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Estatus legal
• Oficialitat exclusiva
– Principat d'Andorra (català)

• Triple oficialitat asimètrica (trilingüe + 1/2)
– Catalunya (català / espanyol / occità + LSC)

• Doble oficialitat asimètrica (bilingüe)
– Illes Balears (català / espanyol)

• Doble oficialitat asimètrica (bilingüe, amb distribució territorial)
– País Valencià (valencià / espanyol)

• Sense reconeixença explícita, o “poc explícita”
– Aragó (“declaració de Mequinensa” 1984, “llei del patrimoni cultural” 1999, “llei de 

llengües” 2013)
– Pirineus Orientals (“llei Deixonne” 1951, “llei Toubon” 1994)
– Sardenya (“llei de promoció i valorització” 1997, “llei de minories lingüístiques i nacionals” 

1999)
– Múrcia (“convenció AVL” 2005)



















Després de la 
consolidació del 
procés codificador,

Adaptació a les noves necessitats 
comunicatives

Adaptació a la pluralitat d’actors 
que intervenen en els processos 
d’estandardització

Adaptació a les noves concepcions 
sobre la llengua estàndard: de les 
capes a l’escala de grisos







Bases per a 
l’actuació: 
documents 
de la SF de 
l’IEC

2010

ACORD de la SF sobre el 
model de llengua (juliol 
2010)

2011

Criteri per al tractament de 
la variació dialectal en el nou 
diccionari normatiu (juliol 
2011)

2012

Criteri per al tractament de 
la variació funcional en el 
nou diccionari normatiu 
(maig 2012)

2019

Criteris generals sobre la 
llengua normativa i la 
llengua estàndard 
(novembre 2019)



La 
normativa:

entesa com a explicitació de les normes d’una 
llengua, se centra en el sistema d’aquesta 
llengua, en els seus aspectes fonètic i 
fonològic, morfològic, sintàctic, lèxic i 
ortogràfic. La normativa opera una selecció i 
codificació de la llengua que, respectant la 
variació, n’accentua la sistematicitat. Es poden 
considerar llengua normativa la suma dels 
usos que s’adapten al sistema definit per les 
normes.



L’estàndard:

és una varietat més de la llengua: la varietat 
comuna, que correspon al conjunt de la 
comunitat lingüística. No és, doncs, la suma de 
totes les varietats i, per tant, no s’ha de 
confondre amb la llengua en la seva totalitat ni 
tampoc amb el que més amunt hem anomenat 
llengua normativa, tot i que n’és l’àmbit principal 
d’aplicació. Totes les altres varietats tenen 
elements que no pertanyen a l’estàndard, i 
aquests elements poden ser adequats en 
comunicacions particulars o locals al marge de 
l’estàndard. Internament, l’estàndard actua com 
un factor de cohesió i unificació respecte als 
diferents parlars i, externament, com un factor 
diferenciador de les altres llengües.



• La normativa catalana está establerta i, en general, consolidada
• L’estàndard i la normativa de la llengua evolucionen en interacció permanent. Tanmateix, no 

totes les convencions de la varietat estàndard en els diversos gèneres de comunicació estan 
incloses en la normativa

• La funció d’intercomunicació general que té l’estàndard fa que tendeixi a 
limitar el polimorfisme

• Tot i això, la varietat estàndard presenta un cert grau de variació interna, 
que des del punt de vista territorial es reflecteix en les modalitats 
geogràfiques de l’estàndard català, fruit de la pervivència d’elements 
tradicionals a cadascun dels territoris del català

• Per a la inclusió en la varietat estàndard dels trets regionals o locals, tenen una influència 
especial la seva consideració social i la seva funcionalitat en les comunicacions 
supraregionals, amb independència de l’extensió geogràfica originària o la freqüència d’ús

• La varietat estàndard presenta també variacions degudes al grau de 
formalitat de la comunicació

• En les obres normatives de l’IEC (GIEC, GEIEC, GBU, el projecte del nou diccionari normatiu) 
es fa referència a tres graus de formalitat: un nivell neutre o formal (robar), un nivell elevat 
o molt formal (sostraure/sostreure) i un nivell de formalitat baixa o informal (pispar)



Nou Diccionari 
Normatiu de la 
Llengua Catalana

Redacció d’un 
diccionari normatiu 
de nova planta, 
elaborat, doncs, amb 
els criteris i els 
mètodes propis de la 
lexicografia moderna 
i sense les limitacions 
de la tradició 
lexicogràfica catalana. 







