.
L’illa lingüística del Vinalopó Mitjà apareix en tots, llevat del mapa d’Alegre i de
Cruïlla, on podem localitzar però Asp.

Blocs dialectals i dialectes
La nòmina de dialectes i subdialectes no és la mateixa en tots els mapes. Només el
segon i tercer mapa de Teide no en porta cap. Els noms dialectes que apareixen sempre,
o bé a la llegenda o bé en el mapa, són els següents: rossellonès, central, balear, nordoccidental i valencià.
L’alguerès també és present en tots els mapes d’una manera diferenciada (excepte a
Text, on pel color sembla pertànyer al balear). Si bé no sempre hi apareix el nom del
dialecte (només a Barcanova, Castellnou i Teide, com fan Veny, Alegre i Nuet), sí que
hi surt la població.
En els mapes més senzills (Cruïlla i Barcanova) només apareixen aquests cinc (o sis)
dialectes, sense cap zona de transició ni cap subdialecte. En la resta hi podem trobar
també els subdialectes, o bé a la llegenda o bé al mapa.

Subdialectes
En alguns mapes trobem a faltar alguns subdialectes:
a) el salat (Text i els de Teide);
b) el tarragoní (Text, el primer de Teide i Veny);
c) el mallorquí de Tàrbena i Vall Gallinera (els dos de Castellnou i el primer de Teide),
d) i tampoc el xipella (els tres de Teide i Nuet).

Els únics que distingeixen els subdialectes balears (mallorquí, menorquí, eivissenc) és el
primer de Teide i Nuet (on també apareix el formeneter).

El tortosí, en canvi, apareix a Text, Castellnou, Veny, Alegre i Nuet, però no als de
Teide. En el primer de Teide el tortosí i el septentrional de transició porten la llegenda
de parlars de transició i no hi apareixen el pallarès i el ribagorçà, que sí apareixen en
tots els que consignen els subdialectes.
En cap cas trobem denominacions com capcinès, benasquès, lleidatà, andorrà,
barceloní, alacantí, castellonenc ni tampoc insular, que sí hem vist en altres mapes.
Uns fan servir colors diferents per a cada dialecte i tons semblants per a cada
subdialecte (Text i el primer de Teide), tal com fan Veny i Alegre en blanc i negre.
Uns altres, seguint a Nuet, fan servir un color per a cada un dels cinc grans dialectes i
dibuixen amb trames de dos colors les zones de transició (els dos de Castellnou i el
segon i tercer de Teide). Aquests dialectes de transició són tres:
a) la del català septentrional de transició, entre el rossellonès i el central;
b) la que hi entre el nord-occidental i el central, incloent-hi el tarragoní;
c) la que hi ha entre el nord-occidental i el valencià, que abraça el Matarranya, Ports, Alt Maestrat,
Alcalatén i part del Baix Maestrat.

Límits dialectals
Llevat de Veny, Nuet i el primer de Castellnou, la majoria dels mapes dibuixen una línia
divisòria entre el català occidental i el català oriental que s’allarga mar endins. Aquests
últims, el de Cruïlla i el segon i tercer de Teide no hi fan constar els noms d’aquests dos
blocs dialectals.
Si mirem detalladament les fronteres dels subdialectes del català, criden l’atenció les
notables diferències que hi ha en l’extensió dels dialectes de transició, concretament, del
tortosí (i per tant, la frontera entre el nord-occidental i el valencià) i del català
septentrional de transició (i per tant, la frontera entre el septentrional i el central).

El tortosí
En aquest punt, el dialecte que presenta més discrepàncies és el tortosí (veg. LÀMINA 7).
Si en comparem l’extensió i les fronteres, comprovarem que hi ha dos models semblants
(Veny i Alegre) i una versió ben diferent (Nuet).
Els únics que assignen una color diferenciat al tortosí són els mapes de Veny i Alegre, i
també el primer de Teide i el de Text. La resta no ho fan perquè no inclouen els
subdialectes (Cruïlla i Barcanova) o bé perquè apareix formant part del nord-occidental
(Nuet, el segon i tercer de Teide i Castellnou).
Cruïlla i Barcanova, tot i que no inclouen els subdialectes, fan coincidir la frontera
meridional del català nord-occidental amb la frontera meridional del tortosí dibuixada
per Alegre, que inclou la Tinença de Benifassà, però n’exclou aproximadament els
municipis de parla catalana de l’actual comarca oficial del Bajo Aragón.

