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Presentació 

La qualitat és un de ls reptes més importants que té pl antejats la Unive r
sitat Rovira i Virgili . Tot just aquest objectiu és el que motiva la present 
publi cac ió, que a través de diferents vo lums contribuirà, sens dubte, a 
mill orar les comunicac ions intern es i extern es de la Universitat i a donar 
coherència als textos de la institució. 

És important que els documents que rebi qualsevo l persona v inculada 
amb la Universitat siguin clars i prec isos. Clars perquè, com a administració, 
hem de generar missatges entenedors, que fac ili tin la complex itat de molts 
dels processos de la institució; precisos perquè, com a transmissors de 
coneixements, hem de ser ri gorosos en el llenguatge per acomplir eficaç
ment el propòs it científic de descriure la rea litat. 

A més de millora r la imatge corporativa, els success ius volums de P RAX I 

LINGüíSTICA opten per un model de llengua modern i democratitzador, des 
de la ll engua pròp ia de la institució i del pa ís. 

Espero que aquesta obra ajudi el personal acadèmic i el personal 
d'admini strac ió i serveis de la Un iversitat Rov ira i Virgi li a reso ldre alguns 
dels dubtes que es plantegen sovint a l' hora d'escriure un document, 
encoratjo tothom a fer-ne ús. 

LLUís AROLA I FERRER 

Rector 
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Introducció 

Aquest és el tercer volum de PRAXI LI NGüíSTI CA, pensat per estab lir els 
criteris gramat ica ls i d'es til dels textos de la Universitat Rovira i Virgi li . Està 
destinat tant al professorat com al personal d'admin istració i serveis. És un 
vo lum comp lementari dels anteriors, amb el qual fo rma una unitat que té 
com a objectiu configurar un model de llengua modern i funcionalment 
apte que contribuexi a reforça r el prestigi de la U RV i a donar-ne una 
imatge externa coherent. 

Per faci li tar la consul ta del ll ibre els paràgrafs o conjunts orgàni cs de 
paràgrafs apareixen amb numeració seguida des del començament fins al 
final (exclòs l'apèndix). Quan ha semblat convenient, en els exempl es 
s'ha marcat amb negreta els mot o els mots que interessava destacar, i de 
vegades s' ha recorregut, a més, a les versa letes per delim itar certes unitats 
que ca lia destacar. Com passava en els vo lums anteriors, les parau les o 
seqüènc ies inadequades es marquen amb un asteri sc. 

A més de la tau la inic ial, que permet localitzar el probl ema gramatica l, 
ortogràfic o estilístic que convé reso ldre, el text conté un graM nombre de 
remi ss ions in ternes, i un índex f inal de conceptes i paraules. Alguns temes 
no han estat tractats perquè ja n'apa reix p rou informac ió als vol ums 
anteriors de PRAXI, espec ialment a PRAX I 11, sobre documents admini stratius, 
que ofereix un glossari d'errades i dubtes freqüents en ll enguatge admi
nistratiu univers itari que de fet té també util itat per a la llengua està ndard 
general. 

Natura lment, un llibre d'esti l no és una obra pensada per substituir un 
curs de ll engua, i per aquest motiu no s' hi ha incl òs l'exposic ió sistemàti ca 
de les regles gramatica ls i ortogràfiques bàsiques de la ll engua cata lana, 
que es poden consultar en les obres adients (vegeu l'apa rtat "Obres de 
consulta i altres recursos"). 

Finalment, com passava amb els altres vo lums, ca l que en relac ió amb 
aquest també expressem l'agraïment a les persones que ens han donat 
suport atenent les nostres consul tes, donant-nos orientacions o ajudant
nos d'una manera o altra: Josep M. Pujo l i Marta Xirinachs. 
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1. Orientacions generals 

PRELIMINAR 

1 Els textos que produeix la Univers itat Rovira i V irgi li han de ser c lars 
i entenedors i han d'estar redactats sense comp licac ions innecessàries. 
A lhora, com escau a una institució acadèmica superior, han de seguir un 
model de ll engua correcta, de formal itat elevada, i no poden caure, per 
tant, en col·loquia li smes ni vulgarismes . 

2 El model de ll engua que seguim és el català normatiu, establert per 
les pr incipa ls obres de referènc ia de la l lengua estàndard i, particularment, 
per la Secc ió Fil o lògica de l' Institut d'Estudis Cata lans. 

3 Les prescr ipc ions d'aquest volum de la PRAXI LINGüíSTICA tenen com a 
fina li tat regular alguns usos que les obres de referència genera l no deter
minen prou -o en relac ió amb els qua ls preveuen més d' una possibi litat-, 
amb l'objectiu d'adequar la l lengua estàndard a les necessitats comun ica
t ives específiques de la nostra Un ive rs itat i de dotar la instituc ió d' una 
imatge li ngüística homogènia. (A PRAXI LINGüíSTI CA 11, p. 13-21., trobareu els 
cr iteris generals de redacc ió dels documents administratius de la URV) 

4 A més, en aquesta obra hi ha moltes i l\~ i cac i ons que no fan referència 
exclus iva al model de ll engua de la URV, sinó que poden ser úti ls per a 
qua lsevo l text escri t en català estàndard. Això respon a la vo luntat d'ajudar 
els membres de la comun itat un iversitària a redactar correctament, i és 
fru it de l'estud i dels errors que amb més freqüència apareixen en la 
documentac ió de treba ll de la URV 

5 La consu lta d'aquesta PRAXI no implica, de tota manera, que no puguem 
recórrer de vegades a les obres generals per a aspectes bàs ics d'ortografia 
i gramàtica (vegeu els punts 612-622). En qualsevol cas, si es detecta algun 
desajustament entre el que preveuen altres obres i el que s'estableix en 
aquest vo lum, preva ldrà sempre el que s'establ eix en aquest volum. 

6 Aquest vo lum és comp lementari dels altres vo lums de la PRAXI LiNGüís
TICA ed itats per la URV En concret, és especialment important tenir en 
compte, pe l que fa a qüest ions relacionades amb criteris gramatica ls i d'esti I, 
l'apartat "G lossari d'errades i dubtes freqüents en llenguatge administratiu 
un ivers itari" (PRAXI LINGüíSTICA 11, p. 85-133), que inclou comentaris de va lidesa 
general per a la llengua estàndard que normalment no es tornen a repetir 
aquí (s i no és que convé per donar informació sup lementàr ia) . 
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lA DENOMINACIÓ DE lES PERSONES 

7 En els textos de la URV fem normalment referènc ia als membres de 
la comun itat universitària per mitjà del nom i del primer cognom, tret que 
sigui necessari usar també el segon cognom per distingir persones que es 
diuen de la mateixa manera . 

Si algun dels membres de la com unitat universitària fa saber que 
prefereix que s'utilitzin sistemàticament els seus dos cognoms, es respecta 
aquesta preferència. 

8 La referència als professors i investigadors doctors es fa precedida de 
l'abreviatura del tractament: 

Després de les inte rvencions de l Dr. Pe re Navarro i de la Dra. Montserrat Palau, es 
passa a l punt següent de l'ordre de l dia . 

La referènc ia a professors no doctors es fa precedida de l'abreviatura Sr./Sra.: 

La Sra. Anna Montse rrat manifesta e l seu desacord amb la proposta. 

La referènc ia a altres' investigado rs no doctors, becaris de recerca 
predoctora ls, membres de l PAS i estudiants es fa preced ida de les 
abreviatures Sr./Sra.: 

Si teniu cap dubte, us podeu adreçar a la Sra. Pilar Garcia. 

9 Quan algú apareix en un text per raó del càrrec que ocupa (per 
exemp le, a les actes de reunions), se' l designa per mitj à de l càrrec: 

El director del Departamen t a¡1rofita la intervenc ió de la Sra. Anna Santo per recordar 
que e l te rmini s'acaba a final de maig. 

De tota manera, és convenient que, la primera vegada, hi aparegui també 
el nom: 

la degana de la Facultat, Dra. Joana Zaragoza, obre la sess ió . 
Com us ha fet saber e l vostre represen tant a la Co missió de Doctorat, Dr. Miquel Àngel 

Pradilla, encara no s' ha redactat l'esborrany de la convocatòri a. 

Si es tracta de com iss ions, juntes o consel ls i tots els membres en formen 
part per raó d'un càrrec, ll avors només designem pel càrrec les persones 
que tenen un càrrec rellevant en la corresponent comissió, junta o conse ll 
(normalment el d irector, el degà, el president, el rector, el vicerector, el 
gerent o el secretari de la com iss ió, junta o consell). Així, en l'acta d' una 
reunió de la Comissió de Política Lingüística, en la qual hi ha representants 
de cada un dels centres, no cal indicar -s i no hi ha cap raó que ho exi
geixi- el centre que representa cada un dels membres: 
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, Després de la inte rvenc ió del Dr. Josep M. Escolà, representant de la Facultat de lle tres, 
e l president aixeca la sessió . 

Després de la intervenc ió del Dr. Josep M. Escolà, e l president a ixeca la sessió. 

lA DENOMINACiÓ DE lES COSES 

lO Ca l estar especialment atent a utili tzar les denominacions adequades 
de les coses. Fer-ho d'una altra manera produeix en el lector una sensació 
notable de poti neria. 

Organitza el congrés e l Departament de Filologia Catalana / 'el Departament de Català. 
El director / 'El cap de l Departament d ' Enginyeria Química us convida a l'acte. 

És particularment important usar les des ignac ions correctes quan ens 
referim a centres, departaments, unitats orgàniques de la un ivers itat, càrrecs, 
assignatu res, cursos, màsters, cu rsos de postgrau, c icl es, conferències, 
congressos, jornades i altres entitats i activitats forma ls. Si convé, perdrem 
el temps necessari per assabentar-nos de la denominació adequada. 

11 Quan ens referim a la Un iversitat Rovira i Virgil i, podem fer servir la 
designació incomp leta (la Universitat), la designació incomp leta precedi
da del possessiu (la nostra Universitat) o la sigla (la URV). Tot i així, és 
convenient que, almenys una vegada, al començament de l'escrit, utilitzem 
el nom complet. A ixò és especia lment important en els textos que van 
adreçats a fora de la comu nitat universitària . 

Us escrivim per comunicar-vos que la Universitat Rovi ra i Virgili ha part ic ipat en e ls 
darrers anys en la Setmana de la Ciència. Com sabeu, la URV té la preocupació 
d'estrènyer cada vegada més e ls lli gams amb e l seu entorn immediat. 

12 No usem el nom dels centres, departaments i altres un itats orgàniques 
de la Un ivers itat per referir-nos a les reunions d'aquestes unitats: 

, Acta de la Junta de Facultat. 
Acta de la re unió de la Junta de Facultat. 

, Acta del Consell de Departament. 
Acta de la reunió del Conse ll de Departament. 

En aquests casos podem fer servir tant la parau la reunió com la parau la 
sessió. 

13 Per parlar genèri cament, uti I itzem expressions com la següent: 

l es juntes de centre tenen potestat per decidir sobre aquesta matèri a. 

Però si designem una unitat concreta, no escri vim dues vegades la 
mateixa paraula (com a designador genèric i com a designador concret): 

, La Junta de Facultat de la Facultat de Ciències Jurídiques enca ra no ha votat. 
La Junta de la Facultat de Ciències Jurídiques enca ra no ha votat. 

, La Junta de Centre de l' Escola Tècnica Superior d' Enginyeri a Química es reuneix demà. 
La Junta de l' Escola Tècnica Superior d ' Enginyeria Q uímica es reune ix demà . 

, El Conse ll de Departament del Departament de Medicina i Ci rurgia opina que sí. 
El Consell del Depa rtament de Medicina i Cirurgia opina que sí. 
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LA DENOMINACiÓ DELS LLOCS 

14 Fem servir la forma cata lana dels topòn ims quan ens referim a ll ocs 
de dins dels països de llengua cata lana. En els altres casos util itzem, si n' hi 
ha, la traducció cata lana estab lerta per l'ús i la tradició (vegeu altres detal ls 
a PRAXI LINGüíSTICA l, p. 71-72). 

15 No escr ivim Hispanoamèrica ni Iberoamèrica sinó Amèrica Llatina. 
Tampoc no escrivim Sud-amèrica ni Centramèrica sinó Amèrica del Sud i 
Amèrica Central. No utilitzem Amèrica del Sud si el que vo lem des ignar és 
l'Amèrica Llati na (Mèx ic, per exemple, pertany a l'Amèrica Llatina però 
no a l'Amèrica de l Sud). 

16 Si no sabem si un topònim té traducció catalana estab lerta per l ' ús 
i, en genera l, si tenim dubtes sobre la manera d'escr iure correctament un 
topònim (sobretot en casos de dubte sobre toponím ia internac ional), 
seguirem el que estableix l'''índex toponímic" de l'Atles universal (Barce
lona, Encic lopèd ia Cata lana / Institut Cartogràfic de Cata lu nya, 1999) . 
Aquesta informació norma lment apareix també a la Cran Enciclopèdia 
Cata lana i al Cran Larousse Cata là. També podem consultar en línia -la 
consul ta és fàc i I i còmoda- el web del Servei d'Assessorament Lingüístic 
i Traducció de la GeneralitatValenciana (www.cult.gva.es/sa ltl). que dóna 
la informació divid ida en apartats ded icats als municipis de la Comun itat 
Va lenciana, a Espanya (c iutats espanyo les i regions i províncies) i al món 
(ci utats, region s, països i acc idents geogràfi cs). I també podem consultar 
l'apartat sobre noms de ll oc del web de la Secretar ia de Po lítica Lingüísti
ca de la Genera li tat de Catalunya (http://cultura.gencat.netlll engcatls ial/ 
menuas.asp). Els noms oficials dels municipis catalans els trobem, a més, 
a la Base toponími ca de Cata lunya de l' Institut Cartogràfic de Cata lunya 
(www.icc.es/topo nimi a/toponimia.htm l) i al Nomenclàtor oficial de 
toponímia major de Cata lunya, ed itat per la Generalitat de Cata lunya amb 
la participació de l'Institut d'Estudis Cata lans. 

17 Podem fer servir els topònims Països Cata lans, País Valencià, Franja 
de Ponent i Cata lun ya Nord encara que no sigui n oficials, ja que són 
topònims que tenen tradició en català. 

18 El topòn im cata là per a la cap ita l de Ma llorca és Palma, i no pas 
Palma de Mallorca. 

19 Per referir-nos a l'estat po li ticojuríd ic dins del qua l hi ha Cata lunya, 
podem usar Espanya i Estat espanyol, tot i que norma lment uti li tzem aquest 
darrer des ignador. 

20 L'adjectiu nacional el reservem, sempre que sigui possible (és a dir, 
si el text no queda clarament forçat), amb el sentit 'de Catalunya' o 'dels 
Països Cata lans'. Per refer ir-nos a Espanya usem estatal o espanyol. 
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2. Ortografia 

L'APÒSTROF EN LES SIGLES 

21 Utilitzem l'apòstrof si la sigla comença amb les voca ls a, e, o i quan 
comença amb una de les consonants següents: f, h, l, m, n, l', s i x. 

Va presentar una comunicac ió al XII Col·loqu i Internacional de Llengua i Li tera tura 
Cata lanes, orga nitza t per l'AI LLC. 

L'ETSEQ parti ciparà en el nou projecte. 
L'OTRI era l'Oficina de Transferència de Resultats d' Investi gac ió. 
Hi ha una emissora d'FM que programa espa is de tema un iversitari . 
El protocol de transmiss ió d' hipertext és l' HTTP. 
Ca ldria reformar l'LRU. 
L'MH equiva l a la màxima puntuació. 
L'NP significa 'no presentat' 
L'índex d'R+D és, cada vegada més, l'exponent del progrés. 
Aques t estiu l'SL orga nitza cursos d' introducció al ru s. 
L'XRT és el signe amb què distingim el nostre grup de recerca. 

22 Però si la sigla comença amb consonant i es pronuncia com si fos 
una paraula normal, no s'apostrofa. 

el FOU la LOGSE el MEC 
la NOA 
elTEU 

la RAM 

23 Si comença amb h s'apostrofa sempre: 

el SEGEU 

L'anàlisi determina si hi ha anticossos de l'hepatit is B i C i de l'HIV. 

24 L'art icle el i la preposició de s'apostrofen sempre si la sigla comença 
amb les voca ls i o u: 

L'IEC ha signat un conveni amb la URV. 
El cicle d'orientació pedagògica l'organitza l' ICE. 
Han dit que és un problema d'UGT. 

25 L'artic le la, si la sigla comença amb les voca ls i o u, s'apostrofa 
quan la sigla es pronunci a en una so la síl·l aba o com si la primera voca l 
portés accent: 

l'UCA l' URSS l'UVI 

En els altres casos (i quan la voca l fa de semiconsonant) l'a rticle la no 
s'apostrofa: 
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I ~ UAB I ~ UAr lo 11f1 

la UAB la UAC la UB 
la UdG la UE la UEFA 
la UGT la UIB la UNESCO 
la UOC la UPC la UPF 
la URV 

26 És important saber que el fet que en un text hi hagi una sigla no 
impedeix, si el text ha de ser lleg it en veu alta, desenvolupar la sigla: si hi 
ha escrit «l'SL", per exemple, es pot d ir «el Servei Lingüístic» en comptes 
de «l'essa ela». 

l'APÒSTROF EN LES PARAULES QUE COMENCEN AMB S SEGUIDA 
DE CONSONANT 

27 Utili tzem l'apòstrof davant les paraules que comencen amb s segu i
da de consona nt: 

La cora l de la URV farà un concert a l'Scala de M ilà. 
És un prob lema d'statu quo . 
La tes i ana litza les teori es d'Sber t. 

l, per descomptat, l'usem amb les paraules que ja han estat cata lan itzades: 
esport, estand, estatus, espot, estrès, estoc, espònsor, etc. 

L'APÒSTROF EN LES PARAULES QUE COMENCEN AMB H 

28 No fem servir l 'apò~ rof amb les parau les que comencen amb h 
asp irada: 

el hòlding 
la lingüíst ica de Hjelmslev 

Però si la h no és asp irada, segu im les normes ortogràfiques genera ls: 

l'H imàlaia 
l' hoquei 
un partit d'handbol 
l' hertz 
l'haraki ri 

l'APÒSTROF EN ELS NOMBRES 

29 Usem l'apòstrof davant de les x ifres si, quan les ll egim, comencen 
amb voca l: 
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La secretaria està oberta d'1 a 3. 
La reunió es farà 1' 11 de febrer. 
La quantitat d'1.000.000 euros és excessiva. 
L'XI Congrés d' Economistes Ca talans tindrà lloc ~ I ~ URV. 

l'APÒSTROF DAVANT DE COMETES, CURSIVES I NEGRETA 

30 Apostrofem segui nt les normes ortogràfiques genera ls davant de 
parau les que van en curs iva, negreta o entre cometes: 

Per a aquesl~ qüestió ca ldrà adreça r-se al Departament d' In fermeria, no pas al de Ciències 
Mèdiques Bàsiques. 

El grup de recerca ha batejat el nou ordinador amb el nom d'Osiris. 
El degà v~ qu~ l if i ca r la proposta d' «involució impròpia del seg le XXI» 

l'APÒSTROF DAVANT DETíTOLS I NOMS D'ENTITATS 

31 No fem la contracc ió de l'article i la preposició davant de títo ls de 
l libres, diaris, revistes o altres publicacions, si nó que fem servir, si escau, 
l'apòstrof: 

La informac ió d'EI Punt ha estat rigorosa. 
Les observ~cions del doctorand a El futur de la ciència , el darrer lli bre publ icat sobre I~ 

qliestió, són assenyades. 

32 També fem servir l'apòstrof davant de noms propis d'entitats: 

La URV és un antic cli ent d' EI Corte Inglés. 
Per a la inaugurac ió de curs contractarem un espectacle d'Els Comediants. 

l'APÒSTROF DAVANT DETOPÒNIMS 

33 No uti litzem l'apòstrof davant de topònims que s'escriuen amb arti
cle, si nó que segui m en aquest cas les normes ortogràfiques generals: 

La professor~ ~rribava del Vendrell / *d'EI Vendre ll . 

Però si el topòn im no és cata là ni està cata lan itzat, fem servir l'apòstrof: 

La professora arribava d'EI Retiro . 

l'APÒSTROF DAVANT DE LLETRES AïLLADES 

34 No apostrofem davant de les lletres aïll ades: 

La a i la h són lletres que ja hem usat en la nostra classificació. 

l'APÒSTROF DAVANT DE PARAULES COMEN ÇADES 
AMB SEMICONSONANT 

35 No apostrofem davant de parau les que comencen amb i o u sem i
consonant: 

el iode 
el ioga 
la conferènc ia de lalta 
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l'APÒSTROF DAVANT D'ADRECES DE CORREU ELECTRÒNIC 
I DE llOCS WEB 

36 Uti litzem l'apòstrof davant de les adreces de correu electrònic 
dels llocs web segu int les reg les ortogràfiques genera ls: 

L'<adfca t@fll.urv. es> no és la meva adreça electrònica: et deus haver equivoca t. 

(per a la manera d'escr iure adreces de correu electrònic i de webs, 
consulteu els punts 600-605.) 

ACCENTS I DIÈRESIS 

37 No deixem mai d'escriure els accents i les dièresis, encara que les 
paraules vagin en majúscules o versaletes. Cal escriure' ls també en els títols 
d'arxius i documents informàtics i en els missatges de correu electrònic. 

38 Quan apa reix entre dues xifres, la conjunció o no porta accent: 

L'ordinador costarà uns 1.200 o 1.500 euros. 