El nou diccionari (variació dialectal):
1. El diccionari normatiu contindrà el lèxic estàndard, que correspon a la varietat pública de prestigi 

reconeguda socialment, i també altres unitats que formen part del cabal lèxic normatiu (és a dir, 
determinades unitats del lèxic exclusiu d'especialitat, del lèxic d'extensió reduïda o poc usat, del 
lèxic d'escàs reconeixement social o de nivell de formalitat molt baix).

2. Pel que fa a la variació en la dimensió dialectal, en el lèxic estàndard del diccionari es distingirà 
entre les unitats lèxiques de prestigi global i les unitats lèxiques de prestigi regional.

3. Seran considerades de prestigi global les unitats lèxiques molt esteses que almenys s’empren en 
dos dels grans dialectes territorials, en els quals frueixen de prestigi reconegut.

4. Seran considerades de prestigi regional les unitats lèxiques que són pròpies d’un sol dels cinc grans 
dialectes i que frueixen de prestigi reconegut en tot l’àmbit d’aquest dialecte.

5. Els dialectes de referència per a determinar el caràcter global o regional de les unitats lèxiques 
seran els cinc grans dialectes territorials que la Secció Filològica ha tingut en compte en les 
propostes per a l’estàndard oral i que ha ratificat en l’acord sobre el model de llengua:
• balear
• central
• nord-occidental
• septentrional
• valencià



6. El prestigi serà un criteri fonamental a l’hora de determinar la pertinença de les unitats lèxiques a 
l’estàndard. Poden ser diversos els indicadors a tenir en compte a l’hora de determinar si una unitat 
lèxica compleix la condició de gaudir del prestigi, el reconeixement social i l’acceptació necessaris 
per a formar part de l’estàndard. Entre aquests indicadors, cal considerar:
• Si té tradició literària, especialment en textos de caràcter culte.
• Si té tradició lexicogràfica, especialment en diccionaris de llengua general.
• Si té una freqüència d’ús elevada, especialment en registres formals o cultes.
• Si té ús en els mitjans de comunicació, especialment en gèneres periodístics de caràcter formal.
• Si té ús en l’Administració.
• Si respon a la necessitat de cohesió de la comunitat lingüística.
• Si no és exclusiva de zones molt concretes.
• Si no dificulta la comprensió en el cas específic de les comunicacions d’àmbit global o supraregional.
• Si és la preferible en el cas específic de les comunicacions d’àmbit regional.
• Si respon a exigències de la comunicació.

7. En les unitats lèxiques de prestigi regional s’especificarà el dialecte concret en què són considerades 
estàndard.

8. Les unitats de lèxic comú que s’incloguin en el diccionari malgrat no reunir les condicions per a ser 
considerades estàndard duran informació sobre la zona on són usades o sobre la dimensió funcional.



El nou diccionari (variació funcional):
1. El diccionari normatiu contindrà el lèxic estàndard, que correspon a la varietat pública de prestigi 

reconeguda socialment, i altres unitats que, independentment de si formen part o no de la varietat 
estàndard, hi ha raons per a incloure-les al diccionari (determinades unitats del lèxic exclusiu d’especialitat, 
del lèxic d’extensió reduïda o poc usat, del lèxic d’escàs reconeixement social o de grau de formalitat baix).

2. En el lèxic de la varietat estàndard inclòs en el diccionari es distingiran diversos graus de formalitat.

3. El sistema de les marques de graus de formalitat del nou diccionari serà simple (amb poques marques) i 
inclourà tant marques corresponents a graus de formalitat baixa com marques corresponents a graus de 
formalitat alta.

4. Les unitats lèxiques es classificaran en tres registres: formal, neutre i informal.

5. El REGISTRE FORMAL és el propi del llenguatge elevat i culte, que correspon a situacions comunicatives en 
què s’estableix una distància entre l’emissor i el receptor (lliçons, conferències, discursos, articles científics, 
etc.). L’ús d’aquest llenguatge en situacions comunicatives informals resultaria afectat. Les unitats lèxiques 
pertanyents a aquest llenguatge duran la marca formal.

Un subtipus d’aquest llenguatge és l’usat en la literatura de creació d’estil més elevat, generalment poètic. 
Les unitats lèxiques que hi pertanyen duran la marca formal i un comentari que indicarà aquest ús específic.



6. El REGISTRE NEUTRE és el propi de situacions comunicatives amb un grau de formalitat mitjà. És característic d’aquest registre 
un llenguatge no marcat, que es pot emprar en qualsevol situació comunicativa (mitjans de comunicació, debats públics, 
davant de receptors desconeguts, etc.). L’absència d’una marca explícita referida al registre a què pertanyen les unitats 
lèxiques indicarà que es tracta d’unitats del registre neutre.

