
El català ja disposa de la primera gramàtica d'ús  

ordenada alfabèticament 

El llibre s'adreça a tot tipus d'usuaris del català amb necessitats immedia-
tes i concretes. 
'Pensar amb o pensar en?' Una pregunta com aquesta requereix una ex-
plicació breu i fàcil de localitzar. Aquest és l'objectiu de 'Gramàtica de la A 
a la Z' (Publicacions Abadia de Montserrat), de Marta Mas i Albert Vilagra-
sa, la primera gramàtica d'ús de la llengua catalana ordenada alfabètica-
ment per agilitar la cerca d'un terme sense haver de llegir tot el capítol al 
qual pertany gramaticalment el terme. El llibre s'adreça a tot tipus d'usua-
ris del català que tenen unes necessitats immediates i concretes. Així, es 
recullen explicacions senzilles acompanyades d'exemples en un llenguat-
ge col·loquial. La guia incorpora també exemples incorrectes perquè els 
usuaris vegin on poden incórrer en un error.  
 

La idea va aparèixer fa anys, arran de l'experiència dels autors donant classes de català on els alumnes tenien dubtes 
similars. "Apareixien dubtes que no sabíem com resoldre i, si ho trobàvem en algunes gramàtiques, donaven respostes 
molt complexes per les necessitats d'un usuari normal, no especialista", ha afirmat Albert Vilagrasa en declaracions a 
l'ACN.  
 
Precisament d'aquí sorgeix la guia, que parteix, segons Marta Mas, de la part "més formal" de la gramàtica però seguida 
de l'ús que la gent necessita "quan escriu o parla". 
 
Preguntats per la salut del català, els autors consideren que la llengua té un problema sociopolític que 
"desafortunadament no s'arregla amb cap manual". "Intentem posar la gramàtica i els mètodes d'ensenyament a l'abast de 
la gent que vol aprendre el català d'una manera normal, com qualsevol altre idioma", ha afegit Mas. Així, la 'Gramàtica de 
la A a la Z' fuig de "gramaticalismes teòrics" i busca acostar a la gent un català normatiu que recull "l'ús de molt termes 
que en les gramàtiques descriptives normals no existeixen". 
 
La presentació de la 'Gramàtica de la A a la Z' s'ha fet durant la Setmana del Llibre en Català, que té lloc a l'avinguda de la 
Catedral fins el diumenge 16, amb l'objectiu de fer créixer la lectura en català. 
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