39 Ca l estar atent al fet que hi ha parau les que porten accent en la 
forma femenina però no en la masculina, i que n'hi ha que en porten en el 
plural però no en el singu lar: 

examen 
fenomen 
obl igatori 
universitari 

*exàmen 

'fenòmen 
' ob i igatòri 
' universitàri 

exàmens 
fenòmens 
obligatòr ia 
universitària 

40 També cal vigi lar la variació en rel ac ió amb l'accent i la dièresi: 

veí 
país 
Lluís 

veïns 
països 
Lluïsos 

41 Hem d'anar amb compte a escriure correctament els accents i dièresis 
dels noms i cognoms: 

Català Castellà 
Anna Alla 
Fernàndez Fernandez 
Garcia García 
Lluís Luis 
LI uïsa Luisa 
Marià Mariano 
Maria María 
Màrius Mari o 

Raül Raúl 

(Per als criteris sobre la llengua que utilitzem per escr iure un nom o un 
cognom, vege u PRAX I LINGüíSTI CA l, p. 65 .) 
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EL GUiÓ 

42 El guió que s'utilitza de vegades per marcar un incís ha de ser un 
gu ió ll arg, i no pas un guionet. Els programes in formàt ics usuals de 
tractament de textos permeten escriu re el guió ll arg. 

, El debat de l'a ltre dia entre el direc tor del Departament i jo -penso que no es pot parlar 
pròpiament de polèmica- va resultar úti l. 

El debat de l'a ltre dia entre el direc tor del Departament i jo -penso que no es pot 
parlar pròpiament de polèmica- va resultar úti l. 

EL GUIONET 
, 

43 Els mots prefixats no porten guionet entre el prefix i el nucli : 

automatrícula 
exrec tor 
exa lt càrrec 

in terdi sc iplinari 
preacord 

pree lec toral 
prel11atriculac ió 
pseudoparàlisi 
quadrimestre 
sotas ignat 
sotsarrendar 
subdirec tor 
vicegerent 
vicerec tor 

44 Sí que porten guionet si són substantius i el prefix és la partícu la 
negat iva no: 

La no-violència 
La no-adhes ió 
El no-res 
Els no-meta lls 

(Sovint no és clar si ca l cons iderar que un mot és usat com a substant iu o 
com a adjectiu . En aquests casos tendim a escriure la partícu la negativa 
separada del mot, com ara els no admesos, els no presentats, els no violents, 
etc. Però hi podem posar el guionet si necessitem expressar que es tracta 
d'u na construcció inequívocament substantivada.) 

45 També escri vim el mot amb guionet si el nucli va en majúscula és 
una xifra o és un símbol: ' 

ex-Iugoslàv ia 
co l·lec tiu ant i-Bush 
la po lítica post-PSOE 
se lecc ió sub-2 1 

anticossos anti-I i anti -; 
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46 Els compostos s'escriuen habitualment sense guionet (e l primer mot 
perd l'accent, si en portava): 

fisicoquím ic 
teoricopràctic 
teor icometodològic 
pol iticojurídic 

47 Porten guionet els compostos següents. 

a) El s noms de punts ca rdinals i altres mots que comencen amb el nom 
d'un punt cardi nal: 

nord-est 
nord-ameri cà 
sud-asiàtic 
sud-oest 

b) Els numerals (quan escau): 

vint-i-dos 
tres-cen ts 

e) El s compostos pa trimonials que tenen el primer element que acaba 
amb vocal i el segon que comença amb r, s o x, o que podrien pronun
ciar-se erròniament sense la presència del gu ionet: 

Coma-ruga 
Mont-roig 
para-sol 
para-xocs 
penja-robes 
Vi la-rodona 

d) Altres parau les d' ús poc freqüent en llengua estàndard com: 
pOl i-poti 
xino-xano 
a corre-cuita 

48 Quan indiquem dos termes d'una relació de po laritat, escrivim el 
guionet (perquè no es tracta pròpiament d'un compost): 

Les relac ions professor-a lumne. 
La tensió comprador-venedor. 
La coa lició PSC-PSOE. 
El trajec te Reus-Valls. 

En aquests casos sempre és possib le l'a lternativa d'una construcc ió sintàc
tica ordi nàr ia: 
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Les relac ions enlre el professor i l'a lumne. 
La tensió entre el comprador i el venedor. 
La coa lició entre el PSC i el PSOE. 
El trajecte entre Reus i Va ll s. 

En qualsevol cas, hem d'evitar so lucions mixtes, que són inadequades: 

*Les relac ions entre professor-alumne. 
*La lensió entre comprador-venedor. 
*La coa lició entre PSC-PSOE. 
*EI trajecte entre Reus-Valls. 

49 En ca nvi, quan repetim un nom amb la vo luntat d' intensificar o 
d'especificar la prop ietat d'autènti c, escrivim les dues ocurrències del nom 
separades per un espa i en blanc: 

El professor professor és el que no concep la seva vida sense la docència . 
El pagès pagès no aba ndona mai la terra. 

El PUNT VOLAT 

50 No escrivim el punt vo lat de la I gemi nada com si fos un punt i 
seguit. Els programes de tractament de textos usuals permeten escriure 
correctament el punt vo lat (normalment pi tjant la tecla de majúscula 
conjuntament amb la del nombre 3). 

La instal ·lació / *La instal.lació és adequada. 

LA BARRA INCLINADA 

51 La barra inclinada s'usa sovint per indicar una segona forma*d'una 
paraula o d'un conjunt de paraules, i per indica r coordinació o opos ició. 
Convé tenir en compte que en tots aquests casos ès deixa un espai abans i 
després de la barra si les seqüències de banda i banda són de més d'una 
paraula: 

Les relac ions Catalunya/ Espanya són el tema del curs. 

* Les relacions Amèrica del Nord/Amèrica del Sud van donar lloc a un debat in tens. 
Les relac ions Amèrica del Nord / Amèrica del Sud van donar lloc a un debat intens. 

Senyor/a 

* Benvolgut amic/ Benvolguda amiga 
Benvolgut amic / Benvolguda amiga 

L'ElA GEMINADA 

52 Convé conèixer les paraules que s'escriuen amb I geminada i les 
que no s'h i escriuen. En donem una mostra: 

al·legar/a l·legac ió 

al·legori a 

al·ludir 

anul· lar 

co l· laborar 

*a lega r/*a legac ió 

*a legori a 

*a ludi r 

*anular 

*colaborM 
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col· lapse *colapse LES TERMI NACIONS -Cl6, -516 I -5516 

co l·lecció *colecció 
co l·lec tiu *col·lectiu 

53 Convé conèixer les paraules que acaben en -ció, -sió i -ssió . Donem 

col·leg i/co l·legia I *co leg i /*co leg ia I 
una mostra d'errors freqüents juntament amb la fo rma correcta: 

col·lid ir *co lidir *adhessió adhes ió 

col·locar *colocar admissió *admisió 

col·loqui/co l·loquial *co loqui/*co loqui al *a l·luss ió al·lusió 

compel·l ir *compelir 
*;¡ utoritzas ió autorit zac ió *a uto ri sac ió 

cristal·l itza r *cri sta li tza r 
*col·li ss ió co l·lisió 

*el·laborar/*e l· laborac ió elaborar/e laboració 
comissió *comisió 

confessió *confesió 
*e l·leg ir/e l·leccions elegir/eleccions concess ió *conces ió 
*e l·lidir el idir *concl ussió conclusió 
el·l ipsi *elipsi *confussió confusió 
el·lípt ic *d ípti c *deciss ió dec isió 

*el· l isió eli sió depressió *depresió 

*e l·liminar eliminar *d ifuss ió difusió 

excel·lenVexcel·1 ir *excelenVexcel ir dimi ss ió *dimisió 

*fac il ·litar facilitar *d isposissió disposició 

idil·li/ idíl· lic * idili/* idílic 
dissoluc ió *disolució 

il ·latiu * ilatiu 
*div iss ió divisió 

il ·legal * ilega l 
emissió *emisió 

esc iss ió *esc isió 
i l·l ícit *i l·l ícit *excepsió excepció 
iI·lògic * ilògic express ió *expres ió 
il ·lusió * ilusió fiss ió * fi sió 
i 1·lustar/ i 1·lustrac ió * i I ustrar/* i lustrac ió *fuss ió fusió 

instal·lar * instalar immersió * immerció 

intel·lectual * in te lectual impress ió * impresió 

intel·ligènc ia * intel igència * inclussió inclusió 

mil ·leni *mil eni * insersió inserció 

mil ·lenari *m il enari 
jerarquitzac ió *jerarqu isac ió 
matisació *matitzac ió 

mil· lès im *m il èsi m 
miscel·làn ia *miscelàni a 

miss ió *mis ió 

novel·la *novela *obtensió ob tenció 
oscil· lar *osc ilar *ocassió ocasió 
para lel·la *paral ela *posiss ió posició 

pel·lícula *películ a possessió *possesió / *posesió 

protocol·lari *protocolari 
rebel·l ia * rebelia 

*precissió precisió 

*pressuposiss ió *pressuposisió pressuposic ió 

*rel·leva nt * relevanVrellevant pressió *pres ió 

*se l·lectivitat se lectic itat *previssió previsió 

síl ·laba *síl aba professió *profesió 

so l·l ic itud *solicitud 
repercuss ió * repercusió 

tranqui 1·1 itat *tranquilitat 
* rev issió rev isió 

vac i 1·lar/vaci 1·lació *vaci lar/*vac i lac ió 
sessió *ses ió 

*soluss ió *solusió so lució 
*v igil ·lar/*v igi 1·lànc ia vigi l iar/vigi lància *suposiss ió *suposisió supos ició 

transm iss ió *transmisió 
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3. Gènere i nombre 

DUBTES EN El GÈNERE DELS NOMS 

54 Convé recordar que són masculins els noms següents: 

l'avantatge 
el compte 
el corren t 
el costum 
el dubte 

el fu ll (de paper) 
el ll um (l'aparell) 
el senya l 
el web 

55 I convé recordar que só n femenins els noms següents: 

l'a nà li si 
la ca lor 
la ful la (de l'a rbre) 
la ll um (la forma d 'energia) 

la NOA (Normativa d'ordenac ió acadèmica) 
la resta 
la sida 
la síndrome 

56 Per al femení de dos utilitzem la fo rma dues: 

Les dues esmenes han arr ibat d ins el termini. 

El FEMENí EN PROFESSIONS, CÀRRECS I TITULACIONS 

57 Sempre que es pugu i fe r seguint les norm es ortogràfiques de la ll en
gua catalana escri v im, quan escau, la forma femenina en els noms de 
profess ions, cà rrecs, t itul ac ions i ass imil abl es: 

La vi cedegana ja ha arribat. 
És catedràtica d'història de la llengua anglesa. 
La Marta és química. 
L'Anna és tècnica de p lani ficac ió li ngüísti ca. 
Enca ra no conec la nova gerent. 
És la presidenta de la com iss ió. 
Vél ser una bona ministra. 
És conse llera de Benesta r Social. 
Ha telefonat la cap del Serve i de Recursos Humans. 
Va fer de filò loga durant qu inze anys. 

58 A lguns noms fa n el femení en -essa : 

alca ldessa 
metgessa 

Però per al femení de poeta utilitzem poeta, i no poetessa . 

És una poeta compromesa amb els drets c ivils. 
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59 Per a estudiant, fem el femení sense des inència: 

una estudiant / unes estudiants 

60 Quan els noms femenins van acompanya ts d'adjectiu s, també 
n'escrivim la forma femenina (sempre que gramatica lment sigu i poss ib le), 
ja que els adjectius concorden en gènere amb el nom que acompanyen. 
(Fem excepció amb ajudant. ) 

una assoc iada mèdica 

una tècnica especialitzada en gestió ambiental 

una professora ajudant 

61 Per a referències genèriqu es (quan les persones a qui ens referi m 
tant són homes com dones), consulteu PRAXI LINGüíSTICA li, p. 14-1 6. 

ERRORS FREQÜENTS RELATIUS AL GÈNERE 

62 Ca l vigil ar i escriure la forma del nom o de l'adject iu adequada al 
gènere que correspon. És freqüent equ ivocar-se amb adjectius com altre/ 
altra, còmodelcòmoda, correcte/correcta i negre/negra: 

H a dit que miraran de troba r una altra/'a ltre manera de distribuir la cà rrega lec ti va . 

Farem la cl asse aquí perquè té una tau la gran i còmoda/'còmode. 

La resposta correcta/'correcte és la primera de la ll ista. 
Va ser una nit negra/'negre. 

DIFERÈNCIES ENTRE EL CATALÀ I EL CASTELLÀ EN LA DESINÈNCIA 
DEL GÈNERE 

63 Hem de parar atenció amb alguns noms i adjecti us d' ús corrent que 
són invariab les en caste ll à però no en català: 

ca talà 
comú/comuna 

fo ri/forta 

gri s/gri sa 

psiqu iatre/psiquiatra 

verd/verda 

castellà 
común/común 

f uerte/f uerte 

gri s/gri s 

psiqu iatra/ psiquiatra 

verde/verde 

ELS PLURALS DELS LLATINISMES ADAPTATS 

64 Seguim el sistema general de la ll engua per a la fo rma del plural 
dels ll atinismes adaptats: 

el campus els campus 

el currículum els currículums 'els currícula 
el simpòs ium els simpòsiums 'els simpòsia 
el des ideràtum els desideràtu ms ' Ies des iderata 
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el corpus 
l 'estatus 
el fòrum 

el pràc ti cum 

els corpus 

els estatus 
els fòrums 

els pràc ticums 

' les còrpora 

65 Co nvé ten ir en compte que habitualment fem serv ir el mot adaptat 
currículum (que escri vi m en rodona i amb accent), i no pas la locuc ió 
ll atina curriculum vitae, que aniria, en tot cas, en cursiva i sense accent. 
Només en el cas que vo lguéss im fer el plu ra l de la locució ll atina escriuríem 
curricula vitae. 

U s env io còpia dels currículums que hem rebut. 

ELS PLURALS EN -OS 

66 Hi ha paraules que, segons la normativa gramatical, admeten tant el 
plural en -s com el plural en -os. En els textos produïts per la URV escriv im 
aquests mots amb -os (però el plu ral d'aquest el fem sempre aquests): 

annex 

assa ig 

cost 

desig 
di sc 

esquetx 
fax 

imprev ist 

mig 
mi xt 

passeig 

pressupost 
ri sc 

sorteig 

test 

text 

annexos 

assajos 

costos 

desiljos 
d iscos 

esquetxos 
fa xos 

imprev istos 

m itjos 

m ixtos 

passejos 

pressupostos 
ri scos 

sortejos 

testos 
tex tos (és incorrecte el plural textes) 

Fem, però, dues excepc ions: 

raig 

goig 

raigs 

goigs 

ELS PLURALS DELS DIES DE LA SETMANA 

67 El plural dels dies de la setmana (tret del de dissabte i del de diumen 
ge) és igual que el singular: 

el d illuns els dilluns ' e ls di llu nsos 
el di marts e ls dimarts 'els dimartsos 

el d imecres els dimecres 

el d ijous els dijous 
el d ivendres els divendres 
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el dissabte 
el diumenge 

els di ssabtes 
els di umenges 

(Per a l' ús dels dies de la setmana en l'express ió de l temps, vegeu el punts 
469-474.) 

MÉS SOBRE ELS PLURALS 

68 El p lural cie les sigles i dels símbo ls és igual que el singular (PRAXI 

LlNGüíSTIü\ l, p. 49-50 i 53). Pe l que fa al plural cie les abreviatures, vegeu 
PRAXI LlNGüíSTIü\ l, p. 46. 
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4. Articles, possessius, demostratius 
i determinants 

L'ARTICLE PERSONAL 

69 No fem servir l'article personal , ni com a simple partícula onomàstica 
cI 'acompanya ment cle l nom ni com a forma cie tractament. 

l a Sra. Pilar Garcia / *l a Pi lar Garcia / *Na Pi lar Garcia intervé a cont inuació. 

Dr. Lluís Aro la / *En Lluís Arola 
Rec tor de la Universitat Rov ira i Virgil i 

L'ARTICLE EN ELS TOPÒNIMS 

70 L'a rticl e clels topònims cata lans que en porten s'escriu amb minús
cula (s i no és que ha d'anar amb majúscula per posic ió): 

El professor que homenatgem avui prové de l'Hospitalet de l' Infant. 

(Vegeu també PRAX I LlNGüíSTIü\ l, p. 31-32.) 

71 L'a rticl e clels topònims cata lans fa contracc ió amb les preposicions 
a, de i per seguint les norm es ortogràfique ;genera ls: 

Els arqueòlegs de la URV arriben d' una missió al Morell /'a El Morell. 
Han tractat de la dinamitzac ió soc ioeconòmica del Baix Camp l 'de El Baix Camp. 
La degana havia passat pel Vendrell /'per El Vendrell. 

72 Per als topònims no catalans, vegeu PRAXI LlNGüíSTIü\ l, p. 32. 

73 A vega cies l'article no forma part, pròpiament parlant, clel topònim 
no català, però quan apa reix en text seguit pot ser que el trobem escrit 
amb articl e. Hi ha, en la pràctica, una forta vac il·l ació en aquest punt. Tot 
seguit mostrem l'ús que segu im a la URV en relac ió amb alguns cI'aquests 
noms d'àrees, països o regions . 

La URV ajuda al desenvo lupament de l'Àfri ca. 
S'han signat convenis amb Alemanya. 
El congrés tindrà lloc a Alsàcia. 
A Amèri ca el sistema d'accés a la docència és diferent. 
A l'Amèrica del Nord / del Sud aquesta disc iplina està molt desenvolupada. 
El degà ass isteix a un simposi a Anglaterra . 
L'ICE promou a l'Argentina un projecte d'ajut als mestres rurals. 
El sistema un iversitari de l'Àsia no és homogeni. 
Han fet un estudi de la fauna a Austràlia. 
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El projec te es rea litzava a Rondònia, al Brasil. 
A Escandinàvia fa temps que treba ll en en aquest ca mp. 
El becari ha fet una estada de recerca a ls Estats Units. 
A Europa la universitat pública té més prestigi que la privada. 
Aquest sistema és propi de l'Europa del Nord / de l Sud / occidental. 
El Dr. Olivé ha fet una estada de recerca a Itàlia. 
El cineasta prové de l' Iran. 
Enca ra hi ha guerra a l' Iraq. 
Ens interessa e l contacte c ientífi c amb el Japó. 
La tradició universitària a Occident és ga irebé mil ·lenàri a. 
A l'Oceania encara queden exemplars d'aques ta espèc ie. 
A l'Orient els sistemes d'acollida són diferents. 
A l'Orient Mitjà hi ha grans reserves de petroli . 
AI Regne Unit es fa recerca en corpus lingüístics. 
L'epidèmia provenia de la Xina . 

l'ARTICLE DAVANT DE TíTOLS 

74 L'articl e no fa contracció amb les preposicions a, de i per davant 
dels títols de llibres, diaris, rev istes i altres publicacions: 

L' article es va publ icar a Els Marges. 
És una informació ob tinguda d'EI Punl. 
Per El Temps hem sa but que es prorroga ran els pressupostos. 

l'ARTICLE I l'ÚS DE l'APÒSTROF 

75 Per a l'apostrofac ió de l'a rti c le, vegeu els punts 21 -36. 

l'ARTICLE DAVANT D'UN INFINITIU 

76 Evitem, sempre que podem, l'art ic le davant d'un infin itiu : 

El fet de poder / Poder / ' El poder estudi ar aquest tema suposa un avenç en el ca mp de 
l'enologia. 

Però ca l tenir en compte que hi ha infini tius que, a més, poden funcionar 
com a noms. En aquest cas, lògicament, sí que els pot acompanyar l'arti c le: 

Durant el si mposi, servirà el dinar una empresa de servei d'àpats. 

També poden anar amb articl e alguns infin itius que presenten un valor 
parcia lment nominal: 

Que el llegi r no et fac i perdre l'escriure. 
Arribarem pel batre. 

l'ARTICLE EN lES DATES I EN ALTRES EXPRESSIONS DE TEMPS 
(DIES DE lA SETMANA, MESOS, ETC.) 

77 Per a tot això consu lteu els punts 472-481. 
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l'ARTICLE ABSTRACTIU 

78 En cata là usem l'article masculí el per expressa r referents abstractes : 

No és el que et penses. 
El que passa és que l'ass ignatura té pocs crèdits. 
El que ca l considerar és el següent. 

79 Si el referent abstracte està especificat per un adjectiu o per un 
parti cipi, normalment és inadequat usa r l'articl e seguit de l'adjectiu o el 
participi. Ll avors hem de recórrer al sintagma la/les cosa/coses, a la cade
na el que és, a un nom abstracte o a una altra possibili tat: 

Aquí el que és bàsic / *el bàsic és organitza r bé la matèri a. 
Tot el que s' ha dit / *Tot el dit fins ara són només comentari s introductoris. 
El que és adequat / *L'adequat en aquest cas és tornar a revisar les dades. 
Es poden concedir ajuts addicionals per a les despeses de desp laçament, d'acord amb 

el que s'estableix als / amb el que estableixen els / *amb l'establert a ls mòdu ls de 
l'annex 1 de la reso lució UNI/8412003 . 

El tema d'a nàli si an tropològica és la quotidianitat / *el quotidià. 
Té una predil ecció per les coses negatives / *pel negatiu . 
En aquesta obra pictòri ca hi predomina com a font d' inspirac ió l'element modern / *el 

modern. 
Pel que fa als papers que falten / En relació amb els papers que falten / Pel que fa 

referència als papers que falten / *En el referent als papers que falten. 