Text fa coincidir aquesta frontera amb els límits administratius entre Catalunya i el País
Valencià i Veny, tot i que no hi figuren aquests límits, sembla incloure en el tortosí la
Tinença de Benifassà i tot el Matarranya.
El primer mapa de Teide, a diferència de tots els altres, sembla incloure, a més de tot el
Matarranya, tot el Baix Maestrat.
Els mapes de Castellnou, el segon i tercer de Teide i Nuet, semblen incloure en el
tortosí només el nord del Baix Maestrat, però, a diferència dels altres, dibuixen dues
zones de transició:
a) al nord, ocupant el Priorat i part del Baix Camp i la Ribera d’Ebre, una zona de
transició entre el nord-occidental i el central;
b) al sud-oest, ocupant el Matarranya, Ports, Alt Maestrat, Alcalatén, la Tinença de
Benifassà, el sud del Baix Maestrat i gran part de la Plana de Castelló, una altra zona de
transició entre el nord-occidental i el valencià, zona aquesta que forma part del nordoccidental en el llibre de 4t. de Castellnou.
Si ens centrem en les capitals de comarca, podem concloure que en tots hi ha
coincidència a incloure en el tortosí almenys Tortosa, Amposta i Gandesa. Llevat de
Nuet, i els seus imitadors, també s’hi sol incloure Vall-de-roures. Aquests últims, i
també el primer de Teide, però són els únics que inclouen Vinaròs. En canvi, Móra
d’Ebre només hi seria en els mapes d’Alegre i els seu imitadors.
Les dibuixen fronteres que dibuixen Nuet i els seus imitadors es basen en les isoglosses
següents que trobem en alguns mapes lingüístics:
-el resultat de la e tancada tònica del llatí vulgar (p. ex., cabells, amb e oberta o amb e
tancada) de l’ALDC, que servirà per dibuixar la zona de transició entre el central i el
nord-occidental.
-les desinències de l’imperfet de subjuntiu (cantés / cantara o cantàs) de La flexió
verbal dels dialectes catalans d’Alcover-Moll, que servirà per delimitar el nord la zona
de transició entre el nord-occidental i el valencià.
-la desinència de la primera persona del present d’indicatiu (canto / cante) de La flexió
verbal dels dialectes catalans d’Alcover-Moll, i potser també l’emudiment de la r final
dels infinitius de l’ALDC, que servirà per dibuixar-ne la frontera del sud.
En els altres mapes no hi sabem veure cap coincidència amb cap isoglossa. En el primer
mapa de Teide, podria ser que la frontera meridional es basés en la forma de l’article
masculí definit (lo / el) de l’ALC i que la frontera septentrional es basés en la forma dels
demostratiu de proximitat (aquest / est-este) de l’ALDC, si bé, aquesta última no s’hi
aproxima gaire.

El català septentrional de transició
Un altre punt de discòrdia, si bé no tan complex, és l’extensió del rossellonès i del
català septentrional de transició (veg. LÀMINA 8).
Com ja hem comentat abans, el Capcir és senyalat diferenciadament a Alegre i Nuet, el
segon i tercer mapa de Teide i els dos de Castellnou; i només Alegre senyala unes
petites zones en blanc al nord del Rosselló. Així, doncs, Veny, Cruïlla, Barcanova, Text
i el primer de Teide, l’inclouen en el rossellonès.
El rossellonès estricte ocupa tota la Catalunya Nord només a Cruïlla i el primer mapa de
Teide. Barcanova hi inclou també la zona del català septentrional de transició. La resta
n’exclouen la Cerdanya francesa, que forma part del català septentrional de transició
(Veny, Alegre, Nuet, Text, el segon i tercer de Teide i el llibre de 1r de Castellnou) o bé
del central (el llibre de 4t de Castellnou).
Per acabar, només cal que ens centrem en la filiació dialectal dels habitants de la
població de Puigcerdà, i podrem comprovar la diversitat que presenten els diferents
mapes:
-rossellonès (Barcanova)
-central (Cruïlla i Castellnou de 4t)
-català septentrional de transició (Veny, Alegre, Text i el primer de Teide)
-parlars de transició entre el nord-occidental i el central (Nuet, el segon i tercer de Teide
i Castellnou de 1r)

Conclusions
Tot aquest desgavell que acabem de fer palès és degut, probablement, a la diversitat
d'opinions de les fonts d'informació que cada llibre ha escollit i, en alguns casos, a la
manca de rigorositat dels autors.

