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Resum

Aquest treball presenta una bibliografia exhaustiva classificada i comentada sobre les activitats 
i la recerca relatives a la planificació del corpus. Es fa partint de la definició que fa Kloss (1969) 
d’aquesta planificació i seguint les fases de l’estandardització lingüística establerta per Haugen 
(1983). El treball acaba amb una exposició de la recerca que caldria fer a partir d’ara i la que 
caldria continuar fent.

ParauleS clau: codificació, difusió de la codificació, elaboració funcional, planificació lin- 
güística de corpus, selecció d’una varietat, estandardització, bibliografia.

AbstRAct

This paper is a state-of-the-art study of activities and research related to corpus planning  
based on Kloss’s (1969) definition of this planning and on the phases of Haugen’s (1983)  
language standardization model. The paper ends by describing the research to be done from 
this point on and the research that is to be continued.

KeywordS: codification, dissemination of codification, functional elaboration, language cor-
pus planning, selection of a norm, standardization, bibliography.

1. IntRoduccIó

L’objectiu d’aquest treball és elaborar una bibliografia exhaustiva classificada i 
comentada sobre la pràctica i la recerca relatives a la planificació de corpus 
sobre el català. Per fer-ho, partirem d’un concepte molt ampli de recerca, 

inspirat en el que es dóna a Costa (2013: § 2.3). El concepte de planificació del corpus 
de què partirem és el més estès en la sociolingüística catalana, que no és altre que 

correSPondència: Joan Costa Carreras. Universitat Pompeu Fabra. Departament de Traducció i 
Ciències del Llenguatge. Carrer de roc Boronat, 138. 08018 Barcelona. A/e: joan.costa@upf.edu. Tel.: 935  
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l’original de Kloss (1969: 85). Edwards (2012: 427) afirma que els conceptes fona-
mentals de la planificació de corpus són els establerts per Haugen (1983); d’acord 
amb això, seguirem el seu model d’estandardització. Incloem també un resum de la 
recepció que s’ha fet dels plantejaments internacionals. En el nostre cas, ho farem, 
malgrat que Edwards (2012: 428-429) afirma que no hi ha gaires treballs. Finalment, 
presentem una valoració propositiva, que farem bàsicament a partir de Costa (2013).

Per a la comprensió del que significa la planificació de corpus, el lector ha de recor-
dar que —tal com ja descriu també en general Edwards (2012: 426)— tot el que gira 
al voltant de la correcció lingüística del català té una gran importància social: l’Institut 
d’Estudis Catalans (IEC) gestiona un servei oficial de consultes lingüístiques (Opti-
mot: http://optimot.gencat.cat/), hi ha seccions fixes de llengua en certs diaris, concur-
sos lingüístics a la televisió, llistes de distribució electròniques de discussió sobre l’ús 
lingüístic (Zèfir), blogs lingüístics, debats acadèmics periòdics, etc.

Finalment, a diferència de la visió general que dóna Edwards (2012: 421) sobre les 
«language management agencies», la Secció Filològica (SF) de l’IEC desplega una in-
tensa i extensa activitat relacionada amb la recerca, com explica Pradilla (2011).

Pel que fa a l’estructura de la nostra exposició, parteix dels treballs més recents i  
es remunta a l’any 1976, any en què l’IEC recupera la seva capacitat legal d’actuació.1 
Seguint les fases de l’esquema de Haugen (1983), exposarem el grau d’estandarditza-
ció del català i les qüestions més tractades respecte a cada fase.

2. lA plAnIfIcAcIó del coRpus en geneRAl: temes més tRActAts

Ordenem els temes tractats segons l’ordre quantitatiu decreixent de treballs que en 
parlen. En primer lloc, pel seu caràcter miscel·lani, cal esmentar la col·lecció «Biblioteca 
Filològica» (IEC, 1990, 1996a, 1996b, 1997 i 2003), on la Secció publica treballs i nor-
mes.