80 No és adequat en aquests casos recórrer al mot allò: 

* Aquí allò bàsic és organit za r bé la matèria. 
* Tot allò dit fins ara són només comentari s introductori s. 
, Allò adequat en aquest cas és tornar a revisa r les dades. 
, D'acord amb allò establert als mòduls de l'annex. 
* El tema d'a nàli si antropològica és allò quotidià. 
, Té una predilecc ió per allò negatiu. 
, En aquesta obra pictòri ca hi predomina com a font d' inspirac ió allò modern . 
* En allò referent al papers que fa lten. 

81 Hi ha uns quants adjectius, de tota manera, que sí que poden acom
panyar l'article abstractiu : 

El que ca l considerar és el següent (= les coses següents) 
El debat sobre el sublim (= les coses sublims) 
M'encanta el nou i m'enamora el ve ll (= les coses noves / les coses velles) 

82 El s adjectius qua li ficatius modifi cats pel quantificador més també 
admeten genera lment l'a rticl e abstractiu : 

El més interessant de tot és la manera com l'estudi mostra les dades. 
El més remarcable de la tes i és l'anàli si de les fonts. 
El més es trany és que enca ra no ha dit res. 
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FORMES DELS POSSESSIUS 

83 Les formes del possess iu que utilitzem són les següents: 

el meu 
la meva 
els meus 
les meves 

e l teu 
la teva 
els teus 
les teves 

el seu 
la seva 
els seus 
les seves 

el nostre 
la nostra 
els nostres 
les nostres 

el vostre 
la vostra 
els vostres 
les vostres 

el seu 
la seva 
els seus 
les seves 

84 No utilitzem el possess iu Ilurlllurs ni els possess ius àtons (mon, ton, 
son, ma, ta, sa, mos, tos , sos, etc.). 

85 Es poden usar - sobretot si es tracta de documentació generada en 
algun dels centres universitari s de Tortosa- els possess ius la meua, la teua, 
la seua, les meues, les teues, les seues. 

ÚS DELS POSSESSI US 

86 En el cata là escrit d'avui és freqüent que s'abusi dels possess ius. En 
els textos de la URV procurem, doncs, evitar els possess ius innecessaris. 
Ens poden ajudar els criteri s següents: 

87 Presc indim del possessiu si podem posar en la frase, indicant el 
mateix, el pronom en. 

Els alumnes podran consultar e ls exercicis que han fet i, si vo len, podran demanar-NE la 
revisió / ' podran demanar la SEVA revisió. 

D'aquest treba ll EN destacarem la bona presentació / ' destacarem la SEVA bona 
presentació. 

El dicc ionari és una eina impresc indibl e, amb noves locucions i un índex que EN facilita 
la localització / *que facilita la SEVA localització. 

L'a rxiu té una clau de seguretat que N' impedeix el robatori / *que impedeix el SEU robatori. 
Les admin istracions donaran allotjament als immigrants mentre EN tramiten la regula

rització / *mentre tramiten la SEVA regularització. 
Passarem el temps que ca lgui exa minant l'orac ió i analitzant-NE l' estructura profunda 

/ *analitzant la SEVA es tructura profunda. 
El secretari s'enca rrega de redacta r l'ordre del dia de la reunió i de fer- NE la convocatòria 

/ ' de fer la SEVA convocatòria. 
Farem arri ba r un exemplar de la guia a cada secre taria per tal de facilitar-NE la consu lta 

/ ' de facilitar la SEVA consulta. 

88 També en prescindim si podem posar en la frase, amb el mateix 
signifi cat, el pronom li (o les varia nts plurals els o los): 
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L'a lu mne ha redac tat un escrit de queixa perquè afirma que u han suspès l'examen 
injustament / *que han suspès el SEU examen injustament. 

Agraint-TE la co¡'¡aboració / ' Agraint la TEVA co¡'¡aboració, m'acomiado atentament. 
El conse ll u ha demanat la dimissió / *ha demanat la SEVA dimissió. 
Agafa-u la lli breta / *Agafa la SEVA llibreta i revisa si ha fet tots els exercic is. 
Això ElS dificulta l'adaptació / *dificulta la SEVA adaptació. 
No ElS van permetre l'entrada / ' van permetre la SEVA entrada. 

89 També en presc indim si la frase té el mateix signifi cat sense el pos
sess i u: 

Per tal de conservar el poder / 'el seu poder, el rei va envo ltar-se de ministres mediocres 
i obedients. 

Ja podeu agafa r les carpetes / ' les vostres carpetes. 
El prob lema de l'ass ignatura és l'horari / 'és el seu hora ri . 
El que està malament de la tes i és la distribució en capítols / 'és la seva distribució en 

capítols. 

90 En ca nvi, de vegades ca l posar un possessiu all à on, incorrectament, 
es tendeix a escriure un demostratiu precedit de la preposició de (consulteu 
el punt 93). 

FORMES DEL DEMOSTRATIU 

91 Les formes del demostratiu que fem servir són les següents: 

aquest 
aquesta 
aquests 
aquestes 
això 

aquell 
aquella 
aquells 
aquelles 
allò 

DEMOSTRATIU INADEQUAT EN llOC DE PRONOM FEBLE 

92 Presci ndim del demostratiu preced it de~à prepos ic ió a si el podem 
substituir, indi cant el mateix, per un pronom febl e: 

El conferenciant ha assenyalat que avu i la dona ha deixa t de ser considera t un ésser 
humà que depèn de l'home i que hi està so tmès / ' que està sotmès a aquest. 

Crea rem un document i després hi acced irem / 'després accedirem a aquest. 
Després de par lar el secretari , e l director li va respondre / 'va respondre a aquest que el 

problema no era tan simple. 

DEMOSTRATIU INADEQUAT EN llOC DE POSSESSIU 

93 De vegades es tendeix a escriure en una frase un demostratiu precedit 
de la prepos ic ió de quan el que convé és posar-hi un possessiu. 

L'auto r fa un llarg recorregut per la hi stòria per mostrar que les ll engües són mani pu lades 
pels poderosos, a caprici seu / ' a caprici d'aquests. 

El conferenciant va afirmar que el va lor de la pa raula, el seu poder / 'el poder d'aquesta, 
és il ·limitat. 

Aix í coneixerem els membres de la com iss ió i la seva opinió / ' i l'opinió d'aquests . 
Com que s'ha produït un desplaça ment del complement c ircumstancia l, podem posa r 

una coma darrere seu / ' darrere d'aquest. 
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DEMOSTRATIU AMB PREPOSICiÓ INNECESSARI 

94 El demostratiu preced it de preposició és innecessari quan la frase j a 
s'entén perfectament sense que n' hi posem cap. En aquests casos, doncs, 
en prescindim (sovint canv iant de pos ic ió algun dels elements de la frase): 

* Hi fa lta el nom de l'autor o la inicial D'AQUEST. 

Hi falta el nom o la inicia l de l'autor. 

* Cal presentar el títol o una fotocòpia D'AQUEST. 

Ca l presentar el títol o una fotocòpia . 

* El rector és la màxima autoritat acadèmica de la Universitat i el representant d 'AQUESTA. 

El rector és la màxima autoritat acadèmica i el representant de la Un iversitat. 

* Com sabeu, va m acordar que a començament de setembre faríem una reunió de la 
Junta de Facu ltat. És per això que us vull ava nça r que els membres d'aques ta av iat 
rebreu la convoca tòria. 

Com sa beu, vam acordar que a comença ment de setembre faríem una reun ió de la 
Junta de Facultat. És per això que us vull ava nça r que els membres ¡ els qui en sou 
membres av iat rebreu la convoca tòri a. 

DEMOSTRATIU INNECESSARI 

95 En català molt sovint el subjecte d'una frase està elidit o pressuposat. 
No escrivim, llavors, un demostratiu en aquesta posició, ja que és innecessari: 

* L'informem que les dades les podem passar a les empreses fi lials del grup perquè AQUESTES 

les pass in a tercers amb finalitats publicitàries. 
L'informem que les dades les podem passa r a les empreses fil ia ls del grup perquè 0 1es 

passin a terccrs amb finalitats publicitàries. 

* Fa rem la va loració després de vcure qu ines són les secc ions i quin contingut tenen 
AQUESTES. 

Farem la va lorac ió després de veure quines són les secc ions i quin contingut tenen 0. 

* En Jordi és un jove agricultor que viu en un poblet del nord de Cata lunya . Aques t dedica 
tot el tel11ps que té a cultivar la terra . 

En Jordi és un jove agri cultor que viu en un poblet del nord de Ca talunya. 0 Dedica tot 
el temps que té a cultiva r la terra. 

DEMOSTRATIU DESPRÉS DEL NOM 

96 Evitem l' ús del demostratiu en posició postnomina l: 

* Els errors aquests que hem detectat a l'acta seran corregits. 

Cal corregir frases com aquestes i deixar-hi només l'articl e determ inat o el 
demostratiu en posic ió prenom inal: 
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Els errors que hem detecta t a l'ac ta seran corregits. 
Aquests errors que hem detectat a l'acta seran corregits. 

DEMOSTRATIU EN LLOC D'ARTICLE DEFINIT 

97 És preferibl e recórrer a l'a rt ic le quan el demostratiu no denota una 
contrapos ic ió c lara, expressa o sobreentesa, entre un aquell i un aquest: 

Les matèri es tronca ls són les que imposa ¡*aquelles que imposa COI11 a obl iga tòries el 
pla d'estudis oficial de l'ensenyament. 

Els verbs pronomina ls són els que porten ¡*aquel ls que porten un pronom que no té 
cap fu nció sintàctica . 

EL DEMOSTRATIU ALLÒ EN LLOC DE L'ARTICLE DEFINIT 

98 És preferi ble recórrer a l'articl e el quan el demostratiu allò no deno
ta una contraposició clara, expressa o sobreentesa, entre un allò i un això: 

El judici que faig no té res a veure amb la meva mili tància, ja que el que he vist i 
escoltat ¡*allò que he vist i escoltat és el que ha vist i escoltat tothom. 

Per què no es parl a del que té ¡*d'allò que té de positiu aquest procediment? 

ALT RES DETERMINANTS I: ELS QUANTIFICADORS TOT I MIG 

99 Seguint l' ús estab lert en els darrers anys, escri vim en mascu lí els 
quantificadors tot i mig davant de noms de ll oc que no porten article: 

Se'n beneficiarà tot Tarragona ¡*tota Tarragona. 
Mig Calalunya ¡*Mitja Catalunya esperava la reforma. 

Tinguem en compte, però, que en altres caso~ sí que hi ha concordança: 

Tota la Tarragona compromesa va donar suport a la i ~ i c i a tiva . 
Mitja classe sabia les preguntes de l'examen. 

ALTRES DETERMINANTS 11: ELS QUANTIFICADORS CAP, GAIRE, GENS 

100 El s quantificadors cap, gaire i gens s' uti I itzen en orac ions negatives 
i en orac ions interrogatives: 

Tens cap resposta? No en tinc cap. 
Hi ha gaire temps? No n' hi ha gaire. 
Tens gens de suport? No en tinc gens. 

101 Evitem subst ituir aquestes quantificadors per algun, molt, massa i 
quelcom: 

* Tens alguna respos ta? No tinc resposta alguna. 
* Hi ha molt de temps? No n' hi ha molt ¡ massa. 
* Tens quelcom de suport? 

Els quant ificadors molt i massa els fem servir quan la pressuposic ió que 
neguem o afirmem és que, efect ivament, hi ha molta (o massa) quantitat 
d'a lguna cosa: 

No és cert que hi hagi molt de temps, COI11 ha dit: n'hi ha ben poc. 
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102 Si cap modifi ca lloc, ll avors substituïm el co njunt per enlloc: 

• O rganit zant la recerca així no podem anar a cap lloc. 
Orga nitzant la recerca així no podem anar enlloc. 

ALTRES DETERMINANTS III: ELS QUANTIFICADORS FORÇA, MASSA, 
PROU I BASTANT 

103 El s quantificadors força , massa i prou els fem inva ri abl es quan 
modifiquen un nom : 

Hem rebut força I * forces propostes. 
Hi ha massa I *masses inscrits. 
No té prou I *prous qualitats. 

104 El quantificador bastant el fem vari ab le, tot i que també és possible 
fer- lo seguir de la partícula de, i ll avors és invari able quant a gènere: 

Hi ha bastanta gent que ha respost. 
Té bastant de terra. 

ÚS INCORRECTE DE DEMÉS 

105 En cata là és incorrec te el determin ant dem és (tant en l ' ús 
d'espec ifi cador com en l'ús pronominal ): 
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Hi hav ia el direc tor i el secretari . Els altres professors I *Els demés professors van arribar 
desp·rés. 

Ells hi va n votar a favor. Els altres I *Els demés hi va n votar en contra. 

5. Pronoms personals, pronoms febles 
i altres pronoms 

ESTALVI INCORRECTE DE PRONOMS FEBLES 

106 S'ha estès molt en els darrers anys la pràctica, incorrecta, d'estalviar
se pronoms febl es en frases que, normativa ment, no permeten que se'n 
prescindeixi. Ca l vigi lar particularment de no caure en aquest error: 

• La convoca tòria de beques es farà conèixer ben av iat, i tots els investigadors que estigueu 
interessats podreu consultar-l a al web de la URV. 

La convoca tòri a de beques es farà conèixer ben avi at, i tots els investigadors que hi 
estigueu interessats podreu consul ta r-l a al web de la URV. 

• Ens diuen que ha hagut probl emes amb la distribució dels impresos. 
Ens diuen que hi ha hagut problemes amb la distribució dels impresos. 

* Sembl a que havia una errada. Mireu la convocatòri a de nou . 
Sembla que hi hav ia una errada . Mireu la convoca tòr ia de nou. 

• Jo vo lia fer una proposta, però si li dic potser no vo ldrà comptar amb mi per a res més. 
Jo vo lia fer una proposta, però si li ho dic potser no vo ldrà compta r aml3 mi per a res 

més. 

• Enguany no hem fet impressió de la guia en pap r, per ca usa de la despesa que va 
suposar l'any passa t i perquè ens van sobrar mo lts exempl ars. 

Enguany no hem fet impress ió de la guia en paper, per causa de la despesa que va 
suposa r l'a ny passa t i perquè ens en van sobrar mo lts exempl ars. 

* Deixa rem un exemplar de la guia a consergeri a i farem arribar un altre a cada secreta
ri a. 

Deixa rem un exemp lar de la guia a consergeri a i en fa rem arribar un altre a cada 
secretari a. 

PRONOMS FORTS AMB PREPOSICIÓ INADEQUATS EN LLOC 
DE PRONOMS FEBLES 

107 Generalment és inadequada la frase que conté una seqüència for
mada per una preposi c ió i un pronom fort si la seqüènc ia es pot substituir 
per un pronom feb le: 

El professor enca rrega t de les pràctiques externes pensa que ca ldria establ ir mecanismes 
perquè, si hi ha prob lemes, pugui loca litzar els alumnes fàcilment i comunicar-s'hi I 
*comunicar-se amb ells. 

Els invest igadors a temps parcials són importants per al projec te i cal comptar-hi sempre 
I ' ca l comptar amb ells sempre. 

Per tan t, el terme de contrast ha de ser el llenguatge en la seva manifes tac ió usual i 
corrent, la que en fa I * fa d'ell un instrument pràctic de comu nicac ió. 
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El prescn tador del llibre ha fet notar que els conceptes que s' hi expliquen ¡ *en ell 
s'expliquen són clars i entenedors. 

En la trad ició filo lògica modern a, en comptes de part ir de la forma pr incipa l per deduir
ne¡*deduir d'el la la resta del paradigma, es comença amb operacions de commutació. 

Quan s' ha comunicat que hi hauria assemblea el director ha dit que no vo l ia intervenir
hi ¡*intervenir en ella. 

M'han dema nat per la convocatòria i els he dit que no en sé res ¡*no sé res d'ella. 

ÚS INADEQUAT DE PRONOMS FEBLES PROPIS DE lA llENGUA 
COl·lOQUIAl 

108 Si redactem un text amb pressa o sense atenció és fàc il que, sense 
adonar-nos-en, escrivim alguna de les formes pronominal pròpies del par
lar del Camp de Tarragona que, malgrat la seva genuïnitat, no pertanyen a 
la ll engua estàndard: 

• Si redac tem un text amb pressa o sense atenció és fàci l que, sense adonar-se' n, escrivim 
alguna de les formes pronominal pròpies del pa rl ar del Camp de Tarragona. 

Si redactem un text amb pressa o sense atenció és fàc il que, sense adonar-nos-en, escrivim 
alguna de les formes pronomina l pròpies del parlar del Ca mp de Tarragona. 

• Us fem saber que no s'ha arribat bé el document elec tròn ic que s'heu envial. 
Us fem saber que no ens ha arribat bé el document elec trònic que ens heu envia I. 

PLEONASMES PRONOMINALS 

109 Si un complement ocupa, en la frase, el ll oc que I i correspon, no 
és correcte reprodu ir-lo per mitj à d'un pronom feb le. 

• A continuació ha interv ingut el Dr. Lluís Macedòn ia, i ha dit que to ts plegats n'hem 
parlat ja prou del problema. 

A continuació ha interv ingut el Dr. Lluís Macedòni a, i ha dit que tots plegats hem parlat 
ja prou del problema. 

• L'equ ip dega nal vo l donar-li una afectuosa benvinguda a l' Esther. 
L'equip dega nal vo l donar una afec tuosa benvi nguda a l'Esther. 

• A la sessió d'avui el director del Departament li ha dit al president del Consell Socia l 
que les empreses tarragonines no inverteixen prou en recerca universitària. 

A la sess ió d'avui el direc tor del Departament ha dit al president del Conse ll Socia l que 
les empreses tarragonines no inverteixen prou en recerca universi tàri a. 

• Ja li hem comunica t al director que demà tindrà l'esborrany. 
Ja hem comunicat al director que demà tindrà l'esborrany. 

110 S'exceptuen de la reg la anteri or els comp lements d'uns quants 
verbs que ex igeixen sempre la duplicació de pronom i complement. Són 
els verbs amb pronom obli gatori. Vegeu-ne alguns exempl es al punt 283 . 

111 Si el complement ha estat desplaçat al començament o al f inal de 
la frase, sí que és correcte, amb tots els verbs, que a més s' hi escri gui un 
pronom feb le. Consu lteu els punts 551 i 563. 
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112 Si el complement és un pronom fo rt, la dup l icac ió amb el pronom 
feb le és obliga tòria: 

* La proposta l'han fe ta a mi. 
La proposta me l'han feta a mi. 

* Ho d ic a tu . 
T'ho dic a tu . 

* Han afavor it a ell. 
L'han afavorit a ell. 

113 Quan el complement ind ica primera o segona persona, la dupli
cac ió amb el pronom feb le també és obligatòr ia: 

Són coses que us agraden molt als alumnes. 
A ixò ens interessa força als professors a temps parcial. 

PRONOMS EL, LA, ELS, LES EN COMPTES DEl PRONOM EN 

114 Quan el pronom feb le fa de complement directe indeterminat, la 
form a adequada és en. Ca l vigilar, i no escriure el, la, els o les . 

• Aquestes conjuncions normalment no tenen cà rrega semàntica, però si la tenen ho 
atri buirem a la pragmàti ca o al context. 

Aquestes conjuncions normalment no tenen cà rrega semàntica, però si en tenen ho 
atri buirem a la pragmàti ca o al context. 

• Donar sang és un deure; rebre-la, un dre!. 
Donar sang és un deure; rebre'n, un dret. 

• Rega len obsequi s a to ts els qui els demanen. 
Rega len obsequis a to ts els qui en demanen. 

El PRONOM ELL 

11 5 Quan ens referim a coses, presc indim del conjunt d'ell després 
del determinants cap i la majoria: 

• H i ha qua tre propostes, però cap d'elles no s'ajusta a les condicions es tablertes. 
Hi ha quatre propostes, però cap no s'aj usta a les condicions establertes. 

• El grup de recerca està constituït per tres unitats que es coordinen, de manera que cap 
d'e lles no està subordinada a una altra. 

El grup de recerca està constituït per tres unitats que es coord inen, de manera que cap 
no està subord inada a una altra. 

• Fina lment, hem revisat l'ed ició dels programes de les assigna tures, mirant de corregir 
errates (la majoria d'ells han pogut ser rev isa ts pel Servei Lingü ísti c). 

Finalment, hem revisa t l'edic ió dels programes de les assignatures, mirant de correg ir 
errates (la majoria han pogu t ser rev isa ts pel Servei Lingüísti c). 

116 També prescindim del pronom ell en construcc ions com les següents: 

• Els integrants de la comissió, lots ells llicenc iats en Història. 
Els in tegrants de la com issió, Iols llicenc iats cn Història. 
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CANVI DE FORMA DEL PRONOM ES 

117 Davant d'un verb començat amb s, ce o ci, el pronom es es trans
forma en se: 

Se so l atribuir / ' Es sol atribuir aquest resulta t a l poc inte rès que susc iten e ls c ursos 
d 'aquesta mena. 

El desè a niversa ri de la c reac ió del depa rtament se ce lebra rà / ' es ce lebrarà la setma na 
q ue ve. 

En una ll ista bibliogràfica és conve nie nt que se ci tin / ' que es ci tin les obres així. 

ERRORS AMB EL PRONOM HO 

118 El pronom ho no pot tenir el mateix referent que el subjecte o que 
una part del subjecte: 

, El nou professor ho és de matemà ti ques. 
, El tribuna l de rev isió ho és de tots e ls exàmens presentat s. 

