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1. PRESENTACIÓ
La «Introducció» de la Gramàtica de la llengua catalana, publicada el 2016, preveia
l’elaboració d’una relació bibliogràfica que fes la funció de llista de referències
bibliogràfiques de l’obra.
No havent establert prèviament un registre sistemàtic d’aquestes referències, la Secció
Filològica —mitjançant la Comissió de Gramàtica i l’Oficina de Gramàtica— ha
confeccionat, com a alternativa, una llista de fonts bibliogràfiques dedicades a l’estudi
d’aspectes gramaticals de la llengua catalana.
Tot i l’extensió, que ultrapassa el que seria esperable en una simple llista de referències
d’una obra d’aquestes característiques, no pretén pas ser una relació exhaustiva de la
producció bibliogràfica sobre la gramàtica de la llengua catalana publicada d’ençà de
l’establiment de la normativa gramatical ni tampoc un banc de dades bibliogràfic.
En bona mesura, aquest repertori bibliogràfic permet contextualitzar documentalment la
Gramàtica de la llengua catalana, encara que també pot servir com a eina de referència
general a tothom qui estigui interessat en l’estudi de la gramàtica del català.

2. CARACTERÍSTIQUES
La bibliografia es presenta en una única llista de referències —dividida entre les
dedicades al català i les dedicades a altres llengües— segons el sistema convencional de
classificació per nom d’autor seguit de l’any de publicació. Cada referència proporciona la
informació habitual de les llistes bibliogràfiques segons si es tracta o no d’una font
continguda en una altra (part d’una publicació en sèrie o d’una miscel·lània) i segons el
suport físic en què es presenta (en paper o en línia).
Tant a l’hora de dur a terme la descripció bibliogràfica prèvia com a l’hora de
compondre les referències bibliogràfiques a partir de les dades procedents d’aquesta
descripció, s’han tingut en compte els estàndards de la descripció bibliogràfica
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normalitzada internacional (ISBD, RDA). Per raons merament de caràcter pràctic, la
presentació de la llista adopta, amb petites variacions, els criteris de citació bibliogràfica
que s’apliquen a les publicacions de l’Institut d’Estudis Catalans.

2.1.

Abast

Per tal de donar coherència a la llista de referències bibliogràfiques, fer-la manejable i
pràctica, s’han fixat diversos criteris de selecció tenint en compte el contingut i la tipologia
de les fonts, el període de producció i la facilitat d’accés i consulta.
a) Contingut temàtic i tipologia documental. El repertori bibliogràfic recull estudis sobre
aspectes gramaticals de la llengua catalana o que proporcionen informació gramatical del
català, incloent-hi una selecció de les principals obres de referència sobre la llengua
catalana i les altres llengües romàniques. En bona mesura es prescindeix de llibres de text,
guies de conversa i altres mètodes de caràcter elemental, bibliografies i textos de temàtica
no específicament gramatical, així com textos de teoria lingüística més general i no
centrada en l’estudi del català.
Dins el ventall divers de publicacions existent, a més de gramàtiques, manuals, algun
diccionari i altres llibres i opuscles, aquesta bibliografia registra articles de revistes
especialitzades, capítols de miscel·lànies (actes de jornades, homenatges i reculls
monogràfics), tesis doctorals i algunes sèries o seccions d’articles de premsa i recursos en
línia. A grans trets, se n’exclouen treballs inèdits i altres fonts, com ara articles de premsa
—llevat que formin una secció—, entrades d’obres de caràcter enciclopèdic o panoràmic,
entrades de blogs, apèndixs gramaticals de diccionaris o bé ressenyes —llevat que
complementin substancialment l’obra ressenyada.
Resta al marge d’aquest repertori bibliogràfic el corpus de fonts que han aportat o
inspirat els exemples continguts en la Gramàtica de la llengua catalana, per les raons que
indica la «Introducció» de l’obra (p. XXXV).
b) Període cobert. La llista de referències comprèn fonts publicades entre 1918 —data
de la primera edició de la Gramàtica catalana de Pompeu Fabra— i 2016 —data d’aparició
de la Gramàtica de la llengua catalana—, si bé excepcionalment s’hi inclouen alguns
treballs previs de caràcter científic.
c) Accessibilitat. En general, la bibliografia conté fonts relativament accessibles per als
estudiosos perquè majoritàriament es poden consultar o bé en línia o bé en paper a la
Biblioteca de Catalunya o a la xarxa de biblioteques públiques d’arreu dels territoris de
parla catalana. No ha de fer estrany que s’hi puguin trobar a faltar fonts menys accessibles,
de difusió reduïda —tiratge curt o d’àmbit molt local— o bé produïdes fora de les terres de
parla catalana.
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2.2.