2.1. Treballs sobre el concepte de correcció lingüística 

El fet que una primera versió de la codificació oficial del català quedés enllestida el 
1932 (vegeu Costa, ed., 2009 i Pradilla, 2011) però durant el franquisme (1939-1976) 
el català fos prohibit, va provocar que la difusió completa i sistemàtica de la codifica-
ció quedés ajornada més de quaranta anys. Aquest desfasament de quaranta anys en-
tre codificació i difusió va provocar grans debats sobre la vigència de la codificació i 
sobre el concepte mateix de correcció. Si comencem pels treballs més recents, cal es-
mentar Costa (1996b, 1997 i 2010), en els quals s’analitza fins a quin punt la planifica-
ció de corpus es pot aprofitar dels conceptes de la teoria variacionista de William La-

1. El lector interessat en les etapes anteriors pot consultar, en anglès, Comajoan i Lloret (2007), Costa 
(ed., 2009) i Pradilla (2011), i en català, Bernal ríos (2002) i Mir i Solà (cur., 2005-2013).
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bov en general i en el cas específic del català. Aquest mateix autor (Costa, 2000 i 2005) 
reflexiona sobre el concepte de norma lingüística, tant en les anomenades ciències del 
llenguatge com en el Diccionari de la llengua catalana de l’IEC (DIEC2: http://dlc.iec.
cat/). Nicolás (2006) ho fa des d’una perspectiva sociològica; Cuenca (2001) posa a 
prova el concepte de norma assajant una codificació d’una qüestió sintàctica.

2.2. Treballs sobre els models d’estandardització

El treball més recent sobre aquesta qüestió és Ginebra et al. (2012), que en fa una 
exposició general en el marc de la planificació lingüística i l’aplica al català. Montoya 
(2006), partint de Cooper (1989), exposa la visió més estesa en la sociolingüística ca-
talana (el model de Haugen, 1983, amb les aportacions de Lamuela, 1994) compa-
rant-la amb la internacional. L’IEC va convocar tres jornades per parlar-ne (Argenter, 
ed., 2000; Marí, ed., 2000; Mallafrè, ed., 2002).

2.3. Treballs sobre la distinció entre normativa i estàndard

Cal esmentar en primer lloc les reflexions que la mateixa SF de l’IEC fa en les seves 
publicacions, per exemple a IEC (2001a i 2001b), el títol de les quals (Proposta per a un 
estàndard oral) ja és prou explícit: l’acadèmia redacta un document, una «proposta», 
perquè els parlants l’adoptin, l’«estandarditzin». El resultat d’aquesta operació, la 
«varietat estàndard», ha de ser una «varietat supradialectal», «referencial», «informa-
dora de la cultura nacional», «composicional», «polimòrfica», «flexible» i amb una 
relació de distribució estilística respecte a les varietats geogràfiques i socials. Argenter 
(2001) presenta la Gramàtica de la llengua catalana (encara provisional; consultable a 
http://www.iec.cat/coneixement/entrada_c.asp?c_epigraf_num=22).

Entre els treballs no corporatius, cal esmentar Costa (2007a), que analitza fins a 
quin punt l’anomenat català central compleix els requisits tècnics i socials d’una mo-
dalitat estàndard. Montoya (2006) exposa les diferències entre la codificació (propos-
ta tècnica) i el resultat de l’estandardització, que es podria definir com la normativa 
acceptada i realment usada que compleix unes determinades funcions socials.

2.4. Treballs sobre assessorament lingüístic

L’anomenat assessorament lingüístic, al principi de la planificació de corpus, és una 
activitat fonamental per a la difusió de la codificació i l’elaboració funcional. Però, un 
cop engegada l’estandardització (per definició activitat constant), és imprescindible 
com a sector que detecta noves necessitats de codificació o problemes de difusió. Cos-
ta (2012) reflexiona sobre les possibilitats de fer recerca sobre aquesta activitat profes-
sional, Nogué (2010) en fa una exposició general. Jardí (2006) presenta d’una manera 
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completa tots els aspectes que condicionen la feina d’assessorament lingüístic a la te-
levisió municipal, orientada al procés més que al resultat, i fa una proposta per millo-
rar-la.