En aquests casos ca l tornar a repetir la pa rt de l subjecte que correspongui, 
o busca r una altra fórmu la: 

El no u professor és professo r de matemàtiques. 
El tribuna l de rev isió és tribunal de revi sió de tots e ls exà mens presenta ts / Són 

competència del tribunal de rev isió tots e ls exà mens presenta ts. 

EL PRONOM HO I EL PRONOM EN COM A ATRIBUTS 

119 No escr iv im el pronom en en la pos ició d'atr ibut. Hi escri v im ho: 

, Explora nt e l passa t ens tro bem sovint amb dades que semblen contadic tòries (i fins i tOL 
que en són). 

Exp lo rant e l passat ens trobem sovint amb dades que semblen contadictò ri es (i fin s i tot 
que ho són). 

, I-Iav ia estat de l nostre grup de rece rca, però ara ja no n'és. 
Havia es tat de l nostre grup de recerca, pe rò ara ja no ho és. 

Fixem-nos que en aquests casos el que ens pot induir a confusió és que 
l'atribut pot anar introduït per la prepos ic ió de i que, a més, encara que no 
hi vag i la preposic ió apareix si desplacem l'atribut a la dreta (sobre el 
desp laçament a la dreta dels complements, consulteu els punts 563-564): 

És de Tarragona? Sí que ho és. 
Les dades són contradictòries? Sí que ho són, de contradi ctò ri es. 

120 El pronom en pot fer d'a tr ibut només en construccions in tens i
f icadores ponderatives (d'a ltra banda molt poc freqüents en textos forma ls): 

Que n'és, de d istret, e l Mique l! 
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ELS PRONOMS HO I HI COM A ATRIBUTS DEL VERB ESTAR 

121 Amb el verb estar, l'a tribut pot tenir tant la forma ho com la forma 
hi: 

Està ma lalt? Sí que ho està / Sí que hi està. 

lES COMBINACIONS LI HO, LA HIl L'HI 

122 En els darrers anys s' ha estès, en el cata là escrit, la pràct ica de 
reduir a l'hi les combi nacions li ho i la hi. En els textos de la URV no fem 
aquesta reducció. 

• L' han nomenat representan t del grup però enca ra no l'hi han comunicat. 
L' han nomenat representant del grup però enca ra no li ho han com unicat. 

• Si necessita la fotocòpia, ja l'hi portarem. 
Si no necessita la fotocòpia, ja la hi portarem. 

Tinguem en compte, de tota manera, que la combinac ió l'hi és adequada 
en altres casos: 

Si necessita l'ordinador, ja l'hi portarem. 
I-I a dit que jo considero l'examen fà cil , i sí que l'hi considero. 

LES COMBINACIONS LI'N I N'HI 

123 Quan representen un complement indirecte singular i un com
plement directe indeterminat, les comb inacions que fem servir a la URV 
són tant li'n com n'hi: 

Si necessita fotocòpies, ja li 'n donaré / ja n'hi donaré. 

Això també és và lid, lògica ment, si el pronom en representa només el 
nucli d' un complement directe quantificat: 

D'exemplars, li'n va donar c inc / n'hi va dona r c inc. 

EL PRONOM SI 

124 El pronom si no porta accent: 

• El sistema nou, en sí mateix, no és ni més bo ni més dolent que l'an terior. 
El sistema nou, en si mateix, no és ni més bo ni més dolent que l'anterior. 

ALTRES PRONOMS: ÚS INCORRECTE DE MATEIX 

125 El mot mateix, amb va lor pronominal , només es pot fer servir amb 
el significat que li correspon: indi car igualtat o identitat. 

No ha vingut un nou representant: ha vingut el mateix de l'a ltre dia. 
Sempre passa el mateix: diu que s' ho llegirà però només hi ra un cop d'ull. 
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No utilitzem el mot mateix, doncs, com a pronom que simplement 
ev ita la repet ició d'un mot que acaba de sort ir al text: 

* Us informem que fins al 22 d'abril podeu consultar el cens electoral dipositat a consergeri a 
per com provar la vost ra inclusió o excl usió en el mateix, i per fer la pertinent 
recl amació, si esca u. 

Us in formem que fins al 22 d'abri l podeu consultar el cens elec toral dipositat a consergeri a 
per comprovar si hi esteu inclosos, i per fer la pertinent reclamació, si escau. 

ALTRES PRONOMS: ÚS INCORRECTE DE PRESENT 

126 L'adjectiu present no té va lor pronominal: 

* Per mitjà de la present us comuniquem els resultats de la votac ió. 
Per mitjà d 'aquesta car ta us comun iquem els resultats de la votac ió. 

ALTRES PRONOMS: NINGÚ 

127 El pronom ningú té va lor positiu en frases interrogatives i en inte r
rogat ives indirectes. Són preferibles les primeres frases de cada exemple: 
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Coneixes ningú que ho sàpiga? / Coneixes algú que ho sàpiga? 
No sé si ningú n' ha dit res / No sé si algú n'ha dit res. 

6. Pronoms relatius i oracions relatives 

LES ORACIONS RELATIVES I ElS SIGNES DE PUNTUACIÓ 

128 És important saber di stingir una orac ió relativa especificativa d'una 
orac ió re lativa explica tiva, ja que es puntuen de manera diferent (i, a més, 
com s' indica més endava nt, la forma del relatiu també depèn en part 
d'aquesta distinc ió) . Les orac ions relatives especificatives restringeixen 
l'abast de l'antecedent (l'antecedent és l'e lement al qual es refereix el 
pronom relatiu): 

Els alumnes de quart que ja han aprovat podran recollir l'exa men demà. [ = Només 
podran recollir l'examen alguns alumnes de quar/, és a dir, els que ja han aprovat.] 

En canvi, les oracions re latives explicati ves no restringeixen l'abast de 
l'antecedent: 

Els alumnes de quart, que ja han aprovat, podran recoll ir l'examen demà. I = Tots els 
alumnes de quart podran recollir l'examen, perquè ja han aprovat tots. ] 

129 La diferència, pel que fa la la puntuació, és que les exp l icatives 
sempre van entre comes . Les especificatives, n . 

Els professors assoc iats, que no tenen dedicació completa, no ca l que ass isteixin a la 
reunió. [explicativa] 

La degana, que ha parlat ja amb el vicerector, dóna la seva opinió. lexplicaliva ] 
El sistema d'avaluació de l'assignatura, que té caràcter experimental, ha provocat queixes. 

[explicativa ] 

El s crèd its que corresponen a les matèri es troncals figuren a la primera co lumna. [espe
cificativa] 

Les ass ignatu res que tenen pocs crèdits podr ien cursar-se al primer quadrimestre. [es
pecificaliva ] 

Per tant, hem de vigi lar i puntuar correctament les frases (és molt freqüent 
cometre errors en aquest punt): 

* Us recordem que l'Agència Tributària posa a disposició dels con tribuents els programes 
d'ajuda per fer la declarac ió (programa PADRE) que podeu trobar a Interne\. 

Us recordem que l'Agènc ia Tributària posa a disposició dels contr ibuents els programes 
d'ajuda per fer la decl arac ió (programa PADRE), que podeu trobar a lnternet. 

* El d iari digital es tà pensa t com una eina oberta a tothom, i per això us demanem la 
co l·laborac ió i els vostres suggeriments que ens podeu fer arribar a través del correu 
electrònic. 

El diari digita l es tà pensa t com una eina oberta a tothom, i per això us demanem la 
co l·laboració i els vostres suggeriments, que ens podeu fer arribar a través del correu 
electrònic. 
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* Arribo a la Universitat de Girona on Jordi Cornudella acaba de fer una aportació al curs 
sobre els orígens de la poes ia lírica. 

Arribo a la Universitat de Girona, on Jordi Cornudella acaba de fer una aportació al 
curs sobre els orígens de la poesia lírica. 

Ca l estar especialment alerta i puntuar bé les relatives explicatives quan, 
després del relatiu, hi apa reix un complement que també va introduït per 
mitjà d'una coma: 

* Aques t sistema de verifi cac ió, que, com he dit, procedeix de França 0 ha donat per il ra 
bons resultats. 

Aquest sistema de verifi cació, que, com he dit, procedeix de França, ha donat per ara 
bons resultats. 

* La Sra . Síl via Ros, que, per ara, substitueix el Sr. Marc Gatell 0 us atendrà quan ho 
necess itareu. 

La Sra. Síl via Ros, que, per ara, substitueix el Sr. Marc Gatell , us atend rà quan ho 
necess itareu. 

130 Si després de la re lativa explicativa s'acaba l'oració principal, la 
relativa no es tanca amb una coma sinó amb un punt: 

El nou cap del Servei d'Economia és e l Sr. Muntaner, que estarà sempre a la vostra 
disposició. 

El RElATIU EN FUNCIÓ DE SUBJECTE 

131 Quan fa de subjecte d'una oració relativa espec ificativa, la forma 
del pronom relatiu que utilitzem és que: 

Són mo lt pocs e ls professors QUE encara han de signar les actes. 
Els professors QUE vulguin consultar aquests documents poden passa r per la secretari a 

del Departament. 
Les persones QUE hagin fet la preinscripció s'han de matricu lar abans del 3 d'octubre. 

132 Quan fa de subjecte d'una oració relativa explicativa, la form a del 
pronom relatiu que utili tzem és que: 

El rector, QUE us rebrà demà, m' ha indicat que us digui que no li han arribat e ls vostres 
papers. 

Els professors assoc iats, QUE no tenen dedicació completa, no ca l que assiste ixin a la 
reun ió. 

La degana, QUE ha parlat ja amb el vicerector, dóna la seva opinió. 
El nou cap del Servei d' Econom ia és el Sr. Muntaner, QUE estarà sempre a la vostra 

disposició. 

No es pot utilitza r, en aquests casos, la forma qui: 
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* Volem donar una afec tuosa benvi nguda a l'Esther, QUI, d'altra banda, no és cap des
coneguda per a nosaltres . 

Volem donar una afec tuosa benv inguda a l'Esther, QUE, d'altra banda, no és cap des
coneguda per a nosaltres . 

* Aquest tema va ser estudiat pel Dr. Albert Bordons, QUI va establir Ics quatre carac
terístiques bàsiques del sistema. 

Aquest tema va ser estudiat pel Dr. Albert Bordons, QUE va establir les quatre carac
terístiques bàsiques del sistema. 

* Els problemes es van fe r evidents en autors com Kan t, QUI, des del punt de vista teòri c, 
no veia la manera de conciliar tots dos supòs its. 

Els problemes es va n fer evidents en autors com Kant, QUE, des del punt de vista teòri c, 
no veia la manera de conciliar tots dos supòsits . 

133 Si l'oració relativa explicativa és molt ll arga o forma part d' una 
estructura molt complexa -o si necess item desfer una ambigüitat-, podem 
uti litzar la forma el qual, que té f lex ió de gènere i nombre: 

L'erosió ha anat treball an t fin s a crea r les anomenades xemeneies de {ades -columnes 
còn iques de curioses formes arrodonides que recorden Ga udí- , lES QUALS, com hem 
indicat abans, constitueixen el primer reclam turístic de la regió. 

134 Quan fa de subjecte d'una oració relativa ll iure (les relatives lliures 
so len rebre el nom de relatives substantives), la fo rma del pronom relatiu 
que fem servir, si ens referim a persones, és qui o el qui: 

ELs QUI vulgu in presentar una nova sol·licitud / *ELs QUE vulguin presentar una nova 
sol· licitud tenen temps fins a l'octubre. [/ també:] QUI vulgui presentar una nova 
sol·licitud té temps fin s a l'octubre. 

Rega len obsequis a tots ELS QUI en demanen / *ElS QUE en demanen . 
ELs QUI sempre ho critiquen tot / *ELs QUE sempre ho critiquen tot no són justos. 
EL QUI vulgui més informació / QUI vulgui més informació / ' EL QUE vulgui més informació 

ha de passa r pel despatx del degà . 

No es considera relativa lliure l'oració amb un antecedent elidi t però concret 
(en la segona de les relatives s'h i ha elidit l'anteceden t concret alumnes) : 

Han protestat e ls alumnes que han aprova t l'ass ignatura i també els que no l'han 
aprovada.l = els alumnes que no l'han aprovada.] 

135 Si ens referim a coses, la fo rma del relatiu que fa de subjecte d'una 
oració relativa lliure és el que, això que o allò que: 

EL QUE invalida l'experiment és la mostra. 
AIXÒ que passa no té exp licac ió. 
Aquesta ca ixa va aquí, però AllÒ QUE hi ha a l'entrada no sé on va. 

El RElATIU EN FUNCIÓ DE COMPLEMENT DIRECTE 

136 Escri vim el pronom relatiu, quan fa de complement directe d'una 
oració relativa especif ica tiva, amb la forma que (i no pas amb les form es al 
que, a qui o al qual): 

El professor txec QUE / *Al QUE/ *A QUI / ' Al QUAL havíem convidat al congrés s'ha excusat. 
Els estudi ants QUE / 'ALS QUE / *A QUI / *AlS QUALS la Facultat ha premiat són els següents. 
Les persones QUE / *A LES QUE / 'A QUI / 'A lES QUALS hauríeu de saludar són les que seuen 

aquí. 
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Fixem-nos en aquests exemples ben co nstruïts de relatives especificatives 
amb relatiu en funció de comp lement directe: 

Era un professor que anomenaven el Llesques. 
La noia que vam conèixer ahir és la nova becària. 
És el tècnic de suport que vam contrac tar fa dos mesos. 
La persona que la directora va de legar perquè la represen tés és el Dr. Ro ig. 
L'actor que identifiquen com a protagoni sta és sempre el mateix. 
La investigadora que han presentat és espec ial ista en retinologia. 
El professor que han de substi tui r és el Dr. Pla. 
És un alumne que no vull tornar a veure. 

137 Hi ha, de tota manera, un grup de verbs espec ials. Quan el verb de 
l'orac ió relativa especif icativa és un d'aquests verbs, la forma amb què 
esc rivim el relat iu que fa de complement d irec te ci e perso na és 
ob ligatòriament a qui (consulteu també els punts 282 i 380). Entre els més 
freqüents cI 'aquests verbs hi ha els clels exemp les següents: 

És una persona a qui no sempre alegren les bones notícies. 
El s professors a qui apassiona ensenya r són professors vocac ionals. 
Qu i és e l professor a qui no atrau fer un any sabàtic? 
És una alumna a qui preocupa molt e l futur de la universitat. 

Aquests verbs són la major ia dels que pertanyen al grup clel tipus preocu
par (consulteu el punt 276). De tota manera, ca l ten ir en compte que molts 
cI'aquests verbs permeten també un ús amb valor actiu, i ll avors el relatiu 
que fa cie complement clirecte és sempre que (fi xem-nos en el contrast 
entre aquests clos exempl es): 

La persona QUE han sorprès robant viu a Barcelona . 
És un professor A QUI encara sorprèn descobrir que hi ha alumnes que fan trampes . 

138 El verb afectar fa que el re latiu complement directe sigui a qui si 
cles igna perso na i que si des igna cosa: 

És una persona A QUI afecten poc les crítiques. 
El s centres QUE afectarà el nou tall de subministrament elèctric són els urba ns. 

139 Quan fa cie complement directe cI ' una oració re lativa expl icativa, 
escri vi m el pronom relatiu amb la forma que (i no pas amb les form es al 
que, a qui o al qua ~: 
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• El cap de l'oposició ha denunciat el fracàs del govern, Al QUE I A QUi l Al QUAL ha censurat 
pel seu esgotament i falta de credibilitat. 

El cap de l'oposic ió ha denunciat el fracàs del govern, QUE ha censurat pel seu esgotament 
i falta de credibilitat. 

• Aques ta jove investi gadora, A lA QUE I A QUI I A lA QUAL valoro molt, s' incorpora rà al 
nostre grup de recerca . 

Aquesta jove investi gadora, QUE valoro molt, s' incorporarà al nostre grup de recerca. 

La senyora Puig -<)UE recordo com una estudiant de Filologia Clàssica que ja participava 
en debats sobre la tradició humanista- és la nostra convidada d'avui . 

140 Escrivim el pronom relatiu, quan fa de complement directe d' una 
oració relativa lliure, amb la forma el qui o qui (i no pas amb les formes al 
que o a qui): 

* Ja hem troba t Al QUE I A QUI buscaves. 
Ja hem trobat El QUi l QU I buscaves. 

141 Si ens referim a coses, la form a del relatiu que fa de comp lement 
directe d' una oració relat iva lliure és el que, això que o allò que: 

EL QUE li han concedi t és un aj ut de recerca d' una fundació privada . 
AIXò QUE dius no té fonament. 
Es ti c d'acord amb aquest pl antejament, però no amb AllÒ QUE defensaves ahir. 

EL RELATIU EN FUNCIÓ DE COMPLEMENT INDIRECTE 

142 El pronom relatiu, quan fa de complement indirecte de l'oració 
relativa, és a qui o al qual (i a la qual, als quals i a les quals). 

El delegat de l'empresa, A QUI vam telefonar dilluns, ha justifi ca t e l retard. 
El delegat de l'empresa, Al QUAL vam telefonar dilluns, ha justifi ca t el retard. 

Hem d'evitar la incorrecció d'escriure al que (i als que, a la que i a les que) 
com a relatiu en funció cie comp lement inclirecte. 

* El delegat de l'empresa, Al QUE vam telefonar telefonar dilluns, ha justifica t e l retard. 

EL RELATIU EN FUNCIÓ DE COMPLEMENT DE TEMPS 

143 Quan fa de complement cie temps d'una oració relativa, la forma 
clel pronom relatiu que utilitzem és, normalment, que o en què . Usem 
preferentment que si l'antecedent és el mot moment, hora, dia, setmana o 
any. 

AI moment QUE va començar l'acte tothom estava nerviós. 
Convé convoca r reunions a l' hora QUE hi hagi menys classes. 
El dia QUE es va reunir la comissió encara no teníem aquestes dades. 
Ho tindrem abans de la setmana QUE començarà el curs. 
És aix í des de l'a ny QUE es va crear l'Escola Universitària d' Enologia. 

Si l'antececlent és un altre mot, normalment usem la forma en què: 

Hi va haver una època EN QUÈ l'accés als estudis superiors era molt restringit. 
El segle XII I és el segle EN QUÈ es funda la institució univers itària . 

144 Hem cI'evitar l' ús cie la fo rma on com a relatiu temporal: 

* Si tenim en compte que el segle XIX és un segle ON la renda de la terra és la principal 
font d'ingressos, l'estudi del comportament dels propietari s rurals esdevé fon amental. 

Si tenim en compte que e l segle XIX és un segle EN QUÈ la renda de la terra és la 
principal font d' ingressos, l'estudi del comportament dels propietaris rura ls esdevé 
fonamental. 
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També hem d'evitar l'ús de la forma en el que (i en la que, en els que, en 
les que) com a re latiu tempora l: 

• 1-1 i va haver una època EN LA QUE l'accés als es tudis superiors era molt res tringit. 
• Convé convocar reunions a l'hora EN LA QUE hi hagi menys classes. 

El RElATIU EN FUNCIÓ DE COMPLEME NT DE LLOC 

145 Escriv im el pronom rel atiu , quan fa de comp lement de l loc de 
l'oració re lativa, amb la forma en què, en el qual (i flexió) o on. 

L'aula EN QUÈ I EN LA QUALl ON es farà l'examen és la 3205. 
El lloc EN QUÈ! EN El QUALl ON es llegiran les conclusions del congrés és l'Au la Magna. 
No sabem enca ra quin és el centre EN QUÈ I EN El QUALl ON es co l·locarà l'estàtua de 

l'antic rector. 

Evitem l'ús de en el que (i ta mbé de en la que, etc.) i de a on com a relat ius 
locatius: 

• L'au la EN LA QUE es farà l'examen és la 3205 
• El lloc A ON es llegiran les conclusions del congrés és l'Au la Magna. 

146 Si el relatiu locati u és direccional, les formes possibles són on i al 
qual: 

Encara hi ha llocs ON I ALS QUALS no arriba el ferrocarri l. 

El RElATIU ON 

147 El re latiu on, com s' ha vist, fa funció de complement de ll oc. Per 
tant, ca l ev ita r d' usar-l o quan no representa cap complement de lloc o 
quan, en rea li tat, fa de simple connector: 
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• L'autor divideix els prejudicis en dues classes: els innocents, que són fruit d'una deter
minada educac ió; i els cu lpables, on hi ha ignorància responsable. 

L'autor divideix els prejud icis en dues cl asses: els innocents, que són fruit d'una deter
minada educac ió; i els culpables, que denoten ignorància responsabl e. 

• En música, un conjunt és un moviment moviment melòdic on es progressa per graus 
consecutius. 

En mLJsica, un conjunt és un moviment moviment melòdic que progressa per graus 
consecut ius. 

• Aquest és el cas de la definició psico lògica, on Gili Gaya parla de la intenció express iva 
del parl an t. 

Aquest és el cas de la defin ició psico lògica, per mitjà de la qual Gil i Gaya parla de la 
intenc ió expressiva del parlant. 

• Llavors mostrem el resultat final, on, si convé, podem complementa r les dades amb 
taul es i gràfics. 

Llavors mostrem el resultat fina l i, si convé, podem complementar les dades amb tau les 
i gràfi cs. 

148 En general, ev item el relat iu on si el referent de l'antecedent és un 
text: 

Ahir el sindica t va interposa r un contenciós amb el qual reclama l'on reclama que es 
rev isi el procés. 

La resolució per mitjà de la qual es concedeixen I amb la qual es concedeixen I que 
concedeix I ' on es concedeixen concerts a set centre d'e lit ha estat polèmica. 