Nota: Consulteu l’estudi d'Ester Pascual i Toni Jaimez, El tractament de la llengua
catalana als llibres de text de Secundària, Observatori de la llengua catalana,
Barcelona, desembre 2005. [En línia:]
<http://www.observatoridelallengua.cat/arxius_documents/informe_10_definitiu.pdf>
(Febrer de 2006).

IV. Conclusions finals
A la vista dels resultats, la nostra valoració final no pot ser més que negativa, ja que per
una banda hi hem trobat solucions no normatives (tant en la llengua vehicular com en la
llengua prescrita,) i també nombroses incoherències (en els tres aspectes que hem
estudiat), però sobretot perquè no hi hem trobat moltes solucions que pensem que hi
haurien de ser (concretament en la llengua prescrita).
Aquestes omissions justifiquen que puguem assegurar que els llibres de text, en un bon
nombre d’ocasions, són discriminatoris i, per tant, malauradament, no podem dir que el
tractament de la diversitat lingüística dels llibres de text sigui realment l’adequat, més
aviat al contrari.
Els pocs casos en què no se segueixen les prescripcions de l’autoritat normativa de
l’Institut d’Estudis Catalans, poden ser fins a cert punt justificables, però són totalment
desencertats quan la prescripció no presenta la solució normativa pertinent o es fan
distincions que no s’hi corresponen.
A més a més de les contradiccions que hem trobat en un mateix llibre, fet totalment
reprovable, també ens trobem amb contradiccions entre els diferents llibres, cosa que
evidentment no seria desitjable. Això és encara més palès en les substancials diferències
que hem trobat en els mapes del domini lingüístic i dels dialectes catalans.
Les deficiències més importants dels llibres de text són degudes a les omissions que fan
d’un gran nombre de variants lingüístiques.
Com que els llibres de text se centren en la llengua estàndard escrita formal, no hi
trobem gairebé cap consideració sobre la llengua estàndard oral i les que hi trobem no
són del tot com haurien de ser. Pel mateix motiu tampoc no trobem cap prescripció de la
llengua estàndard informal (ni escrita ni oral) i si n’hi ha són desencertades.
També podem afirmar que els llibres de text són extremadament rígids, ja que no
presenten no ja les formes admissibles en la llengua oral o en la llengua informal, sinó
que ni tan sols presenten moltes de les formes generals admissibles sense cap restricció
del registre.
Tampoc no presenten totes les formes generals que són vehiculades en altres
comunitats, fet que ben segur que contribuiria a solucionar un dels entrebancs més
importants amb què es troba actualment l’estandardització del català: la manca
d’intercanvis interdialectals.
La conseqüència més greu dels nombrosos oblits o omissions que hem observat en els
llibres de text és la discriminació d’una part important de l’alumnat de Catalunya,
sobretot si pertanyen al dialecte nord-occidental, però també si són dels subdialectes del
dialecte central.
En definitiva, ens hem trobat que els llibres de text no només no són útils per a
qualsevol parlant del domini lingüístic, sinó que ni tan sols ho són totalment per a una
part dels parlants de cada comunitat.

Això vol dir que, si bé prevèiem que els llibres de text no tindrien una filosofia de
mercat global, tampoc no estan pensats per a la totalitat de l’alumnat de cada comunitat
autonòmica, sinó que estan pensats, en el cas de Catalunya, per a l’alumnat més
nombrós del dialecte central, amb l’exclusió gairebé sistemàtica dels seus subdialectes
perifèrics i de la totalitat del dialecte nord-occidental.
Per tant, si concloem que els llibres de text no tenen en compte les necessitats d’una part
important dels seus usuaris potencials, això no contribueix gens ni a l’establiment i
difusió del model de llengua que proposa l’Institut d’Estudis Catalans, ni a l’eradicació
d’alguns prejudicis lingüístics vigents en l’actualitat, com ara és la identificació entre
llengua estàndard i dialecte central i el consegüent desprestigi intern del dialecte nordoccidental.
Només cal esperar que els autors i autores dels llibres, i també els responsables de les
editorials, facin les esmenes i correccions necessàries per a evitar-ho.