2.5. Treballs sobre les fases de la planificació

Vila (dir., Nogué i Vila, 2007: 30) apliquen a l’avaluació de la implantació de la ter-
minologia les fases que Boix i Vila (1998: 287-301) estableixen per a la planificació 
lingüística general.

2.6. Treballs sobre la relació de l’ensenyament amb la planificació de corpus

Malgrat el paper de vehiculació de la codificació que té l’ensenyament, Montoya 
(2006), seguint Cooper (1989), li atorga un estatus específic al costat de la planificació 
d’estatus i la de corpus.

3. lA seleccIó: temes més tRActAts

3.1.  Treballs sobre la diasistematicitat i sobre el monocentrisme o policentrisme  
de la codificació del català

La gran fragmentació política i administrativa que presenta l’espai lingüístic del 
català ha comportat que la discussió sobre la diasistematicitat i el monocentrisme de 
la codificació del català hagi estat constant, sobretot, tal com explica Pradilla (2011), 
al País Valencià, el Govern del qual ha creat l’Acadèmia Valenciana de la Llengua 
(AVL). Així, mentre que l’IEC aplica el criteri de diasistematicitat (planteja la codifi-
cació de la llengua en el seu conjunt), l’AVL (sense negar la unitat de la llengua catala-
na) elabora una codificació que accentua les particularitats de la varietat valenciana. 
El resultat d’aquesta situació és que hi ha un bicentrisme: l’AVL codifica la varietat 
valenciana per als parlants del seu territori administratiu, mentre que l’IEC codifica 
per a tots els parlants de l’espai lingüístic (incloent-hi els valencians). Pradilla (2011: 
30-39 i 2007) són fonamentals per fer-se una idea de la situació.

Un aspecte sociolingüísticament molt delicat i que —de llarg— és dels més trac- 
tats en la bibliografia és la preservació de les varietats geogràfiques davant la presèn- 
cia de la modalitat estàndard. Una llista brevíssima de treballs que tracten d’aquesta 
qüestió és: Armangué i Scala (2012), Bosch (2012) i Schmid (2011) exposen les difi-
cultats de codificar l’alguerès; Julià (2008), que descriu uns quants fenòmens de la 
pronúncia del subdialecte gironí la normativitat dels quals demana que s’aclareixi; 
Pradilla (2006) descriu la varietat lingüística de la zona de l’espai lingüístic que queda 
entre les comunitats autònomes d’Aragó, Catalunya i el País Valencià, i denuncia que 
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se n’està fragmentant l’ús, a causa de la difusió de diferents models lingüístics des de 
cada autonomia. Montoya (2005), que denuncia un efecte pervers de l’estandarditza-
ció regional valenciana, ja que desaconsella trets genuïns d’un dialecte valencià que 
presenta trets idèntics als de certes varietats no valencianes. Marí (2003), que fa una 
documentada i exemplificada exposició de les opcions lingüístiques explícites de l’es-
criptor eivissenc Marià Villangómez; Carrera (2002), que analitza des del variacionis-
me l’impacte de l’estandardització en el vocalisme del dialecte nord-occidental. Tava-
ni (2001), que fa un plantejament molt general de la inserció de l’alguerès en el català 
estàndard. 

3.2. Treballs sobre el polimorfisme de la codificació del català

A mesura que la lingüística permet un coneixement millor de la realitat lingüística, 
sorgeixen treballs sobre com hauria de tractar la variació la normativa: Solà et al. (dir., 
2002) constitueix un esforç de tres volums de descripció exhaustiva de tots els dialec-
tes amb una contraposició amb el que diu la gramàtica normativa.

