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A finals del 2016, ben a prop de Nadal i com a regal, els Reis Mags ens van portar la 
Gramàtica de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans (GIEC). Eren pa-
raules majors. Teníem a les mans una obra molt esperada, la gramàtica general de 
la llengua catalana. I, pensant-hi, em va semblar que podíem oferir a les ponents 
de la XIV Jornada aquesta obra com qui dona als nens un tambor de Lego®, aquella 
capsa plena de peces de colors. Els vam donar el tambor, si em permeteu la metà-
fora, però amb la condició que no volíem que la figura resultant, allò que n’acabes-
sin construint, fos la mateixa que hi havia a la fotografia que contenia el tambor. 
Partint dels seus àmbits d’expertesa, havien de recol·locar les peces, mirar-se-les 
amb detall, combinar-les d’una manera diferent, per veure què en sortia.

I les construccions que n’han fet són ben diferents. Aina Labèrnia n’ha tret la 
figura de les etiquetes normatives — comparant-les amb les que va usar Pompeu 
Fabra—, un aspecte en què es continua treballant, perquè cal saber-les llegir i apli-
car. I, a més, cal tenir-ne un coneixement exhaustiu per no sentir-se insegur. 

Mercè Lorente ha remenat les peces del tambor, tota la terminologia grama-
tical, i ha deixat veure que darrere hi ha una determinada teoria lingüística, clara, 
detectable, aïllable. Ha demostrat també que, certament, a la GIEC es fa un ús ex-
tensiu de la terminologia. 

Anna Camps ha parlat dolçament sobre l’aprenentatge, sobre el coneixement 
zero, sobre com un nen arriba a casa i explica què ha interioritzat aquell dia a clas-
se pel que fa a gramàtica. A més, Camps s’ha plantejat com entenem què és la síl-
laba: des d’un cop de mans per a un infant fins a la definició que se’n fa en una 
obra com la GIEC.

Finalment, en la conferència final, Maria Josep Cuenca ha presentat, des del 
punt de vista terminològic, un material molt extens, que és fruit del projecte de 
publicació de la Gramàtica essencial de la llengua catalana (GEIEC). En el marc 
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d’aquest projecte, que partia d’una tasca de vint anys — l’elaboració de la GIEC—, 
s’ha redactat la GEIEC en dos anys, per la qual cosa s’ha dut a terme una reformu-
lació del contingut de la primera obra, així com una sintetització i organització de 
la terminologia, amb l’objectiu de fer més accessible el contingut gramatical a 
l’usuari.

No resta gaire més que reconèixer que la XIV Jornada de la SCATERM ha 
estat un èxit rotund i que les aportacions de les conferenciants han donat peu a un 
debat i a una reflexió que continuarà en trobades futures.
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