V. Informe
I. Rectificacions en la llengua vehicular
II. Rectificacions en la llengua prescrita
III. Rectificacions en la cartografia

Totes les deficiències que hem advertit en els llibres de text, realment, són ben fàcils
d'esmenar, sobretot si recordem que apareixen més que res per l’omissió d’una sèrie de
variants que admet la normativa.
Per això, i per tal de facilitar la correcció d’aquestes deficiències als autors i editors dels
llibres de text de Catalunya, i també al professorat que els fa servir, a continuació
presentarem les rectificacions que creiem que poden servir per a millorar els llibres de
text.
Cal recordar que aquestes propostes no tenen en compte la llengua vehiculada i prescrita
a les Illes Balears, i que de la Comunitat Valenciana només he tingut en compte alguns
casos de la llegua vehiculada. Per tant, si es fan les correccions que proposem, creiem
que s’aconseguirà una representativitat més igualitària de tot l’alumnat de Catalunya,
però només es millorarà una mica la presentació idònia de la llengua en el seu conjunt.

I. Rectificacions en la llengua vehiculada
En la llengua vehiculada, les solucions triades són totalment respectables. Tot i així
tenim una proposta a fer:
-la distinció entre les preposicions per i per a + inf., dictaminada per l’Institut d’Estudis Catalans: tots
excepte Text i els llibres de la Comunitat Valenciana; Castellnou, Barcanova, Cruïlla i Teide vehiculen
per* + inf.

II. Rectificacions en la llengua prescrita
1. Afegir qüestions no tractades, perquè són rellevants i són tractades en altres llibres
2. Presentar solucions no incloses en els llibres de text que són usuals a Catalunya
2.1. Formes generals
2.2. Formes generals admissibles
2.3. Formes d’àmbit restringit
2.4. Formes informals d’àmbit general
2.5. Formes informals d’àmbit restringit
3. Unificar les preferències de les formes presentades
4. Corregir els enunciats, per diferents motius
5. Presentar altres solucions no incloses, usuals fora de Catalunya i especialment al País Valencià i a les
Illes Balears
5.1. Formes generals
5.3. Formes d’àmbit restringit
5.4. Formes informals d’àmbit general
5.5. Formes informals d’àmbit restringit
6. Presentar altres solucions no incloses, que són incorrectes o minoritàries

1. Afegir qüestions no tractades, perquè són rellevants i són tractades en altres
llibres:
VOCALISME
1.1. El timbre de la e (pera): Castellnou i Text.
1.3. La pron. de la -a final dels fem. (casa): Barcanova.
GÈNERE I NOMBRE
4.1. Plurals textos o texts: Barcanova.
4.3. Plurals homes o hòmens: Castellnou i Cruïlla.
DETERMINANTS
5.7. El numeral vuit o huit: Text i Cruïlla.
5.8. Els numerals 17, 18 i 19: Text i Cruïlla.
5.9. L’expressió de l’hora: Castellnou, Cruïlla i Teide.
VERBS IRREGULARS
8.2. Formes del present d’indicatiu del verb ésser (1 sóc o som): Text.
8.3. Formes del present d’indicatiu del verb ésser (4 som o sem): Text i Cruïlla.
8.4. Formes del futur del verb anar (aniré o iré): Text.
8.6. L’infinitiu veure o vore: Castellnou, Text i Cruïlla.
8.7. Formes del present d’indicatiu del verb veure (4 veiem, veem o veim): Text.
8.8. Participis acabats en –ert o –it: Text i Cruïlla.
8.9. El participi tingut o tengut: Text i Cruïlla.
MORFOSINTAXI
9.1. Les preposicions per o per a + SN: Barcanova.
9.3. La conjunció de negació pas: Castellnou i Cruïlla.