4. lA codIfIcAcIó: temes més tRActAts

renunciem a fer una llista dels treballs que proposen normes sobre aspectes lin- 
güístics concrets, atès el gran nombre que n’hi ha. El que cal dir és que el català dispo-
sa de dos corpus normatius amb una legalitat diferent. Amb la voluntat d’adreçar-se a 
tot el domini, hi ha les obres i fonts d’informació de les quals és responsable l’IEC: 
Fabra (1933: http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000044%5C00000005.pdf), el 
Diccionari de la llengua catalana (http://dlc.iec.cat/), IEC (2001a i 2001b: http://www.
iec.cat/coneixement/entrada_c.asp?c_epigraf_num=23), els diccionaris del Centre de 
Terminologia TErMCAT (http://www.termcat.cat/), el servei de consultes Optimot i 
la versió provisional de la Gramàtica de la llengua catalana (IEC, 2002: http://www.iec.
cat/coneixement/entrada_c.asp?c_epigraf_num=22). Com a corpus normatiu recone-
gut legalment per la Generalitat Valenciana, hi ha el Diccionari ortogràfic i de pronun-
ciació del valencià, la Gramàtica normativa valenciana, La normativa ortogràfica del 
valencià, L’estàndard oral del valencià i Els gentilicis valencians, tots consultables en lí-
nia (http://www.avl.gva.es/inici.html). Un aspecte que depèn de cada govern autònom 
i també dels municipis és la toponímia.

4.1. Treballs sobre l’actualització de la codificació del català

Tal com s’ha comentat, des de finals dels seixanta, l’expansió de l’ús formal de la 
llengua posa sobre la taula el problema de la compleció i l’actualització de la norma-
tiva oficial del català. Pla (2010) proposa un acostament de la norma al col·loquial, 
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encara que això pugui comportar estandarditzacions regionals. Ginebra i Solà (2007: 
235-284) fan una molt bona síntesi de les raons lingüístiques i sociolingüístiques de la 
situació actual en tot l’espai lingüístic. 

4.2. Treballs sobre la relació entre codificació particular i codificació oficial

Els dos documents de l’IEC (2001a i 2001b) reconeixen com la SF va aprofitar els 
criteris elaborats prèviament per un grup d’assessors dels mitjans de comunicació i de 
professorat universitari, i és sabut que la Gramàtica de la llengua catalana (IEC, 2002) 
s’està elaborant amb la consulta en diverses fases a diferents gramàtics i lingüistes. 

4.3. Treballs sobre la variació estilística dins de la codificació

En aquest apartat ens referim al fet que el diccionari normatiu recull sinònims que 
distribueix estilísticament o que la gramàtica normativa distribueix formes o estruc-
tures també estilísticament. Per tant, no parlarem ara de l’elaboració funcional. Cal 
esmentar, en primer lloc, que la mateixa SF (IEC, 2001a i 2001b) explica que l’aplica 
en les propostes per a un estàndard oral, i a IEC (2002), que l’aplica en l’elaboració de 
la Gramàtica de la llengua catalana.

4.4. Treballs sobre els criteris de codificació

Costa (2009: 235-245) i Costa (ed., 2009: 43-55) adapten a la codificació de la sin-
taxi la llista de criteris de codificació generals que Lamuela (1995) estableix. Costa 
(2006) estableix les relacions entre els diferents criteris.

4.5. Treballs sobre el concepte de codificació

Polanco (2000) reflexiona sobre aquest concepte i Lamuela (1992) estableix una 
tipologia de codificacions, en la qual destaca el concepte de codificació de registre, que, 
segons ell, és el cas de la codificació del català.

5. lA dIfusIó: temes més tRActAts

renunciem a fer una llista de les obres i fonts de difusió (manuals, diccionaris de 
dubtes, etc.), atès el gran nombre que n’hi ha.
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5.1.  Treballs sobre els factors que condicionen la difusió de la codificació del català

Costa (2016) desenvolupa el concepte de «marc de condicions sociolingüístiques 
favorables», que Vila (dir., Nogué i Vila, 2007: 34) esmenten com a imprescindible per 
a la implantació (però sense definir-lo). Costa (2007b) fa una exposició detallada dels 
factors exclusius del català o compartits amb altres llengües que poden condicionar la 
difusió de la codificació. 

