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L’Institut d’Estudis Catalans va fer un pas endavant molt important quant a l’ac-
tualització de la normativa amb la publicació de la Gramàtica de la llengua cata-
lana (GIEC) i de l’Ortografia catalana (OIEC) el 2016. Abans de la publicació 
d’aquestes dues obres, es va posar en marxa el projecte de la Gramàtica essencial 
de la llengua catalana (2015-2020), que tenia com a objectiu fer accessible a un 
públic ampli la descripció i la normativa gramaticals de l’IEC. Aquest projecte 
s’ha materialitzat en dues obres: una gramàtica en línia, la Gramàtica essencial de 
la llengua catalana (GEIEC, <https://geiec.iec.cat>),1 i una gramàtica en paper, la 
Gramàtica bàsica i d’ús de la llengua catalana (GBU).2 La GEIEC, aprovada al 
setembre de 2018 i oberta al públic al gener de 2019, és una versió reduïda de la 
GIEC, adaptada per a la consulta en línia. La GBU, publicada el setembre de 
2019, és una versió reduïda de la GEIEC orientada a la resolució ràpida de dubtes 
normatius i d’ús per a aquells que busquen un format més tradicional en paper. 
Es tracta, doncs, d’obres complementàries que s’ajusten a perfils d’usuari dife-
rents. A aquestes dues obres cal afegir-hi dues aportacions més: el projecte dels 
fitxers de so, que es van incorporar a la GBU en versió simplificada i a la GEIEC 
en versió completa (actualització de juliol de 2020), i el Glossari de termes grama-
ticals (<https://cit.iec.cat/GTG>), obra en línia, oberta al públic al juliol de 2020, 
que amplia la informació del glossari de la GEIEC i es concep no com a element 
auxiliar de la consulta gramatical, sinó com a obra lexicogràfica autònoma.

En aquesta nota, esbossarem els principals aspectes de la implementació i la 
recepció de les dues gramàtiques esmentades.

* Vull agrair a Cristina Guirado el seu ajut en l’obtenció de dades per a aquesta 
nota. Les dades s’han obtingut utilitzant Google Analytics. 

1. Per a informació general sobre la GEIEC, vegeu-ne la presentació de l’obra 
(<https://geiec.iec.cat/docs/presentacio_GEIECact2.rev.pdf>), cuencA (2020) i les 
informacions contingudes en <https://www.iec.cat/recerca/projecte1.asp?codi= 
PRS2015-S4-CUENCA>.

2. Per a informació general sobre la GBU, vegeu-ne la presentació de l’obra i les 
informacions contingudes en <https://www.iec.cat/recerca/projecte1.asp?codi= 
PRS2017-S04-CUENCA>.
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La presentació oficial de la GEIEC va generar notícies que en destacaven la 
novetat i les diferències amb la GIEC. La novetat més clara és que es tracta d’una 
gramàtica concebuda per a ser consultada en línia, a diferència dels productes 
tradicionals en paper o de les obres en paper que han estat digitalitzades. La ree-
laboració de la informació de la GIEC ha implicat, entre altres adaptacions, la 
introducció de quadres resum, la creació d’un glossari en línia, la reducció i  
la simplificació d’estructura i contingut, i la reducció de les marques normatives 
(tres marques: preferible, s’evita, no acceptable). D’aquesta manera, descripció i 
prescripció queden més visiblement separades i la norma es presenta de manera 
més directa. Malgrat que l’obra és una síntesi de la GIEC i en segueix contingut i 
literalitat molt de prop, la simplificació de la redacció i de les valoracions norma-
tives fou el que més va cridar l’atenció dels primers comentaristes, que, en gene-
ral, opinaven que s’havia tornat a una visió més tradicional de la normativa, més 
propera a Fabra, tret que alguns criticaven (per exemple, Albert Pla Nualart des 
del diari Ara, <https://www.ara.cat/cultura/simplificacio-que-replega-norma-
fabriana_129_3035793.html>) i altres lloaven (per exemple, Jordi Badia des de 
Vilaweb, <https://www.vilaweb.cat/noticies/dotze-punts-conflictius-catala-
gramatica-essencial>):

Amb la GEIEC, certament, és més fàcil d’esbrinar quines solucions recomana 
l’acadèmia. Això, sens dubte, serà molt valuós per als usuaris de la llengua, 
professionals i no professionals, que potser amb la gramàtica del 2016 s’hi per-
dien o no podien treure l’aigua clara de molts aspectes.

La GEIEC es concep com una gramàtica en línia i, per tant, la seua implementa-
ció i recepció està directament condicionada per aquest fet diferencial, innovador 
en el panorama actual de les gramàtiques de referència. En aquest sentit, cal des-
tacar que, a més de la presentació escrita de la gramàtica, consultable en format 
PDF (<https://geiec.iec.cat/docs/presentacio_GEIECact2.rev.pdf>), hi ha un 
vídeo tutorial de YouTube que descriu les característiques de l’obra (<https://
www.youtube.com/watch?v=u9TMj83cf9U>, durada: 6:43 minuts). A novem-
bre de 2021, havia rebut 1.798 visualitzacions.