7. El REGISTRE INFORMAL és el propi de situacions comunicatives amb un grau de formalitat baix. Dins aquest registre es 
distingiran quatre tipus de llenguatge:
a. El llenguatge col·loquial, que és l’emprat en qualsevol situació comunicativa en què el grau de confiança entre els 

interlocutors és alt (a casa, al carrer, al mercat, entre companys de feina, entre amics, etc.). Les unitats lèxiques pertanyents 
a aquest llenguatge duran la marca informal.

b. El llenguatge infantil, que és l’emprat en la comunicació entre infants que encara no han adquirit una competència 
lingüística que els permeti de prescindir-ne o entre adults i infants de les característiques indicades. Les unitats lèxiques 
pertanyents a aquest llenguatge duran la marca informal i un comentari que indicarà que l’ús d’aquestes unitats se 
circumscriu a la parla dels infants.

c. L’argot, que és el llenguatge emprat per alguns grups socials com a element propi i distintiu. Aquests grups socials són 
identificables segons diferents factors: la professió (estudiants, periodistes, etc.), l’edat (joves), el sexe, el grau d’integració 
social (delinqüència, droga, presó, etc.), l’ètnia, etc. Les unitats d’argot que es recolliran en el diccionari seran aquelles que 
han transcendit llur àmbit exclusiu i han passat a tenir ús en el llenguatge col·loquial. Duran la marca informal i un 
comentari que indicarà que es tracta d’unitats que originàriament formaven part de l’argot d’un determinat grup social.



d. El llenguatge vulgar, que és el que la norma sociocultural dominant considera marcat pel seu caràcter groller i fins i tot 
ofensiu. Atorga a la comunicació un to de poca educació o de trencament de les pautes de conducta social generalment 
acceptades, per la qual cosa pot arribar a generar rebuig. Sovint fa ús d’unitats lèxiques considerades tabú, generalment 
pertanyents als camps semàntics del sexe, la religió o l’escatologia. Les unitats lèxiques pertanyents a aquest llenguatge 
duran la marca informal i un comentari que informarà del caràcter vulgar o groller d’aquestes unitats.

8. Al marge d’aquesta classificació en registres, les unitats lèxiques emprades en els àmbits especialitzats (ciència, tècnica, art, 
esport, religió, indústria, comerç, etc.) duran la indicació de l’àrea o de les àrees temàtiques en què s’utilitzen.

Algunes d’aquestes unitats són d’ús exclusiu en els àmbits especialitzats. D’altres unitats, a més de ser emprades en els àmbits 
especialitzats, també tenen un ús en la llengua comuna, ja sigui perquè, tot i l’origen especialitzat, han passat a formar part de 
la competència lingüística general, ja sigui perquè són mots de la llengua comuna que també són emprats en el llenguatge 
d’especialitat.

9. Atès que la Secció Filològica afirma en l’acord sobre el model de llengua que tant la gramàtica com el diccionari normatius, a 
més dels graus de formalitat, també podran donar altres indicacions, el diccionari inclourà en determinades unitats lèxiques 
orientacions de caràcter cronològic per a indicar quins mots resultarien estranys en la parla d’avui dia, encara que es trobin 
en els textos. El diccionari emprarà dues marques per a aquest tipus d’orientacions:
—La marca desusat acompanyarà les unitats de lèxic comú que, havent tingut un ús extens, avui dia estan clarament en 

recessió o en desús.
—La marca obsolet acompanyarà les unitats del llenguatge especialitzat que han quedat científicament antiquades i que han 

estat reemplaçades per altres de més actuals. També duran la indicació de l’àrea o les àrees d’especialitat en què s’utilitzen. 
Aquestes unitats, però, es mantenen en el diccionari perquè apareixen en alguns textos i, doncs, pot ser útil per a l’usuari 
saber-ne el significat.



10. Determinades unitats lèxiques del diccionari duran orientacions de caràcter pragmàtic que 
informaran de les intencions i les valoracions dels participants en l’acte comunicatiu mitjançant un 
comentari. Aquestes unitats lèxiques s’agruparan en els quatre tipus següents:

10. Unitats despectives o pejoratives, que expressen menyspreu o desaprovació envers el que 
designen i que poden ser feridores o insultants.

11. Unitats emprades irònicament, en què cal entendre el sentit completament contrari d’allò que 
aparentment és dit o escrit.

12. Unitats que poden causar ofensa social i institucional i que poden ser rebutjades per l’ortodòxia 
política o cultural d’un grup determinat, especialment en contextos relacionats amb la feina, 
l’ètnia, l’orientació sexual, la religió, la discapacitat, la cultura o l’edat.

13. Unitats emprades eufemísticament.



Moltes gràcies!
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