Procedència de les dades

Les dades corresponents a les referències consignades en la llista bibliogràfica s’han
obtingut per diverses vies.
a) Repertoris bibliogràfics. Al llarg de la preparació de la bibliografia s’ha procurat tenir
en compte els principals repertoris bibliogràfics existents referits a la producció gramatical
sobre la llengua catalana del període esmentat —i, ocasionalment, altres de caràcter més
general—, i també les bibliografies de les principals obres de referència d’aquesta matèria.
Més esporàdicament, s’ha recorregut a les bibliografies específiques dels autors.
b) Catàlegs, biblioteques digitals i repositoris. També s’han consultat els catàlegs
col·lectius als quals pertanyen les biblioteques públiques de terres catalanes i altres
d’internacionals a més a més de portals bibliogràfics, biblioteques digitals i repositoris.
c) Publicacions en sèrie, volums miscel·lanis i actes de congressos. Paral·lelament, s’ha
dut a terme el despullament sistemàtic d’un nombre significatiu de publicacions en sèrie,
miscel·lànies d’homenatge o bé temàtiques, i reculls de textos d’un mateix autor. Així
mateix, s’han revisat els principals col·loquis de lingüística catalana, romànica i general per
a buidar-ne els volums d’actes existents.
Les dades de les referències bibliogràfiques de cada font s’han contrastat amb la
consulta de la font original o d’una reproducció facsímil. En algun cas s’ha renunciat a
incloure la referència bibliogràfica d’una determinada font perquè no ha estat possible ferne la comprovació preceptiva.

2.3.

Dades consignades

Cadascuna de les referències bibliogràfiques incloses presenta les dades imprescindibles
per a identificar-ne la font i, complementàriament, sempre que és possible proporciona
informació pràctica sobre les versions més actualitzades existents o la via d’accés a la
consulta en línia.
a) Menció de responsabilitat. Cada referència conté, sense abreujar, la informació que
consta a la font del nom de l’autor o els autors, encara que s’ha prescindit majoritàriament
del segon cognom i s’ha adoptat una mateixa forma per a totes les referències d’un mateix
autor quan s’han observat variants. Quan els responsables de la font no en són pròpiament
els autors se n’especifica, abreujadament i entre parèntesis, la funció: coordinador, director,
editor. Si la font està continguda en una miscel·lània o recull també es registren les
mencions de responsabilitat de la font que la conté.
b) Títol. El títol es consigna íntegrament i es completa amb el subtítol també sencer, en
cas que n’hi hagi. Quan la font presenta el títol en més d’una llengua, s’hi fan constar
consecutivament totes les variants en l’ordre en què es presenten a la font, tal com és la
pràctica habitual. Les referències bibliogràfiques de les fonts contingudes en altres fonts
incorporen també el títol del continent (publicació en sèrie, miscel·lània o recull, etc.).
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c) Edicions. En general, les referències bibliogràfiques donen les dades de la primera
edició de cada font. Addicionalment, incorporen les dades de la darrera edició coneguda de
la font, amb la voluntat d’oferir les versions més actualitzades existents. Tanmateix, en les
tesis doctorals publicades totalment o en part per alguna editorial, tan sols es dona la
referència de la publicació per l’editorial. En el cas de fonts contingudes en altres fonts, la
referència bibliogràfica fa constar si han estat aplegades en reculls posteriors, en bona part
perquè poden haver estat revisades i fins i tot actualitzades, i també perquè sovint són més
assequibles.
d) Publicació. Les dades de publicació van lligades a les de l’edició que es descriu en la
referència bibliogràfica de la font i especifiquen la localitat i l’editorial o l’entitat
responsable de publicar la font, llevat que la font estigui continguda en una publicació en
sèrie, cas en què tan sols s’indica la localitat. Així mateix, les referències incorporen
l’adreça URL mitjançant la qual la font es pot consultar en línia, llevat de les fonts que
tenen un identificador digital (DOI) plenament operatiu, el qual aleshores substitueix
l’adreça URL.
e) Localització. En el cas de les fonts contingudes en una altra, s’indica la localització de
la font dins el continent mitjançant la concreció de la pàgina inicial i la final. En les
publicacions en sèrie i les dividides en toms, volums o números es facilita la numeració de
la divisió en què s’insereix la font que es descriu tan sols quan cada divisió té una paginació
independent de la de les altres.
El repertori bibliogràfic de la Gramàtica de la llengua catalana no registra cap més
informació i, per tant, no fa constar dades com ara la col·lecció a què pertanyen la font o el
seu continent, el número o codi identificador estandarditzat que tenen assignat (ISBN,
ISSN, codi de barres, etc.) o les seves característiques físiques, com ara la dimensió,
l’extensió o la paginació.