Un terreny on hi ha força estudis és el de l’ensenyament, un dels principals mitjans 
de difusió de la normativa. Per començar, cal dir que se’n pot trobar una visió pano-
ràmica a Vila (2011). Hi ha, a més, treballs sobre el compliment de l’ensenyament re-
glat en i del català, el més recent dels quals és el número 20 de Treballs de Sociolingüís-
tica Catalana (2010), que repassa amb força exhaustivitat aquesta qüestió. Hi ha 
treballs sobre l’adequació didàctica de l’ensenyament: Subirats (2000) assenyala com 
un problema la falta d’una visió sociolingüística i aplicada de la didàctica de la llen-
gua. 

Hi ha treballs sobre els efectes dels models lingüístics escolars, els més recents i im-
portants dels quals són Baldaquí et al. (2010) i Baldaquí (2011), que analitzen els 
efectes en l’alumnat dels diversos models d’ensenyament de les llengües.

Hi ha treballs sobre la diversitat de models de llengua i el seu efecte en l’ensenya-
ment: per exemple, Melià (1997) analitza la qualitat de la llengua que s’hi aprèn, la 
manca d’un sol model lingüístic i la necessitat de tractar la variació.

Finalment, cal esmentar Mas (2008), que pretén establir diverses categories de par-
lants, d’acord amb l’adopció (o no) d’alguns dels estàndards que competeixen al si de 
la societat valenciana. 

5.2. Treballs sobre la difusió de codificacions diverses del català 

A causa de les necessitats lingüístiques urgents que tenen els mitjans de comunica-
ció de massa, tal com explica Costa (1996a), els assessors d’aquests mitjans estableixen 
normes ad hoc, provisionals. El fet que bastants d’aquests mitjans disposin de portals 
fàcilment consultables —com ara l’ÉsAdir (http://esadir.cat/)— els converteix en fonts 
de consulta per a molts parlants: la conseqüència és que prescripcions per a ús intern 
d’un mitjà de comunicació adquireixen un valor general, fet que crea una gran confu-
sió. Aquesta situació és diferent de la del policentrisme. Costa (2008c) compara un 
corpus de tres diaris diferents i conclou que la distància respecte de la normativa no és 
gaire gran.

5.3. Treballs sobre l’avaluació de la implantació de la codificació del català

En aquest apartat ens referim exclusivament a treballs que es plantegen explícita-
ment avaluar fins a quin punt la normativa és usada. D’entrada cal destacar els plan-
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tejaments generals que en fan Costa (2013) i Vila (dir., Nogué i Vila, 2007: 13-68). 
L’àmbit on més s’han fet treballs d’aquesta mena és en la terminologia: Montané i 
Cabré (2007 i 2010) analitzen els factors que afavoreixen la implantació de la termi-
nologia i Bhreathnach (2011) analitza la implantació de la terminologia i el funcio-
nament del TErMCAT, combinant diferents metodologies. En els altres aspectes, hi 
ha molt pocs treballs: Carrera (2002) en fonètica, i Costa i Labèrnia (2014) per a la 
sintaxi.

5.4. Treballs sobre el discurs de la codificació del català

Costa (2008a i 2008b) analitza, des de l’anàlisi del discurs, quina mena d’emissor és 
la SF, a quina mena de receptor s’adreça i els factors que afecten la perlocutivitat dels 
seus missatges.

6.  l’elAboRAcIó funcIonAl: temes més tRActAts

renunciem a fer una llista dels anomenats llibres d’estil, atès el gran nombre que 
n’hi ha. Però cal esmentar el tractament general que se’n fa a Cabré et al. (ed., 1987).

6.1.   Treballs sobre l’elaboració lingüística funcional als mitjans de comunicació 
de massa

En aquest àmbit la referència fonamental és el grup de recerca Llengua i Mèdia de 
la Universitat Autònoma de Barcelona (http://filcat.uab.cat/llenguaimedia/), que ha 
treballat sobre els gèneres de ficció i de no-ficció. El lector trobarà una llista dels llibres 
d’estil en català fins al 1996 a Costa (1996a). Cal esmentar també Pérez-Saldanya  
(ed., 2008), com a anàlisi de l’estil de Joan Fuster.