Us va m fer arribM des d'aquest Servei, per correu certifica t, un ofici en què us comu
nicàvem I mitjançant el qual us comunicàvem I ' on us comunicàvem que havíeu 
esta t des ignat pres ident d' un dels tribunals de les proves de selec tivitat d'enguany. 

Però si el referent és la materiali tat del text, l'ús del pronom on no és 
inadequat: 

La pàgina on hi ha l'errata és la 15. 

149 No fem servir el re latiu on com a complement de temps (vegeu el 
punt 144). 

El RELATIU POSSESSIU O ADNOMINAL 

150 Anomenem relatiu adnominal o possessiu el que apareix en una 
oració com la següent. 

La bib l ioteca, l'entrada de la qual és al carrer Figueres, obrirà demà. 

Aquest relatiu té un caràcter molt fo rmal, però ara per ara és l'ú nic poss ible 
en la ll engua estàndard. Convé evitar, per ta nt, frases com aquestes: 

• La biblioteca, la qual entrada és al carrer Figueres, obrirà demà. 
* La bibl ioteca, quina entrada és al carrer Figueres, obrirà demà. 

Si es vo l presc ind ir de la construcc ió de re latiu adnomi nal, perquè hi ha 
en el text, mo lt pròxima, una altra construcció de la mateixa mena o perquè 
el passatge es fa massa carregós, es pot recórrer a altres estructures: 

La bib lioteca, que té l'entrada al carrer Figueres, obrirà demà. 
La bib lioteca -l'entrada és al carrer Figueres- obrirà demà. 

El RElATIU AMB ALTRES FUNCIONS 

151 El pronom relat iu, quan fa altres func ions, va sempre amb 
prepos ició. Podem escriure, ll avors, tant la forma simple com la composta 
(en general és indiferent): 

La qüestió a què et refereixes [o bé a la qual et refereixesJ 
Els criteri s amb què ava luem [o bé amb els quals ava lueml 
La situació cap a què tendim lo bé cap a la qualtendimJ 
La rut ina contra què l lu item lo bé contra la qualllui temJ 
El prob lema de què et pa rl o [o bé del qual et parl o] 
El disquet en què trobaràs el text de la ponència lo bé en el qualtrobaràs .. . J 
Els fonaments sobre què reposa l'a rgumentació [o bé sobre els quals reposa .. J 
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152 Però fem servir sempre el relati u compost quan la preposició que 
l'acompanya és una de les següents (també quan és una locució pre
posicional ): 

d~mun t damunt de darrere darrere de 
dava nt dava nt de des de devers 
devora dins dins de dintre 
din tre de durant entre envers 
fins fins a fora de malgrat 
mitjança nt per pera segons 
sense sota sota de ultra 
vers vo ra de 

153 En qualsevol cas, és important de no cau re en l'error d'escriu re la 
preposició i l'article seguits del relatiu simple: 

Em plau informar-vos que la setena edició de la Setmana de I ~ Ciènc ia, o rga nitzad~ 
conjuntament per diverses institucions públ iques i privades ca talanes, entre les quals 
/ 'entre les que es troba la Univers itat Rovira i Virgil i, es farà a l'oc tubre. 

Us comuniquem que ja està a I ~ vostra disposició el diari digit~ 1 de I ~ URV, al qual / ' al 
que podeu ~cced ir des de la pàgi n ~ princ ipa l del nou web. 

Aquest decret dissenya la fi losofi a i les bases gene r~ l s en les quals / en què / *en les que 
s' haurà de fonamentar el desenvolupament del programa en cada universitat. 

El decret estableix que les universitats han de subscriure un conveni amb el conseller 

en el qual / en què / *en el que , d'acord amb les respectives polítiques de professorat, 
es faran constar els requeriments que s' hagin de tenir presents. 

Es convoca ran les places d'acord amb el que s'estableixi en el corresponent conveni 
específic al qual / a què / *al que fa referència el punt anteri or. 

EL RELATIU POPULAR 

154 El sistema del pronom rel atiu en la ll engua co l·loquial és molt 
diferent del de la llengua formal. Per aquest motiu, cal vigil ar que no es 
filtrin en els textos escrits usos propis del sistema parlat. Ca l evita r, així, 
l'anomenat relatiu popular, que consiste ix a fer servir la fo rma que sense 
preposició quan la norma del sistema forma l ex ige ix una altra forma o l' ús 
de la preposició. 
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El nou doctor honoris ca llsa va dir que rebia el nomenament amb to ta la satisfacció 

amb què s'han de rebre aquestes distincions/'que s'han de rebre aquestes d istincions. 

No podem ava luar aquests alumnes amb els mateixos criteri s amb què avaluem els 
altres / ' que avaluem els altres. 

Els recursos de què / ' que disposem no són abundants, però pensem que sí que són 
suficients. 

A ixí tindràs assessorament en qua lsevol c ircumstància en què et trob is / ' que et trobi s. 

EL RELATIU POPULAR I EL PLEONASME PRONOMINAL 

155 Una altra manifestació del fenomen del relatiu popu lar és que la 
llengua ora l fa aparèixer molt sovint, al costat del pronom re latiu, un pronom 
feb le amb la mateixa func ió. En l'estàndard escrit evitem aquesta cons
trucc ió. 

L~ professora A QUI vam adreçar / *QUE li vam adreçar la ca rta ja ha contestat. 

És per això que us demano que feu arr ibar el document a les persones de la vostra àrea 
de gesti ó A LES QUALS pugui ser / *QUE ELS pugui ser útil pel seu tipus de feina. 

Ha tornat l'administratiu del Serve i, DE QUI to thom estava content / DEL QUAL tothom 
es tava content / *QUE tothom N'estava content / *DE QUI tothom N'estava conten!. 

156 De tota manera, ca l tenir en compte que sí que hi ha duplicac ió 
en el cas de les tematitzac ions (consulteu els punts 550-551 i 563) i amb 
els verbs amb pleonasme inherent (consu lteu el punt 283). 

UN CAS DE FALS PLEONASME AMB EL PRONOM RELATIU 

157 Hi ha casos de pleonasme només aparent. Ai xò es produeix quan 
el nom del qual depèn el relatiu està especificat per un quantificador i 
quan -en les oracions re latives introduïdes pel relatiu del qual (o f lex ió)
hi apareix el pronom feb le en i, a la dreta del verb, el complement directe. 
En cap d'aquests supòs its convé ll avors suprimir el pronom feble: 

* Sé que hi hav ia becari s de la Unive rs it ~ t , dels quals ara només 0 recordo un parell. 
Sé que hi hav i ~ becaris de la Un iversitat, dels quals ara només EN recordo un parell . 

* Aquests alumnes, dels quals no 0 coneixem més que el nom, aniran a treba ll ~ r a una 

empresa química . 
Aques ts alumnes, dels quals no EN coneixem més que el nom, aniran a treballar a una 

empresa químieò. 

, Aquesta po l èm i c~, de la qual 0 vaig seguir els inicis, encar~ és v iva entre arqueòlegs. 

Aquesta po l èmi c~, de la qual EN vaig seguir els inicis, enca ra és v iva entre arqueòlegs. 

EL RELATIU AMB ANTECEDENT INDETERMINAT 
O AMB ANTECEDENT ORACIONAL 

158 Si l'antecedent d'una oració de relatiu és això, allò, quelcom o un 
element equiparable, l'oració relativa no pot anar amb el relatiu compost. 

Allò a què / ' Allò al qual es re fe r i ~ el degà no s'ha tingut en compte. 

159 En la relati va explicativa que té com a antecedent tota una oració, 
el relatiu que fem servir és que o els conjunts la qual cosa i cosa que, 
segons els casos. 

Torn~rem ~ rev i s~r aquests cap ítols, que és el que hauríem hagut de fe r ahir. 
Ha obra t d' una manera inadequada, la qual cosa / cosa que no es pot passar per alt. 
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LA TRADUCCiÓ DE POR LO QUE 

160 La fó rmul a corresponent a la seqüència del caste llà por lo que no 
és pel que, si nó per la qual cosa, cosa per la qual o i per això: 
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, Va denunc iar e l fraòs de la po líti ca c ientífi ca de l'es tat, pel que va demanar que 
s'assumissi n respo nsabi li ta ts. 

Va denuncia r e l fracàs de la política c ientífica de l'estat, per la qual cosa va demanar 
que s'assumiss in respo nsab il ita ts. 

Va denunc ia r e l fracàs de la política c ientífica de l'estat, cosa per la qual va demanar 
que s'assumiss in respo nsabi litats. 

Va denunc ia r e l fracàs de la política científica de l'estat, i per això va demanar que 
s'assumiss in responsabilitats. 

7. Noms i adjectius: observacions generals 

LA POSICiÓ DE L'ADJECTIU 

161 Com a pràctica genera l, en cata là escrivim l'adjectiu qualificatiu 
preferentment darrere del nom, i no pas davant: 

Voldria que tinguéssiu en compte e ls comentaris següents / ' e ls següents comentaris. 
Va fe r una observació brillant / ' una brillant obse rvació . 

162 L'adjecti u va ob ligatòri ament davant del nom en alguns casos més 
o menys fi xats (normalment ll avors l'adjectiu té un sentit diferent del que 
té quan va darrere el nom): 

un pobre ho me", un home pobre 
un ve ll a mic", un amic ve ll 
un bon ho me", un ho me bo 
una simple resposta", una resposta simpl e 
una dete rminada orien tac ió", una ori entac ió dete rminada 
negra nit ", nit negra 

163 També so l precedir el nom quan té valor explicatiu: 

Em meravell a la seva increïble res istència a acceptar l'acord . 
La ràpida resposta va pe rmetre presenta r e ls documents a l' hora. 

L'adjectiu de va lor explicatiu també pot anar darrere el nom, entre comes: 

Em meravell a la seva resistència, increïble, a accepta r l'acord. 
La resposta, ràpida, va pe rme tre presentar e ls doc uments a l' hora . 

Però si l'adjectiu té va lor especificatiu el co l·loquem, com s'ha dit, sempre 
després del nom: 

Va mostra r una resistència increïble a acceptar l'acord . 
Només és possib le presentar e ls documents si rebem una resposta ràpida. 

Fi xem-nos que l'adjectiu exp licatiu dóna a la frase un sentit diferent del 
que li dóna l'adjectiu especificati u: 

Va escriure una ca ria a ls seus joves fills [La carta s'adreça a tots els (¡lis, que són joves.] 

Va esc riure una ca rta a ls seus fills joves [La carta s'adreça només als (¡lis que són j oves. ] 

164 L'adjectiu qua li ficatiu pot complementar el conjunt format per un 
nom i un adjectiu classificatori o argumental. Són adjectius argumentals 
els que norma lment equivalen a un si ntagma prepos icional: 

di scurs presidencial / de l president 

61 



recupe rac ió econòmica / de l'economia 
previsió pressupostària / del pressupost 

Quan l'adjectiu quali ficatiu complementa el conjunt format per un nom i 
un adjectiu c lass ifi ca tori o argumental pot anar també en po sic ió 
prenominal. Ai xò depèn normalment, com s' ha dit, del caràcter explicatiu 
o especifi catiu que presenti l'adjectiu quali ficatiu en cada oració concreta 
(va al davant si és explicatiu i al darrere si és especifica tiu ): 

Va ser un discurs pres idencial brillan\. 
Ell brillant discurs presidencial va encoratj ar la junta de compromissa ri s. 
Ha estat una recuperació econòmica lenta, més lenta de l que s'espe rava. 
La lenta recuperació econòmica ha perjudica t e l sector turístic. 

165 En alguns casos sol em co l·locar l'adjectiu (o el parti cipi amb va lor 
d'adjectiu ) davant del nom perquè l' ús ha consagrat aquesta pràcti ca . 
Ll avors pot ser que també pugui co l·loca r-se darrere de l nom, i pot ser que 
no (a ixò depèn de cada adjectiu concret): 

Aquesta idea ja va ser proposada per un de ls esmenta ts autors. [més corrent que un dels 
autors esmentats .] 

El suposat error era, en rea lita t, e l màx im encert. [no sembla possible l'e rror suposat] 

166 Si l'adjectiu quali ficatiu porta com a modificador un quan ti ficador 
(molt, més, etc.), evitem especi alment de co l·locar-Io en posició prenominal: 

El camp de trebal l ha resultat una experiència molt bonica / ' una molt bonica experiència. 
Va fe r-nos una observaci ' olt oportuna / *una molt oportuna observació. 

167 Com a guia pràctica general davant de dubtes, ens pot servir el 
criteri de co l·loca r sempre l'adjectiu darrere del nom si d'aquesta manera 
la frase conserva -sense que resulti artific iosa- el mateix sentit que amb 
l'adjectiu al davant. 

LA COORDINACIÓ D'ADJECTIUS 

168 L'adjectiu concorda en gènere i nombre amb el nom que acom
panya. Si acompanya més d'un nom, i aquests noms són de gènere diferent, 
escri vim l'adjectiu en mascul í plural: 

En aq uesta mena de proves e l ri go r i la precisió són bàsics. 
Són un curs i unes jornades especialitzats. 

169 Si l'adjectiu acompanya tres noms o més, i només n'hi ha un de 
masculí, procurem que vagi l' últim, perquè qued i més a prop de l'adjectiu 
que hi concorda: 

La direcc ió, l' organització i e l seguiment del curs han esta t molt bons . 
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ADJECTIUS COMPOSTOS AMB VALOR DE COORDINACiÓ 

170 De vegades formem un compost amb dos adjectius, i el compost 
té el va lor d'una coordinació: 

La recerca inclou un a partat sobre l'à mbit socioeconòmic. [= La recerca inclou un 
aparia I sobre l'àmbit econòmic i socia l.] 

En aquests casos ca l tenir en compte que fem acabar en -o el primer 
component, que aquest primer component perd l'accent gràfic i que no 
escriv im cap guió entre els dos components : 

L'à mbit socioeconò mic / 'socieconòmic / *sòc io-econòmic / *socio-econòmic 
Rec ursos aud iovisua ls / aud ivisuals / *à udio-v isua ls / *aud io-v isuals 
Els e lements fisicoquímics / *fisicquímics / *físico-químics! *fi sico-químics 

171 Al guns d'aquests compostos apareixen als diccionaris generals de 
referència. D'a ltres no, però es poden fer serv ir igua lment si és convenient 
per a l'exposi ció i si , en l'àmbit que correspongui, hi ha tradició d'utilitzar
los. En qualsevo l cas, ca l tenir present que la proliferac ió d'aquests 
compostos no és símtpoma de rigor ni de formalitat, sinó que pot fer carregós 
i enrevessa t el text, i que sovin t pot ser oportú, per tant, substituir-los per 
adjectius simpl es coord inats: 

* Penso q ue aques ta actitud de la po blac ió hem d'a tribuir-l a a fac tors economicopolítics, 
socioculturals i sociohistòrics. 

Penso que aquesta ac titud de la po bl ac ió hem d'a tribuir-l a a facto rs econòmics, polítics, 
socials, culturals i històrics . 
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8. Noms i adjectius: observacions sobre noms 
i adjectius concrets 

ACORD 

172 Construccions correctes: 

Hem arri bat a l'acord d'ava nça r el ca lendari. 
S' ha arribat a l'acord que la votac ió es farà al final de la sessió. 

173 Construcc ions incorrectes : 

, S' ha arribat a l' acord de que la votac ió es fa rà al fina l de la sess ió. 
, L'acord de què la votac ió es farà al fina l de la sessió. 

ADJUNT 

174 L'adjectiu adjunt, quan acompanya el verb trametre, es fa concor
dar amb el complement del verb i es posa entre comes: 

, Us trameto adjunt les cinc còpies del tex t del conveni que ens vau demana r. 
Us trameto, adju ntes, les cinc còpies del tex t del conveni que ens vau demana r. 

175 No es pot començar una frase amb l'adject iu adjunt: 

Adjunt us trameto la memòria de c reació de l' Institut Universitari d' Estudi s Clàss ics . 
Us trameto, adjunta, la memòria de creació de l' Institut Universitari d' Estudi s Clàssics. 

176 De tota manera, normalment és innecessar i recórrer a aquest 
adjectiu si l'obj ectiu pri nc ipa l del missatge és com unicar que s'envia al
guna cosa: 

Us envio els documents relatius a l'adquisició del microscopi NETA. 
Us faig arribar les fitxes que ca l emplenar. 

ASSIGNATURA 

177 Escrivim fer una assignatura, i no pas donar una assignatura. També 
podem recórrer a impartir una assignatura , que té caràcter més formal. 

La professora Rius fa / imparteix / ' dóna dues ass ignatures tronca ls. 

178 Quan ens referim als alumnes, els verbs poden ser els següents: 

Els alumnes que fan / cursen / segueixen aquesta ass ignatura s'exa minaran al juny. 
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BECA 

179 Construcc ions adequades : 

Li han donat / concedit una beca per fer una estada a l'arís. 
El doc torand gaudeix de / té una beca de la Generali tat. 

CITA/CITACIÓ 

180 Quan adduïm paraules d'a lgú en un text, di em que fem una citació, 
no pas una cita: 

, És un bon arti c le, però potser conté massa cites, i això el fa carregós. 
És un bon arti cle, però potser conté massa citacions, i això el fa ca rregós. 

CLASSE 

181 Escrivim fer classe, i no pas donar classe. També podem recórrer a 
impartir classe, que té caràcter més formal. 

La professora Rius fa / ' dóna c lasse a l'a ula 3105 . 
La professora convidada va impartir unes quantes cl asses sobre periodisme d' investigac ió. 

182 Podem utilitzar el mateix verb per indica r, d' una manera més ge
neral, que hi ha ha cl asse. 

Durant aquest mes hem fet cl asse en una aula prov isional. 
Avui no fem / no hi ha cl asse. 

COMPTE (ANAR AMB) 

183 Construccions correctes: 

Aneu amb compte amb els errors. 
Ca l anar amb compte a no deixa r-se cap casella per empl enar. 
Ca l anar amb compte que ningú no es deixi cap case ll a per emplenar. 

184 Construcc ions incorrectes : 

, Ca l anar amb compte amb no deixa r-se cap casella per emplenar. 
, Ca l anar amb compte amb que / amb què ningú no es deixi cap case lla per emplenar. 

COMUNICACIÓ 

185 Quan ens referim a una exposició oral breu de temàtica acadèmica 
o científi ca, utilitzem el terme comunicació i el verb presentar: 
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El nostre grup ha presentat quinze comunicacions a congressos internacionals. 
Els qui vulguin presentar una comunicació han de sol·licitar-ho al comitè científic aba ns 

del 3 de maig. 

186 El te rme p resentació, un angli c isme d' introducc ió recent, el 
reservem per indi car una expos ició breu de temàti ca no c ientíf ica ni 
acadèmica, acompanyada de recursos audiovisuals o multimèdi a: 

El vicerector d'Economia ha preparat una presentació perquè puguem entendre i ass imil ar 
bé les lín ies generals del pressupost de l'any que ve. 

CONFERÈNCIA 

187 Escri v im pronunciar una conferència o fe r una conferència: 

, L' inves ti gador ameri cà va impartir/ donar una conferència sobre desenvo lupa ment sos
tenible. 

L'investigador ameri cà va pronunciarlfer una conferència sobre desenvo lupament sos
ten ible. 

Us convidem a la conferència que pronunciarà/farà el professor Solà. 

CONTACTE 

188 Escri v im posa r-se en contacte, i no pas no pas fica r-se en contacte: 

, És per aquest motiu que ca l que us fiqueu en contacte amb aquest Se rvei a través del 
telèfon o del correu electrònic. 

És per aquest motiu que ca l que us poseu en contacte amb aquest Servei a través del 
telèfon o del correu elec trònic. 

CORREU ELECTRÒNIC (MISSATGE I ADREÇA) 

189 El correu electrònic és un si stema d~. comunicació. Quan ens 
comuniquem per mitj à del correu electròni c el que fem és enviar un 
missatge electrònic o, simplement, un missa tge. 

, Us vam enviar un correu electrònic demanant-vos el nom del nou representant. 
Us vam enviar un missatge electrònic demanant-vos el nom del nou representant. 

Si us és més còmode, ens podeu enviar un missatge per correu electrònic. 

Ens podeu fer arribar les dades a través del / per / per mitjà del correu electrònic. 

190 Tampoc no utilitzem l'express ió correu electrònic si el que vol em 
indicar és adreça electrònica: 

, Us demanem que ens feu suggeriments, que ens podeu fer arribar al correu electrònic 
<gcl @gc .urv.es>. 

Us demanem que ens feu suggeriments, que ens podeu fer arribar a l'adreça electrònica 
<gc l @gc. urv.es>. 

(Consulteu també PRAX I LI NGüíSTI CA li, p. 89.) 

CRÈDITS DE LLIURE ELECCIÓ 

191 El s crèdits lliures prev istos en un pl a d'estudis poden obtenir-se 
per la v ia del reconeixement. En aquests casos fem servir les expressions 
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reconeixement de crèdits i reconèixer crèdits, i no pas con validació de 
crèdits ni convalidar crèdits: 

* S' ha so l·l icitat a la Com iss ió Acadèmica la convalidació d'aquesta activitat per dos 
crèdits de lliure elecció. 

Per aquesta activita t, s'ha sol· l icitat a la Comissió Acadèmica el reconeixement de dos 
crèdits de lliure elecció. 

* Les comissions acadèmiques dels ensenyaments de la Facultat de Lletres convalidaran 
un crèdit lliure per l'assistència i aprofitament del curs. 

Les comiss ions acadèmiques dels ensenya ments de la Facultat de Lletres reconeixeran 
un crèdit lliure per l'ass istència i aprofitament del curs. 

* La Comissió de Docència i Conva lidac ions ha convalidat els crèdits lliures corresponents 
a la Universitat Cata lana d'Estiu . 