3. AGRAÏMENTS
La tasca de confeccionar la llista de referències bibliogràfiques de la Gramàtica de la
llengua catalana ha implicat una feina de recopilació i confirmació de les dades que no
sempre podia resoldre l’Oficina de Gramàtica amb la bibliografia i els mitjans a l’abast. En
aquesta comesa, l’Oficina de Gramàtica ha comptat amb l’ajut de l’àrea de Gestió de la
Informació i la Documentació de la Secció Filològica i amb l’assessorament puntual del
Servei de Documentació i Arxiu, del Servei d’Informàtica i del Servei de Publicacions de
l’Institut d’Estudis Catalans.
Una gran part de la consulta directa dels documents registrats a la llista de referències
bibliogràfiques s’ha fet mitjançant la Biblioteca de Catalunya, que ens ha ofert sempre les
màximes facilitats per a accedir al seu fons bibliogràfic així com al d’altres biblioteques
vinculades al Catàleg col·lectiu de les universitats de Catalunya (CCUC) del Consorci de
Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) mitjançant la gestió del préstec universitari
consorciat (PUC). Més esporàdicament ha calgut recórrer a altres centres de documentació,
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que també han atès amablement les peticions d’informació i de documents, com el CRAI
Biblioteca de Lletres de la Universitat de Barcelona, el Centre de Documentació de Política
Lingüística de la Generalitat de Catalunya, la Biblioteca Universitària de la Universitat
d’Alacant, la Biblioteca de l’Abadia de Montserrat, la Biblioteca de la Reial Acadèmia de
Bones Lletres de Barcelona o la Biblioteca Joaquim Folch i Torres del Museu Nacional de
Catalunya.
Finalment, també ha calgut sol·licitar informacions més puntuals a la delegació de
l’Institut d’Estudis Catalans a Perpinyà, al TERMCAT i als departaments de filologia
catalana de la Universitat d’Alacant, la Universitat d’Andorra, la Universitat Autònoma de
Barcelona, la Universitat de Barcelona, la Universitat de les Illes Balears, la Universitat
Jaume I, la Universitat de Lleida, la Universitat Oberta de Catalunya, la Universitat Rovira
i Virgili i la Universitat de Vic. Cal afegir-hi entitats com l’Associació Italiana d’Estudis
Catalans (AISC), l’Associació Germanocatalana (DKV), l’Associació Cívica per la
Llengua «El Tempir» d’Elx, la Coordinadora de Dinamització Lingüística del País Valencià
(CDLPV) o l’Asociación de Jóvenes Lingüistas (AJL), així com les editorials Moll i Graó.
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Abreviacions i signes

—
()
[]
<>
act.
ampl.
augm.
ca.
col·l.
comp.
coord., coords.
corr.
dir., dirs.
ed., eds.
et al.
facs.
fund., funds.
i. e.
impr.
n.
p.
red.
reimpr.
rev.
s. a.
s. l.
s. n.
s. p.
ss.
v.

Separa les xifres inicial i final d’un interval
Indica el mateix autor o els mateixos autors de la referència precedent
Enclouen la data de publicació, la menció de responsabilitat o el lloc de la publicació en
sèrie
Enclouen informació que no proporciona la font
Enclouen la URL amb què es pot accedir a la consulta en línia de la font
actualitzada
ampliada
augmentada
circa
col·laborador, col·laboradora
compilador
coordinador, coordinadora; coordinadors, coordinadores
corregida
director, directora; directors, directores
edició, editor, editora; editors, editores
et alii, et aliae
facsímil
fundador; fundadors
id est
impressió
número, números
pàgina, pàgines
redactor, redactora
reimpressió
revisada
sine anno
sine loco
sine nomine
sine pagina
següents
volum, volums
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