Quant a la consulta de la GEIEC, entre gener de 2019 (data d’obertura de la 
plataforma al públic general) i novembre de 2021 s’ha comptabilitzat un total de 
531.252 usuaris de la GEIEC, més de la meitat dels quals (283.887) corresponen 
al període que va de novembre de 2020 a novembre de 2021 (12 darrers mesos). 
Per tant, veiem un increment significatiu de la consulta.

Com mostra la figura 1, l’evolució d’aquests usuaris durant el període analit-
zat indica un augment progressiu a partir del setembre de 2019, coincidint amb 
l’inici d’un nou curs escolar, amb davallades puntuals en els mesos en què no hi 
ha classes (per exemple, hi ha una davallada de maig a agost de 2020 amb un re-
punt posterior fins a novembre, en què s’estabilitza, efecte que s’observa també, 
però amb menor mesura, el 2021).
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Quant a nombre de sessions, hem passat d’unes 10.000 mensuals de gener a se-
tembre de 2020 a vora 40.000 de gener a maig del 2021.

Figura 2. Gràfica d’evolució de sessions en la GEIEC (gener de 2019 - novembre de 
2021)

La procedència dels usuaris (figura 3) és fonamentalment catalana i la major part 
està localitzada a la ciutat de Barcelona (32 %). Cal tenir en compte, però, que hi 
ha un 25,5 % d’usuaris dels quals es desconeix la procedència.

La GEIEC també rep consultes d’usuaris d’altres països, com ara: els Estats 
Units (7.077 usuaris), Andorra (3.339 usuaris), França (1.930 usuaris), el Reg- 
ne Unit (1.442 usuaris), Alemanya (1.156 usuaris), Itàlia (911 usuaris) o Brasil 
(508 usuaris).

Els usuaris accedeixen a la informació de la GEIEC principalment a través de 
l’ordinador (60,70 %), però també a través de mòbils (36,42 %) i, en menor me-
sura, de tauletes (2,89 %). Entre les pàgines que es consulten, cal destacar xifres 
elevades de cerca en quadre i en glossari, utilitats que són una innovació d’aques-
ta gramàtica digital.

La GEIEC ha esdevingut font de referència en mitjans en línia com Vilaweb, 
que publica periòdicament articles sobre qüestions de normativa i remet a la 
 GEIEC com a font. Per exemple, s’hi remet en una revisió de 12 punts normatius 
conflictius, el 2 de febrer del 2019, (<https://www.vilaweb.cat/noticies/dotze 

Figura 1. Gràfica d’evolució del nombre d’usuaris de la GEIEC (gener de 2019 - novembre  
de 2021)
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Figura 3. Mostra dels 10 primers registres (d’un total de 2.949) de la distribució dels 
usuaris de la GEIEC per ciutat de procedència (gener de 2019 - novembre de 2021)

Figura 4. Dispositiu utilitzat en la consulta de la GEIEC (gener de 2019 - novembre 
de 2021)
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punts-conflictius-catala-gramatica-essencial/>) o una reflexió sobre els impera-
tius, l’11 de juny de 2021 (<https://www.vilaweb.cat/noticies/com-fem-impe 
ratiu/>). També la trobem citada en Softcatalà, que incorpora un enllaç a la 
 GEIEC en la seua eina per a saber com es diu l’hora en català (<https://www.
softcatala.org/hora-en-catala/>).

El format sembla que també determina el tipus de difusió. Així, la GEIEC no 
ha rebut ressenyes, mentre que la GBU, publicada més tard, n’ha rebut diverses. 
Certament, resulta més difícil fer una ressenya acurada d’una obra en línia. 

La GBU té una bona valoració general, tant en la ressenya de ruAix (2020), 
com demostra el títol «Una bona gramàtica», com en la d’oBis (2020), en què se’n 
destaca el caràcter didàctic i la simplificació de cara a l’àmbit de l’ensenyament. 
Bonet (2021) en destaca l’organització i la presentació de la informació (l’ús 
d’icones en les remarques, per exemple). Les ressenyes indiquen alguns proble-
mes o millores possibles, entre les quals podem esmentar l’aplicació i la interpre-
tació de les marques normatives (oBis 2020, Bonet 2021).

La difusió de la GBU també es fa per mitjans digitals, però menys que en el 
cas de la GEIEC. Per exemple, amb data 19 de març de 2021, Optimot va inclou-
re, en el seu blog, una síntesi d’algunes remarques normatives de fonètica proce-
dents de la GBU («Atenció a la pronunciació», <https://optimot.blog.gencat.
cat/2021/03/19/atencio-a-la-pronunciacio/>).

Les dues gramàtiques comencen a tenir presència en treballs especialitzats. 
Apareixen citades com a treballs en preparació en Brumme (2020), i la GEIEC se 
cita juntament amb la GIEC en treballs com el de louredo (2020), en gallec, 
BAllestero (2021), des d’una perspectiva contrastiva català, castellà, francès, i 
royo (2021). Pel format en línia, la GEIEC serveix de base per a treballs de fi de 
grau, com turón (2020).

En conclusió, la recepció de les obres és bona i va afermant-se amb el temps.
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