2. Presentar solucions no incloses en els llibres de text, perquè són usuals a
Catalunya:
2.1. Formes generals
VOCALISME
-la pron. d’una e tònica tancada (pera), pròpia dels dialectes occidentals: tots excepte Cruïlla.
-la pron. d’una a àtona final dels fem. (casa) pròpia dels dialectes occidentals: tots excepte Text i Teide.
-la pron. amb iod del dígraf ix (peix) pròpia d’una part dels dialectes occidentals: tots excepte Castellnou i
Text.
CONSONANTISME
-la pron. labiodental de la v (vida), pròpia del balear i l’alguerès, bona part del valencià i del tarragoní i
part del nord-occidental: Castellnou.
-la pron. africada de la x inicial i postconsonàntica (xoc), pròpia del tarragoní, part del nord-occidental i
del valencià: tots.
-la pron de la -r final (cantar), usual pertot llevat de part de bona part del valencià: Castellnou i
Barcanova.
-l’emmudiment de la -t final (vent), pròpia del Principat i part del valencià: tots excepte Text i Cruïlla.
ORTOGRAFIA
-la grafia tll (ametlla): pròpia del Principat, llevat del tortosí: tots excepte Barcanova.
-la grafia tl (ametla), pròpia del balear, el valencià i el tortosí: tots excepte Castellnou i Barcanova.
-l’aplec ix també pot representar dos sons, perquè la pron. de la i és pròpia del nord-occidental i de la
major part del valencià: tots.
GÈNERE I NOMBRE
-els plurals en -igs (passeigs, passejos): Barcanova.
-el plurals en -ens (hòmens): tots excepte Barcanova.
DETERMINANTS
-l’article personal el: Castellnou, Text i Cruïlla.
-l’absència d’article personal: tots excepte Text: noms personatge il·lustres.
-la distinció de tres graus en els demostratius (aquest/aqueix/aquell), recomanable en la llengua escrita:
tots.
-les formes dels possessius meua, teua, seua, formes generals predominants en balear i occidental: tots.
-l’expressió de l’hora pròpia del balear, valencià i part del nord-occidental (les 11 i quart) : tots.
-l’expressió de l’hora amb cardinals (les 11 i 15) : tots.
PRONOMS
-el pronom se davant de [s]: tots excepte Text.
VERBS REGULARS
-el present d’indicatiu 3 servix, forma pròpia de l’occidental i vehiculada a la Comunitat Valenciana: tots
excepte Text, al marge.
-el present de subjuntiu 1 i 3 cante, forma pròpia de l’occidental i part del balear, vehiculada a la
Comunitat Valenciana: tots.
-el present de subjuntiu 1 i 3 servisca, forma pròpia de l’occidental, vehiculada a la Comunitat
Valenciana: tots excepte Text, al marge.
-l’imperatiu 3 llig, vehiculat a ala Comunitat Valenciana: tots.
-l’imperfet de subjuntiu 6 cantessen, forma pròpia del català nord-occidental i part del valencià: tots.
-el perfet simple (cantàrem): Teide, i l’usa en la llengua vehicular.

VERBS IRREGULARS
-l’infinitiu nàixer, pròpia dels parlars occidentals, vehiculada a la Comunitat Valenciana: Text i Cruïlla.
-els participis acabats en -it (establit): tots.
MORFOSINTAXI
-la preposició per a + infinitiu: tots excepte Teide, indirectament.
-el pronom el (atribut definit): Barcanova.

2.2. Formes generals admissibles
DETERMINANTS
-el numeral dos (fem.), forma secundària: tots.
PRONOMS
-les formes plenes en posició proclítica dels pronoms me. te, se i ne, usuals pertot llevat del central: tots.
-el pronom vos en posició proclítica: tots.
VERBS REGULARS
-el prefet perifràstic (5 vàrem cantar): tots excepte Teide.
VERBS IRREGULARS
-l’infinitiu nàixer: Castellnou i Barcanova, només en alguns casos.
MORFOSINTAXI
-per + infinitiu: Text i Barcanova.
-el pronom ho (atribut definit): tots excepte Barcanova.

2.3. Formes d’àmbit restringit
DETERMINANTS
-els demostratius este/eixe: tots excepte Barcanova.
-la distinció de dos graus en els demostratius (este/aquell), pròpia del tortosí: tots.
-la forma desset, majoritària en nord-occidental i balear: tots.
VERBS REGULARS
-el present d’indicatiu 1 servixo: tots excepte Barcanova, com a variant geogràfica.
VERBS IRREGULARS
-l’infinitiu esser*, pròpia de part de l’oriental: tots.
-el present d’indicatiu 1 só del verb ésser: tots excepte Castellnou, com a secundària.
-el present d’indicatiu 1 som del verb ésser, pròpia d’una part de l’oriental: tots.
-el futur iré del verb anar, pròpia del català septentrional i part del central: tots.
-el present d’indicatiu 4 veem, majoritària en occidental: tots.

2.4. Formes informals d’àmbit general
PRONOMS
-la combinació de pronoms l’hi* equivalent a li la: Castellnou i Cruïlla; Text: acostada a la parla;
Barcanova: pron.
MORFOSINTAXI
-la pron. de la preposició per (a)* + SN: tots.

