NUMERALS

Aspectes remarcables a l’hora d’admetre o no certes formes nord-occidentals:

El diccionari de l’ IEC contempla i accepta les formes/variants que tot seguit passaré a comentar, però la gramàtica provisional del mateix IEC fa clarament una discriminació d’aquestes formes més occidentals.

	CARDINALS


    (a.1) El numeral cardinal femení referit al dígit 2, a més de la forma dues, també admet la forma dos; correspondència viva en la nostra variant.

Ex.  “ Tinc dos cases; una al poble i l’altra a la muntanya.”
            En canvi …
            “Tinc  dues-centes raons per no  fer-ho.”

    Nota : La gramàtica provisional de l’IEC especifica, però, que aquesta possibilitat només “es dóna en registres informals ”.
     
    (a.2) Les formes corresponents als dígits 17, 18 i 19 ( disset, divuit i dinou) poden grafiar-se també amb e : desset, devuit i denou, tal i com les pronunciem en la nostra variant nord-occidental.
 	
Ex. “ Tinc desset anys, en canvi l’any que ve en tindré devuit. ”

Nota : La gramàtica provisional de l’IEC considera aquestes variants com a “ formes particulars”, no com  a “ formals ”.

	ORDINALS


     (b.1) S’admeten les formes cultes o llatinitzants quint, sext, sèptim, octau  i dècim, tan pròpies de les nostres contrades i que s’han anat perdent per la imposició d’ús de les formes més orientals per part de  la normativa cinquè, sisè, setè, vuitè i desè.

Ex.  “ Mon germà cursarà quint d’EPO.”
                   “ Jo vaig estudiar fins a octau d’EGB.”
                   “ És el desè alumne que se’n va.”

Nota: La gramàtica provisional de l’IEC  diu textualment que aquestes formes es mantenen en “la llengua corrent ”, mentres que considera curiosament com a integrants de “la llengua culta ” les formes sisè, setè …

	PARTITIUS


    (c.1) La gramàtica no diu res del criteri a seguir per determinar com s’han d’expressar les hores:

Ex. “ Són les tres i quart.” o “  És un quart de quatre.”
                                            