La Comiss ió de Docència i Conva lidacions ha reconegut els crèdits lliures corresponents 
als cursos de la Universitat Ca talana d'Estiu. 

192 Els alumnes, un cop s' ha resolt el reconeixement, es matri culen 
dels crèdits reconeguts . No és adequat, doncs, usar l'expressió matricular 
els crèdits lliures: 

* Els alumnes ja poden passar a matricular els crèdits lliures reconeguts. 
Els alumnes j a poden passa r a matricular-se dels crèdits lliures reconeguts. 

CURS 

193 Construccions adequades: 

El Departament organitza un curs sobre poesia occitana. 
La nova professora ha fet I ha impartit I ha dicta t un curs complementari . 
Hem fet un curs sobre innovació docent. 
Les alumnes van fer I van seguir el curs amb interès. 
Molta gent ha assistit al curs. 

194 Construccions inadequades: 

* S'ha celebrat un curs d' in troducc ió a la fauna del Baix Ga ià. 
* Només poden cursar aquest curs els estudiants de segon c icle. 
* Es pot aprofitar l'estiu per prendre un curs d'anglès. 

D'ACORD (ESTAR) 

195 Usem l'expressió es tar d'acord seguint les pautes que es desprenen 
d'aquests exemples: 
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a) amb complements nominals 
Estem d'acord amb el vicerector. 
Es tem d'acord amb la proposta. 
Es tem d'acord amb el vicerec tor en la proposta. 
Estem d'acord amb la proposta en aquest punt. 

b) amb complements oracionals 
Estem d'acord que se'ns apliqui un cà non reduït. 
Estem d'acord a sotmetre'ns a un procés d'ava luació. 

ESMENT 

196 L'express ió fe r esment, que, entre altres coses, significa esmentar, 
regeix la prepos ic ió de: 

* Ha fet esment als tres l ingü istes més importan ts del primer terç del segle xx. 
Ha fe t esment dels tres lingüistes més importants del primer terç del segle xx. 

197 A més, no es pot fer servi r l'express ió com a sinòn im d'indicar, 
assenyalar, advertir, avisar o fer notar: 

* Vull fer esment que enca ra ca l emplenar el qües tionari. 
Vull avisar I advertir I fer notar que encara ca l emplenar el qües ti onari . 

* Per tancar aquest capítol, s' ha de fer esment que de tot el que s'aca ba d'exposar se'n 
dedueix que la nova normativa tenia uns aires clarament gremials. 

Per tancar aquest capítol, s' ha d' indicar I assenyalar que de tot el que s'acaba d'exposar 
se'n dedueix que la nova normativa tenia uns ai res cla rament gremi als. 

MÀSTER 

198 Per designar un curs de postgrau d'un mínim de 300 crèdits utilitzem 
la parau la màster (amb accent i en rodona), i no pas master (sense accent) 
ni mestratge. 

* El Departament hav ia orga nitza t un master I mestra tge en bioèti ca. 
El Depa rtament havia organitza t un màster en bioèti ca . 

199 Igualment, una persona que obté el títo 'corresponent a un màster, 
diem que té el títol de màster, o que és màster, i no que és mestre ni 
magister (ni magíster): 

* Té el títol de mestre I magister I magíster en bioèti ca . 
Té el títol de màster en bioèti ca. 
És màster en ti pologia l ingüística . 

MENCIÓ 

200 El nom menció regeix la preposic ió de: 

* En tot el discurs no va fer cap menció al seu mestre. 
En tot el discurs no va fer cap menció del seu mestre. 

NÚMERO/ NOMBRE 

201 Enca ra que el dicc ionari normatiu ofic ial admet la paraul a nom
bre amb el sentit de número, a la URV, seguint l' ús més estès avui, no li 
donem mai aquest significat. 

El projec te de recerca número 3 l ' nombre 3. 
Ara et donaré el meu número de telèfon l ' nombre de telèfon. 
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PONÈNCIA 

202 Escriv im llegir una ponència (a l marge que l'auto r de la ponènc ia 
ll ege ixi materi alment o fac i una exposic ió ora l sense lleg ir): 

, Durant el congrés, el Dr. Casals presentarà / pronunciarà una ponència sobre nanotec
nologia. 

Durant el congrés, el Dr. Casals llegirà una ponència sobre nanotec no logia. 

PRESENTACIÓ 

203 No utilitzem presentació quan escau usar el mot comunicació 
(consu lteu el punt 185). 

TESI DOCTORAL 

204 Escriv im llegir una tesi doctoral i lectura d'una tesi doctoral. Les 
express ions presentar una tesi doctoral (i presentació d'una tesi doctoral) i 
defensar una tesi doctoral (i defensa d'una tesi doctoral) no són incorrectes, 
però no les utili tzem en els textos formals de la URV: 

, Durant el curs 2001-2002 es va n presentar / defensar quinze tesis doctorals. 
Durant el curs 2001-2002 es va n llegir quinze tesis doctorals. 

* Va presentar / defensar la tesi doctoral l'any 1991. 
Va llegir la tes i doctoral l'a ny 1991. 

* La presentació / defensa de la tes i doctoral es farà a les 17.30 h. 
La lectura de la tesi doctoral es fa rà a les 17.30 h. 

TOT TIPUS 

205 Cal no abusar de l'express ió tot tipus, que norm alment és preferi
ble substitui r per tota mena, més natural en cata là: 

Oferim cursos de tota mena / ' de tot tipus. 
1-1 i ha trobat tota mena / * tot tipus d' inconvenients. 

TRIBUNAL 

206 Ca l anar amb compte, sobretot en escrits oficia ls, a no fer serv ir el 
terme tribunal si ens referim a un òrgan que té un altre nom (s i dubtem, ca l 
que ens informem sobre la denominació adequada): 

, Us comuniquem la composic ió del tribunal que ha de jutjar la plaça de professor associat. 
Us comuniquem la composic ió de la comissió que ha de ju tjar la plaça de professor 

associat. 

VACANCES 
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207 L'expressió habitual que utilitzem és fer vacances: 

A l'agost els proiessors del Departament fan / *estan de vaca nces. 
És l' hora de fer / ' prendre's unes vacances. 

9. Verbs: observacions generals 

FORMES INCORRECTES DE L'INFINITIU 

208 Cal ev itar les form es incorrectes de l' infinit iu. A continuac ió n' hi 
ha una mostra, amb les corresponents formes adequades: 

cond icionar / *acondicionar 
endevinar / *adivina r 
agreujar / *agrav iar 
travessar / *a travessar 
compad ir / *compadèixer 
compondre / 'composar 
concloure / *conc lu ir 
commutar / *conmuta r 
corregir / *corretgir 
descod ifica r / *decodifica r 

excloure / *excluir 
estendre / *extendre 
incloure / * incluir 
inseri r / * insertar 
mati sa r / *mat itza r 
mobilitza r / *movili tzar 
prendre / *pendre 
saber / *sap iguer 
subministrar / *suministrar 
vo ler / *vo lguer 

209 En ca nvi, ca l tenir en compte que els verbs següents admeten dues 
formes correctes d'infinitiu (a la URV no establim cap preferència): 

nà ixer / néixer 
tenir / tindre 
traure / treure 

va ler / va ldre 
venir /v i dre 

INFINITIU INCORRECTE EN ALGUNES SUBORDINADES 

DE SUBJECTE O DE COMPLEMENT DIRECTE 

210 Hi ha verbs que no admeten l' infinitiu en l'orac ió subordinada 
que els fa de compl ement o de subjecte. Són, entre altres d 'ús menys 
freqüent, els següents: admetre, afirmar, assegurar, autoritzar, estudiar, fir
mar, negar, reconèixer i semblar. La so luc ió adequada és escriure l'orac ió 
subordinada amb el verb conjugat. De vegades també és possible canviar 
la construcc ió d'infinitiu per una estructura de sintagma nominal : 

La meitat dels espanyols admeten que són / *admeten ser rac istes. 
La majoria d' intel·lec tuals francesos afirmen que defensen / *afirmen defensar els va lors 

de la c ivilitzac ió occ idental. 
L'estudiant va assegurar que sabia / *va assegurar saber la resposta. 
La Com iss ió de Patrimoni autoritza que continuïn / autoritza la continuació de / 

*autoritza continuar les obres de la nova facultat. 
El Conse ll de Direcc ió estudia si crea / es tudia la creació d' / *estudia crear un nou 

ca mpus. 
Els universitari s desconvoquen l'aturada perquè el gove rn firma que pagarà / * firma 

pagar els endarreriments de les beques. 
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L' acusa t negava que tenia / *negava tenir la culpa. 
L'escriptor anglès va reconèixe r que era / *va reconèixer ser l'autor de l plagi. 
El confe renciant sembla que parla / *sembla parlar ca nsa t. 

211 Alguns d'aquests verbs sí que es poden construir, en canv i, amb 
infinitiu compost. És el cas dels verbs admetre, negar i reconèixer. 

El proveïdor admet haver comès un frau. 
L'acusa t nega haver amaga t proves. 
L'a lumne va reconèixer haver entrat al despatx. 

212 Amb els verbs semblar i resultar, a més, hi ha la tendència, que cal 
ev itar, a interposar el verb ser entre el verb i el subjecte o entre el verb i el 
com plement. La so lució adequada és, simplement, presc indi r del verb ser: 

Sembla / *Sembla ser que hi ha hagut problemes amb la distribució de ls tríptics del 
congrés. 

La proporc ió entre crèdits i hores de pràctiques externes resulta / ' resulta ser excess iva. 

LA SEQÜÈNCIA A + INFINITIU AMB VALOR CONDICIONAL 

21 3 No escrivim la prepos ic ió a per in troduir una oració d' infinitiu 
amb va lor co ndicional: 

* A no ser que rec ti fiqu i, no l'ajudaran . 
* A jutjar per les imatges, diria que és ell. 

Les alternatives adequades són aquestes : 

Si no rectifi ca / Si no és que rectifi ca / Tret que rectifiqui / Fora que rectifiqui / Ll evat 
que rectifiqui / A menys que rectifiqui, no l'a judaran. 

Si jutgem / Si hem de jutjar per les imatges, d iria que és el l. 

L'INFINITIU AMB VALOR IMPERATIU 

214 És incorrecte l' infini tiu amb valor impera tiu. 

No passeu / *No passa r. 
No ut ilitzeu / *No utili tza r l'ascensor en cas d'i ncendi. 

L'INFINITIU D'OBLIGATORIETAT INTRODUïT PER LA PREPOSICI Ó 
A (INFINITIU EN QUASI RELATIVES) 

215 Q uan una oració d' infinitiu introduïda per la preposició a es pot 
substi tuir per la seqüència que cal, és inadequada. 

* La qüesti ó a deba tre és si les pr~ctiqu es ex ternes ti ndran rang d'ass ignatura . 
La qüesti ó que cal debatre és si les pràc ti ques externes tindran ra ng d'ass ignatura. 

No és obligatori substitui r sempre la preposició a per la cadena que 
cal. Ta mbé es pot recórrer, depenent de cada oració, a que s'ha de o a per: 
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Quantitat que cal pagar / que s'ha de pagar / per paga r / *a pagar. 
Una sentència es table ix que es podran embarga r e ls diners que cal retornar / que s'han 

de retornar / *a retornar si la decla rac ió ha esta t conjunta. 
La Genera litat deia que estava di sposada a redui r el caba l de l'Ebre que ca lia transvasar 

/ que s'hav ia de transvasar / *a transvasar. 
El s elements que cal tenir / que s'han de tenir / per tenir / *a tenir en compte són els 

següents. 

216 Designem aquestes orac ions d' in fini tiu, que són oracions que fa n 
de co mpl ement espec i f icati u d' un nom, amb l 'express ió oracions 
quasirelatives. Les quasi relati ves són, en canvi, adequades amb la preposició 
a si no tenen va lor d'ob ligatori etat: 

Va afirmar que no tenia res a dir / a fer. 
Sóc conscien t que no hauré esta t el primer a explicar una històri a com aques ta. 
Aquesta proposta no té res a veure amb l'a nterior. 
Avu i, en matèria d'estudis universitari s, hi ha molt a triar. 
Anys a venir, el presti giós c ientífic va desestima r la seva pròpia teoria. 

L'INFINITIU EN ORACIONS RELATIVES I EN ORACIONS 
INTERROGATIVES 

217 El verb de les oracions de relatiu ha de ser un verb conjugat. No és 
adequat escriure una oració relati va amb el verb en in fini tiu : 

* No tinc res que fer. 
* Coneixes algú a qui preguntar ai xò? 

Les oracions relatives amb el verb en in finiti u 'sov in t no es poden con
vertir en oracions relatives amb verb conjugat, si nó que ca l substituir-l es 
per oracions introduïdes per la prepos ició a o, sobretot, per la preposició 
per, que queden molt més naturals (però ca l tenir en compte que no sempre 
és indi ferent escriure a i escriure per): 

No ti nc res a fer / per fe r. 
Coneixes alg(J a qui podria preguntar això? / per preguntar-li això? 

218 El verb de les oracions in terrogat ives directes ha de ser un verb 
conj ugat. No és adequat escriure una oració in te rrogativa directa amb el 
verb en infini tiu : 

On anem? / On anirem? / On podem ana r? / *On anar? 
Com explicarem? / Com podem explica r? / Com ca l explicar? / Com hem d'explica r? / 

*Com expl icar el problema? 

219 Si la in te rrogativa és indirecta, el verb en infini tiu és correc te: 

No sé on anar. 
Ja ha ex pl ica t com entrar a l'aplicació. 
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LA PARTíCULA DE AMB L'INFINITIU DE LES SUBORDINADES 
DE SUBJECTE O COMPLEMENT DIRECTE 

220 En català, les oracions subordi nades d' infi ni tiu que fan de subjecte 
i de complement d irecte poden anar introduïdes per la partícu la de. 
Consulteu el punt 411 . 

LA SEQÜÈNCIA DE + INFINITIU AMB VALOR CONDICIONAL 

221 És incorrec te escriu re una oració d' infini tiu amb va lor condicional 
in troduïda per la prepos ic ió de. 

* De confirma r-se aquests resulta ts, no podrem supera r la c risi. 
* l'acc ident, de produ ir-se cinc minuts abans, hauri a provocat una ca tàstrofe. 

Les alternatives correctes són aquestes: 

Si es confirmen / En e l cas que es confirmin aquests resultats, no podrem supe rar la 
crisi . 

l'accident, si s'hagués produït / en e l cas d' haver-se produï t ci nc minuts abans, hauri a 
provocat una ca tàstrofe . 

L' INFINITIU D'INTRODUCCIÓ O RECAPITULACIÓ 

222 És inadequat escri ure l' in fini t iu anomenat d 'in troducció o de 
recapitulació, que consisteix a posar-lo com si fos el verb d'una oració 
princ ipal, sense fer- lo dep ndre de cap altre verb: 

* Res més; només recordar que de mà heu de portar e ls exerc ic is. 
Res ";és; només vull recordar que demà he u de portar e ls exerc icis. 

És ob ligatori, doncs, subord inar sempre aquest in fin itiu a un verb 
conj uga t. Podem recórrer a diferents alte rnatives: 

Només vull recorda r / he de recorda r / cal que recordi que demà heu de po rtar e ls 
exe rc ic is. 

Aquesta incorrecc ió, típ ica del ll enguatge oral, és greu en un text escr it, 
i resu lta explos iva si encapçala una carta, un missatge electrònic o qualsevol 
altre document: 

74 

* Benvolguts companys, 
In fo rmar-vos de les novetats en la segu re ta t de ls ed ific is. En primer ll oc, les a larmes es 

connecta ran cada dia a les 22 hores. En segon lloc, ... 

Benvo lguts companys, 
Us escrivim per in fo rma r-vos de les novetats en la segure ta t de ls edi fici s. En primer ll oc, 

les a larmes es connecta ran cada di a a les 22 hores . En segon ll oc, .. . 

LES CONSTRUCCIONS AL + INFINITIU I EN + INFINITIU 
AMB VALOR TEMPORAL 

223 Amb va lor de circumstancial de temps podem escriure l'oració 
d' infinitiu precedida tant de la preposic ió en com de la contracció al. La 
pràctica de la URV no estableix cap preferència concreta: 

Heu de g ira r a l'esquerra a l'a rriba r / en a rribar a l pri me r corredor. 
Si puc, al passar / en passa r per Reus visita ré e l Centre de Lectura . 

224 Ta mbé, natu ra lment, podem escr iure un a orac ió co nj ugada 
introduïda per quan: 

Heu de girar a l'esquerra quan arribeu a l primer corredor. 
Si puc, q uan pass i per Re us visitaré e l Centre de Lec tu ra. 

225 De tota manera, quan la preposic ió és en l'orac ió tendeix de 
vegades a incorporar, amb el va lor tempora l, un cert va lor causa l. Aquest 
va lor no l'adqu ireix mai l'oració si és introduïda per al: 

La biblioteca bu ll d 'estudi ants en arri ba r e l mes de maig. 

226 Si la construcc ió només té va lor causa l és inacceptabl e, i s' ha de 
reemplaçar per una oració introduïda per una conjunció causa l. 

* En haver suspès, no tind rà vacances. 
Com que ha suspès, no tindrà vaca nces. 

EL GERUNDI DE POSTERIORITAT 

227 El gerund i expressa una acció o esdeveniment si mul ta ni s a l'acció 
o esdeveniment que expressa el verb principal: 

La inaugurac ió ofic ia l es fa rà e l dia 3 d 'octubre, coincidint amb l' inici de les classes . 

228 També pot expressar una acció o esdeniment immed iatament 
anteri ors al de l verb principa l: 

Pujant cap a l segon replà, troba re u l'esca la que porta al despatx . 

229 En ca nvi, no s' utili tza mai per expressa r una acció o esdeveniment 
posteri ors al del verb pri ncipa l (aquest ús incorrecte rep el nom de gerundi 
de posterioritat). 

* Va escriure un assa ig molt bo, guanyant el premi convocat per la Unive rsita t. 
* La lli çó inaugural va resulta r magn ífica , provocant e ls a plaudiments ~Is ass istents. 
* Ha calculat la despesa, troba nt-la excess iva. 

En aquests casos ca l recórrer a una altra construcc ió; per exemple, al 
verb conjugat preced it de la conjunció copu lativa . 
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Va escr iure un assaig molt bo, i va guanya r e l premi convocat per la Universitat. 
La ll içó inaugural va resultar magnífi ca, i va provocar els ap laudiments dels assistents . 
Ha calcu lat la despesa, i l' ha trobat excessiva . 

230 Pot ser útil , per descobrir si un gerundi és de poster ioritat -per 
descobrir si ca l ev itar-lo, doncs-, co l·locar-I o, amb els seus complements, 
abans del verb principal. Si la construcc ió que en resulta és natura l i lògica, 
ll avors el gerundi no és de posterioritat. Però si la construcció fina l és 
il·lògica, aleshores ca l substituir el gel·undi. En les dues oracions següents 
s' ha co l·locat el gerundi abans del verb principa l, i això ha donat ll oc a 
una construcc ió estranya. Es tracta, doncs -com hem vist-, d'exemp les 
inadequats. 

• Guanya nt e l premi convoca t per la Universitat, va esc riu re un assaig molt bo . 
* Provocant e ls aplaudime nts dels ass istents, la lli çó inaugural va resulta r magnífi ca. 

231 Si després de fer la prova enca ra no ens veiem capaços d'emetre 
un judici segur sobre el caràcter posterior de l'acc ió o l'esdeven iment 
expressat pel gerundi, ll avors no ca l que el substituïm (anomenem aquest 
fenomen gerundi de quasisimu!taneïtat, i el considerem correcte). 

Un ne utró produe ix la fi ss ió d'un nucli, o riginant neutrons que fissio nen a ltres nuclis 
propers . 

Pe rò prec isa me nt a n'ell i a n'aquell són formes que he m de proc ura r bandejar de la 
lle ngua literària , restablint les antigues combinacio ns a ell, a aquell. 

A continuac ió, després d 'elogia r els cone ixe me nts d'A lomar i de va lorar positivament e l 
debat, repassava cada una de les observacions fetes pe r l'escriptor ma llorquí, e n 
alguns casos donant-li la raó i e n d ' a ltres fent precisions o manifes tant que no 
compartia els punts de vista de l seu opone nt. 

El GERUNDI ESPECIFICATIU I El GERUNDI EXPLICATIU 

232 S'anomena gerundi especificatiu el gerundi que equiva l a una oració 
re lativa especificativa. Es tracta d'un ús que ca l evitar. 

• És una nova no rma implicant molts canvi s. 
• La ca rpe ta contenint la documentac ió serà ll iu rada pe r la Secre tari a. 
• El trípti c descrivint e l c urs ja ha estat di stribuït. 

Les frases adequades corresponents són les següents: 

És una nova no rma que implica rà molts canvis. 
La carpeta que conté la documentació serà ll iurada pe r la Secretaria. 
El tríptic que descriu / en què es descriu e l c urs ja ha es tat d istribuït. 

233 De tota manera, ca l no confondre el gerund i especificatiu amb 
alguns gerundis que es poden substituir per una oració relativa explicativa 
o per una construcció equiparable, que sí que són correctes : 
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Observava e l Joan parlant en veu baixa. 
Observava e l Joan, que parlava en veu baixa. 

La professo ra e l va descobrir copiant a l'examen . 
La professora e l va descobrir que copiava a l'examen . 

És a I despatx, o rdena nt les carpe tes. 
És a I despa tx, que ordena les ca rpe tes. 

Els alumnes va n arribar protestant en veu alta . 
El s alumnes, que protestaven en veu alta, van a rriba r. 