2.5. Formes informals d’àmbit restringit
VOCALISME
-la pron. d’una e oberta dels fem. (casa), pròpia d’una part del nord-occidental: tots.
DETERMINANTS
-l’article determinat lo, propi del nord-occidental: tots excepte Barcanova.
-l’article salat, propi del balear i subdialectes del central i del valencià: tots.
-l’article personal lo, propi de l’alguerès i la major part del català nord-occidental: tots.
VERBS IRREGULARS
-l’infinitiu vore*, pròpia del valencià i bona part del tortosí: tots.

3. Unificar les preferències de les formes presentades:
GÈNERE I NOMBRE
-els plurals en -s (texts), forma secundària i pròpia de l’escrit d’una part del valencià i del balear: Text:
principal; la resta es contradiuen.
-els plurals en -os (textos), forma principal ,vehiculada en tots els llbres: Text: secundària; la resta es
contradiuen)
-els plurals en -igs (passeigs), forma secundària: Text i Cruïlla: principal; Castellnou i Teide es
contradiuen.
-els plurals en -jos (passejos), forma principal: Text i Cruïlla: secundària; Castellnou i Teide es
contradiuen.
VERBS IRREGULARS
-l’infinitiu ser, forma secundària, vehiculada per tots els llibres: Text i Cruïlla: principal; Castellnou es
contradiu.
-l’infinitiu ésser, forma principal: Text i Cruïlla: secundària; Castellnou es contradiu.

4. Corregir els enunciats, per diferents motius:
VOCALISME
-la vocal neutra (pagar/pegar): Cruïlla i Teide: oriental; Castellnou [sic]: central.
-la pron. d’una vocal neutra final dels fem. (casa), pròpia de l’oriental: Castellnou i Teide [sic]: central.
-la confusió entre o/u àtones (pontet), pròpia de l’oriental llevat del mallorquí: Castellnou, Barcanova i
Teide: oriental; Castellnou [sic]: central.
-la distindió entre o/u àtones (pontet): Teide: occidental i mallorquí; Castellnou [sic]: occidental.
-la pron. amb iod del dígraf ix (peix), pròpia dels tarragoní i l’occidental llevat de l’alacantí: Castellnou
[sic]: occidental; Text [sic]: oriental.
CONSONANTISME
-la pron. labiodental de la v (vida), pròpia del balear, l’alguerès i part del valencià: (Barcanova i Cruïlla:
antic o perdut.
-la pron. vibrant de la r final (cantar), pròpia de part del valencià, concretament del valencià apitxat i
septentrional: Text i Teide [sic]: valencià.
ORTOGRAFIA
-la grafia tll (ametlla), forma principal: Barcanova: estàndard.
-la grafia tl (ametla), forma secundària pròpia del balear, el valencià i el tortosí: Castellnou i Barcanova:
dialectal.
GÈNERE I NOMBRE
-el plurals en -ens (hòmens), forma secundària: Barcanova: dialectal.
DETERMINANTS
-l’article determinat lo, pròpia del nord-occidental en els registres informals: Barcanova: dialectal.
-els demostratius este/eixe, propis del valencià: Barcanova: dialectal.
VERBS REGULARS
-el perfet simple, forma principal pròpia del valencià aptxitat i dels registres formals (Barcanova [sic]:
secundària; Castellnou: valencià; Cruïlla: formal.
-el perfet perifràstic: general llevat del valencià apitxat: Castellnou [sic]: oriental.
MORFOSINTAXI
-el pronom ho* (atribut definit), forma secundària: Barcanova [sic]: normalment.