Si parlem dels textos de no-ficció trobem les reflexions següents: el monogràfic de 
Quaderns del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (2007), que recull la visió dels teò-
rics, dels assessors lingüístics i dels periodistes; i Jardí (2007), que planteja la necessitat 
d’adaptar la codificació al llenguatge de les televisions locals com a televisions de 
proximitat.

En l’àmbit de la ficció, el problema principal és elaborar un registre col·loquial prò-
xim a l’audiència però que no estigui castellanitzat. Destaquen els treballs següents 
(per comoditat hi inclourem els treballs sobre l’ús lingüístic en la literatura): Izard 
(1998), que analitza el doblatge d’una sèrie de televisió, i les actes de les Jornades sobre 
Llengua i Creació Literària (1991). 
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6.2.  Treballs sobre l’elaboració lingüística funcional en la traducció i el doblatge

En aquest àmbit cal esmentar en primer lloc, com a obra miscel·lània, Díaz Fouces, 
García González i Costa (ed., 2002), on destaquen les reflexions d’Alsina (2002).  
A continuació, pel seu impacte social, cal esmentar la publicació simultània castellà-
català d’El Periódico i La Vanguardia. El responsable de la revisió lingüística del primer 
(Fité, 2000) explica les dificultats que comporta en aquestes condicions posar en pràc-
tica un model de llengua adequat. Passant a la relació entre norma i traducció, cal  
esmentar, pel seu abast teòric general, Ainaud, Espunya i Pujol (2003), Sala-Sanahu- 
ja (2002) i Mallafrè (1991). Pel que fa a estudis sobre doblatge, podem esmentar Za-
balbeascoa (1993) i, pel que fa a la subtitulació, Bartoll (2012). També destaquen els 
recents treballs sobre la traducció de l’oralitat fingida: Andújar i Brumme (ed., 2010) 
i Cunillera i resinger (ed., 2011), que inclouen estudis sobre el català.

7. pRopostA de ReceRques sobRe lA plAnIfIcAcIó de coRpus

Pel que fa a la valoració propositiva, una primera proposta general que sembla ine-
vitable és que cal completar moltes de les activitats i recerques fetes, atès que el català 
no està plenament estandarditzat en tot l’espai lingüístic; i, encara, si mai es considera 
estabilitzat sempre caldrà anar seguint el canvi lingüístic perquè no tingui efectes cen-
trífugs fatals. Això comporta un seguiment del procés en totes les seves fases. En 
aquest sentit, una de les necessitats més peremptòries és l’avaluació de la implantació 
de la normativa: Costa (2013) fa una proposta general de com es podria procedir i 
Costa et al. (ed., 2015) és una mostra d’estudis sobre la implantació de la normativa.

Si entrem en els aspectes tractats en aquest article, un problema que es revela cen-
tral en la planificació de corpus del català, ateses les condicions sociolingüístiques, 
polítiques i administratives de la llengua, és el tractament de la variació geogràfica en 
la codificació del català. En aquest sentit, una de les qüestions més delicades és la rela-
ció que han de mantenir l’IEC i l’AVL. En el moment de redactar aquest treball, l’IEC 
encara no ha publicat la versió definitiva de la gramàtica que està elaborant: quan ho 
hagi fet, caldrà elaborar-ne una versió simplificada per a ús dels parlants.

Pel que fa a la implantació de la normativa, caldrà mirar de precisar el «marc  
de condicions sociolingüístiques favorables» (Vila, dir., Nogué i Vila, 2007: 34; Cos- 
ta, 2016) per poder avançar en l’estudi de la implantació.

Quant a l’elaboració funcional, és un aspecte que caldrà atendre sempre, ja que és 
l’afectat directament per l’evolució constant de les necessitats comunicatives de la 
societat.
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