234 Ca l cons iderar adequat el geru ndi, encara que sigui especificatiu, 
si acompa nya un subjecte de perso na dels que normalment va n darrere 
de l verb: 

Hi ha gent demanant impresos de matrícula des de les vuit. 
Sempre apareix algú proposant esmenes a última hora. 

235 Finalment, és important no obli dar que el gerundi exp licatiu no 
s'adiu gens amb verbs com ser, estar, tenir o assimilab les: 

• El personal i e l vehicle són exclusius de l se rve i de seguretat de la Universitat, disposant 
d'un te lèfon de contacte propi (629 158 763) . 

El personal i e l veh icle són excl usius de l serve i de seguretat de la Universitat, que disposa 
d'un te lè fon de contacte prop i (629 158763). 

l'ESTRUCTURA TOT I + GERUNDI 

236 No fem serv ir, com a expressió adversativa, la construcc ió amb tot 
i seguida d'un gerundi: 

• Tot i sent e l ponent de la propos ta, no la va defe~~H. 
• Tot i sabent que no te ni a e l nomenament, va come nçar a exerc ir com a direc to r. 

La construcció que fem serv ir va amb infi nitiu : 

Tot i ser e l ponent de la proposta, no la va defensar. 
Tot i saber que no teni a e l nome nament, va comença r a exe rc ir com a directo r. 

També és poss ible fe r servir la co njunció que i el verb conjugat: 

Tot i que era e l ponent de la proposta , no la va de fensa r. 
Tot i que sabia que no tenia el nome name nt, va comença r a exerc ir com a d irec tor. 

l'ESTRUCTURA COM + GERUNDI 

237 Evitem introduir una oració de gerundi per mitj à de l mot com si 
no és que rea lment vo lem fer una comparació. Sovint s'utili tza el com 
amb un va lor que no és ben bé comparatiu sinó aproximatiu o ponderatiu: 

Va somriure com disculpant-se pe l que aca bava de dir. 
Li va respondre, com fotent-se'n, que ja ho hav ia dit tot. 

És un ús legítim en català, però no és prop i del nive ll de fo rmalitat dels 
textos de la U RV. 
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FORMES INCORRECTES DEL PARTICIPI 

238 Ca l evitar algunes formes del parti cipi , que són incorrectes: 

admès / "adm itit 

cabut / "cap igut 
depès/"depengut 
imprès / " imprimit 

proscrit / " proscribit 

sabut / "sa pigut 
sobreimprès / "sobreimprim it 
venut / "vengut 

LA CONCORDANÇA DEL PARTICIPI 

239 El participi pot concordar amb el pronom feble que fa de comple
ment directe: 

La carta l'han adreçada al d irector genera l. 
Aquests papers els he vistos a la ta ul a del Dr. Moll. 
De propostes només n'han aprovades tres. 

240 També pot concordar amb el pronom febl e subjecte d'una oració 
d' in finitiu que faci de complement directe (s' indica en versa letes l'oració 
que fa de complement directe del pa rti cipi ): 

La Raquel L'he sentida PUJAR A SECRETARIA. 
Els alumnes ELS he vistos TREBALLAR MOLT. 

241 I també pot concordar amb el pronom feb le complement directe 
d'una orac ió d' infinitiu que faci de compl ement directe dels verbs 
anomenats modals (vo /f) r, poder, saber, gosa r) i del causatiu fe r: 

La pel·lícula, no L'ha vo guda VEURE. 
La cançó, no L' ha poguda SENTIR. 
La· resposta, no L'ha sabuda TROBAR. 

La sol ució, no ens L'ha gosada DIR. 
La idea, no ens L'ha feta SABER. 

242 A la URV no ens inclinem per cap de les dues possibilitats (amb 
concordança i sense concordança), i per això procurem que no predominin 
d'una manera absoluta els textos sense concordança. 

LA PERíFRASI VERBAL D'OBLIGACIÓ 

243 La perífras i verbal que usem per expressar l'obligac ió és haver de: 

Els alumnes han de recollir l' imprès de matrícul a a la secreta ri a del centre. 

244 Per indicar obligació o necess itat podem recórrer, també, al verb 
caldre i a altres express ions com ser necessari, fe r fa lta o tenir l 'obligació. 
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Cal que presenteu la documentac ió abans del 3 d'abri l. 
No és necessari que firm i l' informe el d irector de depa rtament. 

Per poder obtenir aquest aju t fa falta que el vostre grup de recerca hagi establert contacte 
amb un grup d'una altra un iversitat. 

Els professors tenen l'obligació d'atendre les reclamacions d'exàmens. 

2~5 No fem servir, per indicar ob ligació, les perífras is tenir que ni tenir 
de, ni tampoc el verb deure o les fó rmul es impersonals haver-hi que i ser 
precís que. No escri vim mai, doncs, les oracions següents: 

" Us recordo que teniu que signar les actes aba ns del 30 de setembre. 
" La secretària té de fer una certif icac ió de l'acte. 

" Perquè la so l·lic itud ti ngui efecte deveu adreçar-l a al degà . 
" ~esp rés d'a ixò hi ha que fer un ofici adreça t al rec tor. 
" Es precís que ens feu arribar la resolució al més avia t poss ib le. 

~46 Ca l tenir en compte que el verb caldre funciona sobretot en singu
lar. Es poc frequent usar-lo en plural i, encara menys, en plural i amb un 
complement indirecte (s i va en singular el complement indirecte és més 
habitual): 

Cal que tinguem més recursos per a la recerca. 
Cal disposar de més recursos a la recerca. 

Ens calen més recursos per a la recerca. [poc freqlientJ 

LA PERíFRASI ANAR A + INFINITIU 

247 Per expressa r imminència o futur immediat evitem escriure anar a 
seguit d'un infinitiu . 

Ara us comunicaré / " us vaig a comunicar una cosa important. 

D'aquí a un ~omen t el secretari llegirà / "va a llegir la memòria del curs passa t. 
En aques t caplto ltractarem / "anem a tractar dels aminoàcids. 

248 En ca nvi, la perífras i és correcta si s'usa en passat: 

Quan el d irec tor anava a proposar una nova soluc ió, els qui havien presentat l'esmena 
va n dir que la retiraven. 

De tota manera, convé tenir present que amb alguns verbs es pot usar 
també, amb el mateix sentit, el verb en pretèrit imperfet, sense l'auxiliar 
anava a: 

Jo ja anava a sortir quan va arribar una altra visita. 
Jo j a sortia quan va arribar una altra visita. 

249 Ca l tenir en compte, a més, que sovin t .en català recorrem a la 
perífrasi haver de en casos en què la llengua castellana recorreri a a la 
perífras i ir a: 

¡Quién iba a decir que no te da rían la beca? 
" Q ui anava a dir que no et donarien la beca? 

Qui havia de dir que no et donarien la beca? 

Parece que se te vaya a caer . 
" Sembla que et vagi a caure. 

Sembla que t'hagi de caure. 
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LES PERíFRASIS ANAR + GERUNDI I ESTAR + GERUNDI 

250 Per expressar el caràcter duratiu o progressiu d'una acció fem ser
vir el verb anar seguit d' un gerundi: 

En els darrers anys s' han anat consolidant alguns grups de recerca. 

251 També es pot utilitzar el verb estar seguit d' un gerundi: 

Gràcies a l'esforç de to thom, els problemes causa ts per les obres s'estan solucionan\. 

252 Hem de mirar d'ev itar aquesta darrera perífrasi quan vo lem indi
car simple present momentani. En aquest cas és millor subst ituir-l a pel 
present d'indicatiu: 

* Ara mateix el direc tor general està sortint de les dependències del Serve i de Gestió de 
la Recerca . 

Ara mateix el direc tor general surt de les dependències del Servei de Gestió de la Recerca. 

253 Amb els verbs ser i tenir no fem serv ir la perífrasi estar + GERU DI . 

* El congrés sobre quimiometri a està sent un èx it. 
El congrés sobre quimiometria és un èxit. 

* Estan tenint problemes amb la tramitació de la sol·lic itud. 
Tenen problemes amb la tramitac ió de la sol·li citud. 

254 De vegades pot ser relativament indiferent utilitzar la perífrasi o 
recórrer a un temps verbal no perifràstic. En aquests casos no hem d'ob lidar 
que la proliferació de la perífrasi estar + GERUND I pot arribar a carregar els 
textos: 

* Us informem que un dels equips princ ipals de comunicac ions de la xa rxa no està 
funcionant correctament. Aques t és el motiu pel qual aquest matí estem tenint 
problemes de connec tivitat. Ara l' estan arreglan\. Us av isa rem quan hi hagi noveta ts. 

Us in formem que un dels equips princ ipals de comun icac ions de la xarxa no funciona 
correc tament. Aques t és el mo tiu pel qu al aq ues t matí tenim probl emes de 
connecti vitat. Ara l' estan arreglant. Us avisa rem quan hi hagi novetats. 

LA PERíFRASI DEURE + INFINITIU 

255 Per expressar una probabilitat o una suposic ió, podem fer servir el 
verb deure seguit cI 'un infinitiu : 
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També ca l que presenteu els impresos normalitza ts, que ja deveu haver rebu\. 

En aquests casos, hem d'evitar de posar el verb deure en futur: 

* Com ja deuràs saber, a les darreres elecc ions el nostre sindi cat va obtenir dos repre
sentants. 

Com ja deus saber, a les darreres elecc ions el nostre sindica t va obtenir dos representants. 



256 També hem d'evitar co l·low la prepos ic ió de entre l'auxili ar (e l 
verb deure) i el verb en infinitiu: 

• Sí que em va arribar el missa tge, però suposava que el professor joa n Igual ja devia 
d' haver pa rl at amb tu. 

Sí que em va arribar el missa tge, però suposava que el professor joan Igual j a devia 
haver parl at amb tu . 

257 Si la probabilitat o la suposició fan referència al passat, utilitzem 
l' auxili ar en passat: 

No sabem per què va reaccionar així: devia ser el ca nsament. 

En aquests casos, hem d'evitar de posa r el verb deure en condicional: 

• Això deuria ser un error: és mo lt estrany que eriviïn impresos que no corresponen. 
Això devia ser un error: és molt estrany que enviïn impresos que no corresponen . 

LA PERíFRASI VENIR A + INFINITIU 

258 Amb sentit aproximat iu, es pot fer servir la seqüència venir a se
guida d'un infinitiu: 

En el seu discurs ha vingut a dir que, malgrat tot, veu amb optimisme el futur dels 
llicenc iats universitari s. 

Aquest resultat ve a ser el mateix que el que va m obtenir amb l'a ltre experiment. 

LA PERíFRASI VENIR + GERUNDI 

259 Amb sentit progress iu o durat iu, no utilitzem el verb venir seguit 
d' un gerund i: 

• Aquestes jornades es vénen organ itzant des de fa c inc anys. 
• Tradic iona lment s'han vingut admetent dos punts de v ista. 
• El persona l de vigilànc ia, en l'horari indica t, romandrà a la consergeri a dels centres, 

com venia fent fins ara. 

Les orac ions adequades corresponents són les següents: 

Aquestes j ornades s'organitzen des de fa c inc anys. 
Trad ic ionalment s'han admès dos punts de vista. 
El personal de v igilància, en l' horari indica t, romandrà a la consergeria dels centres, 

com feia fins ara. 

LA PERíFRASI VENIR + PARTICIPI 

260 Evitem en general la perífrasi formada per l'auxiliar venir un 
part ic ipi si podem substituir còmodament l'auxili ar per estar o anar: 

La quantitat de l'a jut està condicionada / 've condicionada pel nombre de sol·licitants . 
Aquesta actitud social pot es tar provocada / 'venir provocada per factors exògens a la 

comunitat. 
El dret a exa men va inclòs / 've inclòs en el el contracte amb l'acadèmia. 
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ÚS DEL PERFET PERIFRÀSTIC 

261 En els textos de la URV fem serv ir el pretèrit perfet perifràstic (en
cara que el perfet simple també és normatiu): 

• Us demanàrem que ens enviéss iu la documentac ió. 
Us vam demanar que ens enviéss iu la documenlac ió. 

EL PRETÈRIT ANTERIOR 

262 En els textos de la URV fem servir el pretèrit anterior perifràsti c 
(encara que el pretèrit anterior simp le també és normatiu): 

* Q uan hagueren arribat, ens van demanar que els enviéssim el document. 
Quan van haver arribat, ens van demanar que els enviéss im el document. 

263 No cons iderem inadequat substituir el pretèrit anterior perifràstic 
pel perfet perifràsti c si la frase és igualment precisa : 

Va comunica r-nos la notíc ia quan va haver acabat la classe / quan va acabar la classe. 

ÚS INCORRECTE DEL FUTUR 

264 No és correcte fer servir el futur (ni el futur simp le ni el futur 
compost) amb va lor de probabi li tat o de suposició: 

• A hores d'a ra ja sabrà que no li han conced it la beca . 
* Tal com ja coneixereu tols a Iravés dels mitjans de comunicac ió ... 
* Ja haureu llegit elmissa lge d'ahir. 
* No hauran ca igut en l'error? 

265 Per expressar probabil itat o suposic ió recorrem a la perífrasi amb 
deure (vegeu el punt 255): 

A hores d'ara ja deu saber que no li han conced it la beca . 
Tal com ja deveu conèixer tots a través dels mitjans de comunicac ió .. 
Ja deveu haver llegit el mi ssa tge d'ahir. 
No deuen haver caigut en el tòpic de pensar que to t el que és genuí és arcaic? 

ÚS DEL FUTUR 

266 El futur es pot fer serv ir -a la URV no estab lim cap preferència
en alguns co ntextos en què també és poss ible escriure el present de 
subjuntiu . 
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Farem el que diràs / el que diguis. 
Els professors que ho desitjaran / que ho desitgin podran trametre-ho per fax. 
Quan arribarà / Quan arribi en tornarem a parl ar. 

CONDICIONAL INCORRECTE 

267 No és correcte fer servir el co ndiciona l amb va lor de probabi l itat 
passada o de suposició sobre el passat: 

* No sabem per què va reaccionar així: seria el cansa ment. 
* De tant en tant el professor pensava en els alumnes i es preguntava si ja haurien trobat 

la solució. 

En aquests casos ca l recórrer a la perífra si amb deure en passat (vegeu 
el punt 255): 

No sabem per què va reaccionar així: devia ser el cansa ment. 
De tant en tant el professor pensava en els alumnes i es preguntava si ja devien haver 

trobat la so lució. 

ÚS INCORRECTE DEL PRESENT DE SUBJUNTIU 

268 El present de subjuntiu amb va lor de possibilitat present o futura 
(que anomenem subjuntiu de possibilitat) és incorrecte. És fàcil detectar 
aquest ús inadequat perquè el verb va acompanyat de l'adverbi potser. 
L'alternativa correcta és el present d' indicatiu o el futur: 

* El manua l més comp let d'aquesta matèri a potser sigui el que es va publica r a Londres fa 
dos anys. 

El manual més complel d'aquest matèria potser és el que es va publicar a Londres fa dos 
anys . . 

• Aleshores, potser Bush arribi a la conclusió que no és amb bombes ni amb restri cc ió de 
drets que es persegueix els terroristes. 

A leshores, pOlser Bush arribarà a la conclusió que no és amb bombes ni amb restri cc ió 
de drets que es persegueix els lerrori sles. 

* No coneix la resposta , però potser respongui correc tament sense adonar-se' n. 
No coneix la resposta, però potser respondrà correc lament sense adonar-se'n. 

269 Quan fem servir el verb dubtar en frases negatives per expressar 
una supos ic ió, escrivim en la subordinada la perífras i deure + INFINITIU, i no 
pas el present de subjuntiu: 

* No dubto que el ponent conegui perfec tament totes les fonts documenta ls, però això no 
vo l dir que la seva visió del problelm sigui compl eta. 

No dubto que el ponent deu conèixer perfectamen t totes les fonts documentals, però 
això no vo l di r que la seva visió del problema sigui completa. 

USOS INCORRECTES DEL PLUSQUAMPERFET DE SUBJUNTIU 

270 És incorrecte escriu re en l'orac ió principal de les estructures 
condicionals el verb en plusquamperfet de subjuntiu (l'orac ió principal és la 
que no va in troduïda per la partícula SI). Hi correspon el condicional compost. 

* 1-10 hagués pogut enviar, si m'haguessis donat més temps. 
Ho hauria pogut enviar, si m'haguessis donat més temps. 
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271 En general, ev item el plusquamperfet de subjuntiu quan es pot 
substituir pel condicional compost: 

, Pràcti cament no hi havia espa i per a una nova ll ei. Haver-ne fet una potser hagués estat 
bonic, però no sé si massa útil. 

Pràcti cament no hi havia espai per a una nova ll ei. Haver-ne fet una potser hauria es tat 
bonic, però no sé si massa úti l. 

VERBS QUE ES CONSTRUEIXEN AMB COMPLEMENT DIRECTE 

272 Hi ha verbs que regeixen comp lement directe i que, per error, 
trobem sovint construïts amb complement indirecte. Convé fixa r- s' hi i 
escriure el complement adequat. En donem uns quants exempl es: 

El gabinet pedagògic també el pot aconsellar / ' li pot aconsellar en temes educa tiu s. 
Aquest problema afecta tots els estudiants / ' afecta a tots e ls estudiants. 
Són coses que l'ajudaran / ' li ajudaran a planifica r-se la ca rrera. 
Sempre ataca verbalment els qui no li donen la raó / ' ataca verbal ment als qui no li 

donen la raó. 
També pot passar per secretaria i l'atendrem / ' li atendrem amb molt de gust. 
En la tes i se citen autors poc representatius / 'se citen a autors poc representatiu s. 
No ca l que critiquis tant l'equip dega nal / 'critiquis tant a l'equip dega nal. 
Ha dit, parafrasejant Hobbes / 'parafrasejant a Hobbes, que aquí el professor és un llop 

per a l'a lumne. 
Els ca nvis constants han portat els estudiants " han portat als estudiants al desconcert. 
El congrés tindrà com a protagonista l'últim premi Nobel d'economia / ' tindrà COI11 a 

protagonista a l'últim premi Nobel d'economia . 

VERBS QUE ES CONSTRUEIXEN AMB COMPLEMENT INDIRECTE 

273 Hi ha verbs que regeixen comp lement indirecte i que, per error, 
trobem de tant en tant construïts amb complement directe. Convé fi xa r
s'h i i escriure el complement adequat. En donem uns quants exempl es : 

No li importa / ' l'importa saber el resu ltat de l'enquesta. 
Ha dit que la proposta li plau / *el plau . 
No li permeten ca nviar la data de lIiurament /*el permeten canviar la data de lliurament. 
És una idea que repugna a un professor responsable' *repugna un professor responsa-

ble. 
Tant el pare com la mare va n sobreviure al fill / 'va n sobreviu re el fill. 

VERBS QUE ES CONSTRUEIXEN AMB COMPLEMENT DIRECTE 
I AMB COMPLEMENT INDIRECTE 

274 Hi ha verbs que porten un compl ement directe referit a cosa i un 
complement indirecte referit a persona: 

Han donat un premi al professo r Navarro. 

84 

275 Amb aquests verbs, quan no hi ha el complement directe referit a 
cosa, pot passa r el següent. N'hi ha uns quants que fan que el complement 
indirecte de persona es converteix i en complement directe: 

li van aconsell ar que descansés. ~ El van aconsellar bé. 
El di rector va de legar la representació al secretari. ~ El director va delegar el secretari. 
Han pagat el sou als becaris. ~ Han paga t els becaris. 
Han robat e l portàtil al professor Garcia. ~ Han robat el professor Garcia. 

I n' hi ha uns quants que conserven el complement de persona com a 
complement indirecte: 

Ensenya matemàt iques als estudiants de Química. ~ Ensenya als estudi ants de Quími-
ca. 

Li hem escrit una ca rta. ~ li hem escrit. 
Va pegar un cop al vigilant del pàrquing. ~ Va pegar al vigi lant del pàrquing. 
Respondrà que sí a la pregunta ' al professor. ~ Respondrà a la pregunta' al professor. 

VERBS CONFLICTIUS EN RELACIÓ AMB EL COMPLEMENT 
DIRECTE I EL COMPLEMENT INDIRECTE 

276 H i ha dos grups de verbs, que anomenem verbs del tipus agradar 
i verbs del tipus preocupar, que comparteixen la major part de les propietats 
sintàctiques i semàntiques i que, en canvi, no es construeixen amb el mateix 
complement. Els dels primer grup porten complement indirecte; els del 
segon, complement directe: 

li agrada estudiar enologia. 
El preocupa no poder aprova r-ho tot. 