5. Presentar altres solucions no incloses, perquè són usuals fora de Catalunya i
especialment al País Valencià i a les Illes Balears:
5.1. Formes generals
CONSONANTISME
-la pron. de l’oclusiva de la t final (vent), pròpia del balear, l’alguerès i part del valencià: tots
5.3. Formes d’àmbit restringit
VOCALISME
-la pron. d’una e tònica neutra (pera), pròpia del balear: tots excepte Text: balear.
ORTOGRAFIA
-l’accent tancat (francés), vehiculat al País Valencià: tots.
-els noms de les lletres f, l, m, n, r i s (efe, etc.), difosos per alguns gramàtics del País Valencià: tots.
VERBS REGULARS
-el present d’indicatiu 1 cante (val.) i 1 cant (bal.): tots excepte Barcanova.
-el present d’indicatiu 5 cantau, propi de les Illes Balears: tots.
-el present d’indicatiu 1 servisc, propi del valencià: tots excepte Barcanova, com a variant geogràfica.
-el present d’indicatiu 1 serveix, propi del balear i l’alguerès tots.
-el present de subjuntiu 1 i 3 servesqui, propi del balear: tots.
-l’imperfet de subjuntiu 6 cantassen (bal): tots excepte Barcanova.
-l’imperfet de subjuntiu 6 cantaren (val.), forma pròpia d’una part del valencià, vehiculada a la Comunitat
Valenciana: tots excepte Barcanova.
VERBS IRREGULARS
-el present d’indicatiu 4 veim, forma pròpia del balear: tots.
-el participi tengut, usual en català septentrional, balear, alguerès i part del nord-occidental: tots.
5.4. Formes informals d’àmbit general
CONSONANTISME
-la iodització, pròpia del balear i part del central: tots.
DETERMINANTS
-la forma bastanta*: tots.
5.5. Formes informals d’àmbit restringit
CONSONANTISME
-la supressió de la a final d’esdrúixols (família), pròpia del català septentrional i balear: tots.
-la supressió de la d (tendre), pròpia del català septentrional i balear: tots
DETERMINANTS
-el numeral huit*, propi del valencià: tots.
-el numeral dèsset*, pròpies del valencià i de l’alguerès: tots.
PRONOMS
-la combinació de pronoms li la, pròpia del valencià: Teide.

6. Presentar altres solucions no incloses, que són incorrectes o minoritàries:
VOCALISME
-la pron. d’una e tònica mitjana (pera), pròpia del septentrional: tots.
-a pron. del mot flor: tots excepte Text: [flú]* dialectal (septentrional).
CONSONANTISME
-el ieisme (pollastre)*: tots excepte Barcanova.
GÈNERE I NOMBRE
-la grafia dels plurals en -tjos* (passeigs, passejos), que correspon a la pron. del balear i part del
valencià: tots.
-el plural homos*, propi de la major part del balear i de part del central: tots.
DETERMINANTS
-els possessius mia, tua, sua, pròpies de l’alguerès i de la llengua antiga: tots.
-els possessius meu*, teu*, seu* (fem.), pròpies del català septentrional: tots
DETERMINANTS
-ambdues: tots excepte Teide.
-el numeral dugues*, pròpia del central: tots.
-les formes desasset*, pròpies del català septentrional i part del central: tots.
PRONOMS
-el pronom tos*, pròpies de part del nord-occidental: tots
-el pronom vo*; tots.
VERBS REGULARS
-el present d’indicatiu 1 canti, propi del català septentrional: tots.
-el present d’indicatiu 1 serveixi, propi del català septentrional: tots.
-el present de subjuntiu 1 i 3 servesca, propi dels registres formals en balear: tots.
-el present d’indicatiu 1 servesc, propi dels registres formals en valencià: tots.
-l’auxiliar del perfet perifràstic vem*: tots.
VERBS IRREGULARS
-el present d’indicatiu 4 sem*, pròpia de la major part del català septentrional i de l’alguerès: tots.
-l’infinitiu voure*, pròpia de part del balear: tots.
MORFOSINTAXI
-la construcció negativa sense l’adverbi no (pas anirà), com a pròpia del català septentrional: tots excepte
Barcanova.

III. Rectificacions en la cartografia
Una possible solució a la multiformitat existent en els mapes lingüístics dels llibres de
text seria l’elaboració d’un mapa del domini lingüístic per part de les autoritats
lingüístiques on es fixés la nomenclatura dels dialectes i subdialectes i l’extensió
concreta d’aquests, seguint els criteris objectius que poden aportar els estudis
geolingüístics.
Des del meu punt de vista, i per necessitats didàctiques, només caldria decidir quins
trets lingüístics d’ús freqüent caracteritzen els principals dialectes i subdialectes i, a
partir de les isoglosses d’aquests trets, dibuixar-ne els límits i delimitar-ne les zones de
transició que en surtin.
Si això es fes, ben segur que els autors dels llibres de text, davant de la gran varietat de
propostes que hi ha, adoptarien tots la proposta de la màxima autoritat amb la garantia
que està ben fonamentada.