És fàci I equivocar-se (sobretot és fàci I escriure els del segon grup -del 
tipus preocupar- amb comp lement indirecte) i, per tant, cal vigi lar 
especialment. Tot seguit donem una llista d'exemples amb uns quants dels 
verbs d'aquesta mena que més sovint trobem escrits incorrectament: 

No l'afecten / ' li afecten les crítiques. 
l'amoïna / ' li amoïna haver de presentar els papers a (dtima hora. 
El rector va di r que la proposta l'apassionava / ' li apassionava. 
Aquesta idea atrau qualsevol grup de recerca " atrau a qualsevol grup de recerca. 
Firmar el man ifest no el beneficiarà " li beneficiarà. 
El cohibia / ' li cohibia que tu te li posessis al dava nt. 
Ha vist que no el compensava " li compensava treba ll ar tantes hores. 
A ell el complau / *Ii complau e l teu serv ili sme. 
No el concerneixen ' *Ii concerneixen les nostres dec isions. 
El disgusta ' *Li disgusta la teva actitud. 
El distreu / Oli distreu que li pa rlin del Perú. 
El divertia bu rxa r-lo ' Oli divertia burxa r-lo. 
Tot a ll ò que deien l'entristia " li entristia. 
A la professora Gràcia l'entusiasma / *Ii entusiasma expl ica r arqueologia. 
la fasc ina ' oli fascina la fís ica teòrica . 
El fastigueja " Li fastigueja fer classe a les vuit de l ma tí. 
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l'horrotitza / ' li horrotitza corregir tants exà mens. 
Que l' hag in convidat l' il ·lusiona / ' li il ·lusiona. 
La notícia ha impactat la comunitat cient ífica / ' ha impactat a la comunitat científica. 
l'impressiona / ' li impress iona que li parl in amb decisió. 
l' incomoda / ' li incomoda treba llar amb la becà ri a. 
A la direc tora la indigna / ' li indigna que no li ho hag in dit. 
El futur l'inquieta / ' li inquieta. 
Tot aquest sil enci l'intrigava / ' li intrigava. 
El meravella / ' li meravella la teva pau . 
Són coses que molesten els alumnes / ' molesten als alumnes. 
A la Marta la obsessionen / ' li obsessionen els jocs d'o rdi nador. 
l'ofèn / ' Li ofèn el teu silenci. 
El teu retard la perjudica / ' li perjudica. 
No el preocupa / ' li preocupa sa ber què penses. 
El sa ti sfà / ' li satisfà que li facin elogis. 
la sobta / ' li sobta que no te n'a legri s. 
La decisió ha sorprès els alumnes / ·sorprès als alumnes. 

277 Els verbs desagradar, encantar (quan vo l dir 'agradar mol t') i inte
ressar (quan no vo l dir 'fer agafar interès') són dels tipus agradar i, per tant, 
els construïm amb comp lement indirecte: 

No li desagrada partic ipar en la Se tmana de la Ciència. 
Ha dit que li encantaria impul sar aquest projec te. 
És una modificació de la normativa que interessa a tot el professorat. 

278 Tant els verbs del tipus agradar com els verbs del tipus preocupar 
porten molt sovint el com~ment en posició inicial (abans del verb). Ll avors 
aquest complement porta sempre la preposició a, tant si és complement 
indirect (verbs del tipus agradar) com si és complement di recte (verbs del 
tipus preocupar): 

A la professora Ca nals li agrada fer c lasse a la tarda. 
A la professora Ca nals la preocupa fer classe a la tarda. 

279 Convé tenir en compte, però, que els verbs transitius que no són 
de l tipus preocupar no incorporen la prepos ició a al complement d irecte 
desplaçat a la posició inici al: 

He vist la Marta que marxava . ~ 

El futur preocupa la Marta. ~ 

' A la Marta l'he vist que marxava. 
la Marta l'he vist que marxava. 

' la Marta la preocupa e l fu tur. 
A la Marta la preocupa e l futur. 

280 Quan els verbs del tipus agradar i del tipus preocupar porten el 
complement en posició in icial, normalment no escrivim cap coma entre 
el complement i la resta de la frase: 

, A la Marta, li agrada fer c lasse cada dia. 
A la Marta li agrada fe r c lasse cada dia. 
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, Als alumnes, els preocupa poc la política universitària. 
Als a lumnes els preocupa poc la política universitàri a. 

En canv i, amb els altres verbs la coma és opcional. Depèn bàs icament 
del contrast que vu lguem establir entre el complement i la resta de l'oració 
(consulteu els punts 552-553): 

l a Marta l'he vist que marxava. 
l a Marta, l'he vist que marxava. 

281 En totes aquestes construccions en què el complement apareix en 
posició inicial (abans del verb), hi ha ob ligatòri ament, com s'ha vist, un 
pronom feb le que fa la mateixa funció que el complement. Sobre aquesta 
qüestió consulteu els punts 550-551. 

282 Amb els verbs del tipus preocupar, el complement directe, quan és 
un pronom relatiu o interrogatiu i expressa persona, porta sempre preposició 
(consulteu també els punts 137 i 380). 

Els de Filologia són els professors a qui més inquieta aquesta mesura. 
Qui són els professors a qui preocupa l'a ugment de la burocràcia universitàri a? 
A qui ha satisfet aquesta reforma de l pl a d'estudi s? 
Els a lumnes a qui ha sorprès la notíc ia són els de primer curs. 

VERBS AMB PRONOM OBLIGATORI 

283 Hi ha uns quants verbs que es caracteritzen perquè sempre porten 
un pronom febl e com a comp lement. A més, poden po rtar un altre 
complement amb la mateixa funció que el pronom feble. Són verbs, doncs, 
que orig inen un pleonasme que no és incorrecte. (Aquests verbs són 
diferents dels verbs pronomina ls, que són els que sempre porten un pronom 
feble lex ica l itzat, que no fa cap funció. ) Entre aquests verbs amb pronom 
ob ligatori o inherent hi ha els que apareixen als exemp les següents (no 
separem el complement amb una coma): 

A LA PROFESSORA FOLCH se li va acudi r una idea brill ant. 
La publicitat que ELS ca l ALS BOTIGUERS és una publicitat d' impac te. 
A LA PORTADA HI diu que el llibre ha esta t coeditat amb e l Consell Coma rca l. 
D'AQUEST COMPLEMENT EN diem complement predicati u. 
AL DIRECTOR se li ha escapat una mala parau la. 
A L'ALiClA li esdevingué que, per art d'encantament, es va trobar de sobte al bell mig de l 

bosc. 
A LA NÚRIA li va ocórrer una desgràc ia. 
AL GERENT se li ha ocorregut que podem canviar d'es tratègia comercial. 
AL DR. VAllS li passa que no troba mai l'a ula. 
AL SR. ROIG no li va provar el tras ll at. 
Ha inte rvingut el Dr. Mas dient que no se'N recorda DEl DEBAT DE L' ÚLTIMA REUN iÓ. 
M'has de dir què li sembla AL TEU GERMÀ la nostra proposta. 
No me'N surto D'OMPLIR AQUEST FORMULARI ELECTRÒNIC. 
EN AQUEST PIS no HI toca el 501. 
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Ara LI toca A L'ALUMNE SEGÜENT. 

AL SERVEI LI urgeix que li passeu aquestes dades. 

284 Aquests verbs es construeixen norma lment amb el complement al 
davant, però si co l·loquem el complement després del verb, el pronom 
feble no desapareix: 

A QUI se LI ha ocorregut aquesta bona idea? -7 Aquesta bona idea se LI ha ocorregut AL 
GERENT. 

A QUI LI ha passa t que no trobava l'aul il? -7 Això LI ha passat AL D R. VAllS. 

COMPLEMENTS REGITS PER DOS VERBS AMB RÈGIM DIFERENT 

285 Podem coord inar dos verbs i escriure tot segui t un complement 
que comparte ixen: 

l'objec tiu d'aquest estudi és presentar i transcriure UN DOCUMENT DESCONEGUT. 

Però això és inadequat si els verbs tenen règims dife rents (e l primer 
ve rb de l'exemp le següent rege ix co mpl ement d irecte i e l segon 
compl ement prepos icional): 

* Els dega ns van estudiar i intervenir EN EL CONFLICTE. 

* Una llenca de mar impetuosa es troba i barreja AMB LA RIA a prop del poble. 

El que ca l fer, ll avors, és buscar una altra sortida: 

Els degans van estudiar El CONfliCTE i Hi van intervenir. 
Una llenca de mar impetuosa es troba AMB LA RIA i S'HI barreja. 
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10. Verbs: observacions sobre verbs concrets 

ABARCAR 

286 El verb abarcar és un castell anisme. Ca l fer serv ir altres verbs 
(consulteu també PRAX I LINGüíSTICA 11, p. 88) : 

* LiI se Vil obra abarca diversos camps. 

La seva obra abraça d iversos cil mps. 

ABUSAR 

287 Construcc ions incorrectes: 

* Abuses de que / de què és un es tud iant de pri mer curs. 

288 Construcc ions correctes: . 

AbusaviI del càrrec. 
Abuses del fet que és un estud ian t de primer curs. 

ACCEDIR 

289 Construcc ions incorrectes: 

* Ha acced it a que / a què un altre professor correge ix i l'examen. 

* H il accedi t al fet que un altre professor corregeix i l'examen. 

290 Construcc ions correctes: 

Ha accedit a deixar que un altre professor corregeix i l'exa men. 

Ha acced it a la petic ió que li han fet. 

ACOSTUMAR-SE 

291 Construcc ions incorrectes: 

* S'ha acostumat a que / a què li diguin sempre què ha de fer. 

292 Construcc ions correctes: 

S' ha acos tumat que li d igu in sempre què hil de fer. 

S' ha acos tumat a treba ll ar poc. 
S'ha acos tumat al ri gor acadèmic. 
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ADONAR-SE 

293 Construccions incorrectes: 

, M'adono de que / de què ara no és el moment adequat. 
; Me n'adono que he d'estudiar més. 

294 Construccions correctes: 

M'adono que ara no és el moment adequat / que he d'estudiar més . 

AMENAÇAR 

295 Construcc ions incorrectes: 

, Amenacen amb dimitir. 
, Amenacen amb que / amb què dimitiran. 

296 Construccions correctes: 

Amenacen amb la dimissió. 
Amenacen de dimitir. 
Amenacen quc dimitiran. 

ANOMENAR 

297 En primer lloc, ca l que no confonguem aquest verb amb el verb 
nomenar (consulteu PRAXi tNGüíSTtCA 11 , p. 91) . 

298 En segon ll oc, cal tenir en compte que anomenar algú / anomenar 
una cosa significa 'd ir el nom d'a lgú o d'una cosa': 

Es va referir a la vicerec tora sense anomenar-la. 
Durant la conferència el va anomenar tres vegades. 
Els indígenes no vo len anomenar mai la ma laltia: és un tabú. 

299 A més, anomenar també significa 'd ir de nom': 

Aquests nombres els anomenem nombres primers. (= ell cliem, cie 110m, 110mbres primers) 

Anomenarem variació clialòpica la variació cie la llengua des del punt de vista territo
rial. (= ell cliem, cie 110m, variació clialòpica ) 

300 I anomenar-se significa 'tenir com a nom': 

Les matèries que imposa com a obliga tòries el pla d'es tud is oficial s'anomenen matèries 
troncals. 

301 En tercer lloc, ca l tenir en compte que anomenar no és sinònim de 
referir-se, d'indicar, d'enumerar, d'assenyalar n i de descriure. Per uti I itzar 
anomenar correctament ca l que la cosa a què ens referim tingui un nom : 
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, L'estudiós ha dit que aquest mètode té molts inconvenients, però no els ha anomenat. 
L'estudiós ha dit que aquest mètode té molts inconvenients, però no els ha indicat / ha 

enumerat / ha assenyalat / ha descrit. 

302 Finalment, ca l tenir en compte que normalment anomenar no vo l 
dir 'posar nom': 

, És un nou producte financer, però encara no l' hem anomenat. 
És un nou producte financer, però encara no hi hem posat nom. 

, Q uan el van haver anomenat, van fer una festa. 
Quan li van haver posat nom, va n fer una festa. 

Només en pretèrit perfet i plusquamperfet és possibl e usar anomenar 
amb el sentit de 'posar nom': 

Van anomcnar el nou robot R-3. 

AVISAR 

303 Construïm el verb avisa r amb comp lement directe (que indica la 
persona destinatària de l'av ís) i amb complement preposicional in troduït 
per de (que indica el contingut de l'avís): 

Esperi un moment, que ara l'avisa ré. 
Ja hem av isa t els alumnes de l'ampliació del període de matrícul a. 

Hem de tenir en compte que si el complement que expressa el conti ngut 
de l'av ís és una orac ió introduïda per que, prescindim de la prepos ició: 

Ca l que en l'anvers del document s'av isi els alumnes ' de que / que les condicions per a 
l'obtenció del reconeixement de crèdits s'espec ifiquen al revers. 

CELEBRAR 

304 Només fem serv ir el verb celebrar si vo lem fer referència a un acte 
que té rea lment caràcter festiu: 

Després de la reunió del consell celebrarem el final de trimestre amb una copa de cava. 
Va ce lebrar que havia <l prova t amb un<l festa a Sa lou. 

En els altres casos recorrem a altres verbs: 

AI desembre hi haurà elecc ions de representants sindica ls. 
Es farà una reun ió extraordi nària. 
L'any passa t va tenir lloc el III Congrés In te rnac iona l sobre Ramon Llull. 

CESSAR 

305 El verb cessar no pot portar complement directe: 

, El direc tor va cessar el secretari . 
El direc tor va fer cessar / va destituir el secre tari . 
El Dr. Riba ha cessat com a secretari. 

CITAR 

306 Utili tzem citar quan expressem que es fa una c itac ió (que es 
reprodueix un text): 
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Va citar textua lment les paraul es del decret. 
Ha citat un paràgraf sencer en suport de la seva hipòtesi. 

També l' utilitzem per referir-nos a l'autor del qua l se cita alguna cosa : 

Va citar Virgili (= Va fer una citació d 'un text de Virg ili) 

307 També uti I itzem citar per esmentar autors o textos que hem adduï t 
com a suport del que diem, amb independència que materia lment hàgim 
fet o no una c itació pròp iament d ita . 

Hem citat aquests autors perquè mostren sinton ia amb la nostra tes i. 
Altres treballs amb aquesta ori en tac ió c ientífica són el ja citat de Ca rreté (1991), el de 

Barga lló (en premsa) i el de Bastardas (1997). 

308 En canvi, no utili tzem el verb c itar si només volem dir anomenar. 
Fi xem-nos en una frase com la següent: 

Duran t la conferència t'ha citat un parell de vegades. 

Aquesta frase sign ifica 'Durant la conferència ha c itat un text teu un 
pa rell de vegades', o bé 'Durant la conferència ha fet referència a tu com 
a suport d'a lguna de les coses que deia', però no signi f ica simpl ement 
' Du ra nt la conferència t' ha anomenat un pare ll de vegades' . 

CONTRIBUIR 

309 Construcc ions incorrectes: 

, L'èx it del congrés ha contribuït a que I a què augmenti el prestigi de la URV. 

310 Construccions correctes: 

L'èx it del congrés ha con tribuït a fe r que augment i el prestigi de la URV. 
L'èx it del congrés ha contribuït que augmenti el presti gi de la URV. 
L'èx it del congrés ha contribuït a l'augment del prestigi de la URV. 

CONTINUAR/ SEGUIR 

311 Davant d'un gerundi és ind ife rent escriure el verb continuar o el 
verb seguir. 

Ha continuat I seguit treballan t en el mateix projecte. 

DEIXAR CLAR 

312 L'express ió deixar clar és una expressió co l·loqu ial que no fem 
serv ir en els textos de la URV. 

, El director ha vo lgut deixar clar que el termini no s'a mpliarà. 
El director ha vo lgut advertir I avisar I que se sàpiga que el termini no s'a mpliarà . 
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DELEGAR 

313 Construcc ions incorrectes : 

, La reunió la pres ideix el director o la persona a qui I en qui delegui. 

314 Construccions correctes: 

La reu nió la pres ideix el director o la persona que delegui. 
La reunió la pres ideix el director o la persona a qui I en qui delegui la representació. 

DESVELAR/ DESVETLLAR 

31 5 Per expressar que es fa conèixer una cosa amagada fem servi r 
desvelar o revelar, però no desvetllar, que té un altre signi ficat: 

El misteri no es va desvelar l ' desvetllar fins que vam sa ber que tot hav ia estat un error 
d'in terpretac ió. 

DIMITIR 

316 Construccions incorrectes: 

, El conse ll ha dimitit el tresorer. 

317 Construcc ions correctes: 

El conse ll ha fet dimitit el tresorer . 
El tresorer ha dimitit. 
El Sr. Roca ha dimitit de I ha dimitit com a tresorer. 
La Sra. Benet ha dimitit de la pres idència I ha dimitit la presidència. 

DUBTAR 

318 Construccions incorrectes: 

, Sé que és molt competent. No ho dubto. 
, Si teniu qualsevol problema, no dubteu en posa r-vos en contacte amb nosa ltres. 
, Dubta de que I de què sigui la convocatòria adequada. 
, Dubto de si podré ser-h i a temps. 

319 Construccions correctes : 

Sé que és molt competent. No en dubto. 
Si teniu qualsevol prob lema, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosa ltres. 
Dubta que sigui la convocatòria adequada. 
Dubto si podré ser-hi a temps. 
No dubto de la conveniènc ia del projec te I del nou pres ident. 
Dubtava entre presentar-se a l'examen i demanar an ul ·lació de convoca tòri a I entre el 

primer i l'{!ltim ca ndidat. 
Dubta sobre la necessitat de fer una altra rev isió del pla d'estudis. 
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ENTREGAR/ LLIURAR 

320 Tots dos verbs són correctes. En els textos de la URV tendim a fer 
servir més lliurar, però també podem utilitza r entregar, sobretot com a 
recurs estilístic per evitar repeti c ions excess ives. 

Fa dues setmanes us vam lliurar / entregar la documentació completa. 
Us va m lliurar el qüestionari perquè l'entreguéssiu al professor Cid . 

ESMENTAR 

321 El verb esmentar no és ben bé sinònim d'anomenar, i no sempre 
pot ocupa r el ll oc del verb referir-se a. Quant a anomenar, convé tenir 
present que, d' una banda, aquest verb té un significat ('dir de nom', 
consulteu el punt 299) que no té esmentar: 

• Aquests nombres els esmentem nombres primers. 
Aquests nombres els anomenem nombres primers. 

De l'a ltra, ca l saber que l'altre significat del verb anomenar, que és el 
significat amb el qual esmentar té relació, és més específic. Fem servir el 
verb anomenar per referir-nos a algú o a una cosa dient-ne el nom, mentre 
que esmentar el fem servir per referir-nos a algú o a una cosa per mitj à del 
nom però també per referir-nos-hi per mitjà de qua lsevol altra designació . 
Ai xí, en algunes frases tots dos verbs són possibl es: 

Es va referir a la vicerec tora sense anomenar-la / esmentar-la. 
Durant la conferència el va anomenar / el va esmentar tres vegades. 
Els indígenes no vo len anomenar / esmentar mai la mala ltia: és un tabel. 

Però en d'a ltres només és possible esmentar: 

L'estudiós ha dit que aquest mètode té molts inconvenients, però no els ha esmentat / 
'ha anomenat. 

Esmenteu / 'Anomeneu les ca racterístiques principals dels coleòpters. 

322 Quant al verb referir-se, convé ten ir en compte que esmentar és 
més específi c: 

, Tot i l'argumentació que acabo d'esmentar, els detractors de la tesi no es van deixa r 
convèncer. 

Tot i l'argumentac ió a la qua l m'acabo de referir, els detractors de la tes i no es van 
deixa r convèncer. 

, No esmentaré aquest fe t, que és difícil de descriure. 
No em referiré a aquest fet, que és difíc il de descriure. 

I convé tenir en compte, per tant, que esmentar molt sov int es pot 
substituir, pel que fa al significat, per referir-se a, que és més genèri c (però 
també ca l recordar que, com que són dos verbs de règim diferent, no 
sempre és oportú fer la substitució): 

L'em issor sempre l'esmentem en tercera persona del singu lar. 
A l'emissor sempre ens hi referim en tercera persona del singu lar. 
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323 Aquestes frases són exempl es d' ús adequat del verb esmentar: 

Si s' utilitza el tractament protocol·lari , ca l assegurar-se que s'aplica amb totes les perso
nes o càrrecs que en tenen i s'esmenten al document. 

AlgeJ a classe va esmentar el diccionari dient que admetia aquests usos, i la professora 
va lloa r l'obra però va advertir que no té caràcter normatiu. 

Mesos aba ns, els soc ialistes ja havien ofert l'alca ldia als populMs per tal de fer un front 
comeJ i poder procedi r a l'esmentada renovació. 

HAVER-HI 

324 No fem concordar el verb haver-hi (sobre l'ob i igatori etat del pronom 
hi consu lteu PRAXI LINGüíSTICA li, p. 109) 

, Hi han molts alumnes que han demanat revisió d'examen. 
Hi ha molts alumnes que han demanat rev isió d'examen . 

INCIDIR 

325 El verb incidir no és un verb d'acció vo luntàri a. Cal ev itar cons
truccions inadequades: 

Vull insistir / fer èmfasi / ' incidir en aquest punt. 
En la seva intervenció ha insistit! ha fet èmfasi / ' ha incidit en el problema de l'ava luació 

objectiva. 

Són adequades, amb el verb incidir, construcc ions com les següents: 

L'excés de crèdits incideix nega tivament en el rendiment acadèmic. 
Aquest factor no ha incidit en el resultat. 

INFORMAR 

326 Construcc ions incorrectes: 

, La comissió va informar el projecte favorab lement. 
, Hem informat a tots els professors de l'hora de la reunió. 
, li han informat incorrec tament. 
, M' han informat de que / de què el projecte ha estat admès. 

327 Construccions correctes: 

La comissió va informar sobre el projecte favorab lement. 
Hem informat tots els professors de l'hora de la reunió. 
l'han informat incorrec tament. 
M'han informat que el projec te ha estat admès. 
Aqu í informen de / sobre les beques als estudiants. 

LLIURAR 

328 Convé no confondre aquest verb, que és sinònim d'entregar, amb 
deslliurar, que és sinònim d'a lliberar (consulteu també el punt 320): 
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Ja ens han lliurat / ' deslliurat to ts e ls documents q ue necessitàvem. 
No pot deslliu rar-se / ' lliurar-se d ' have r de fe r classe a la ta rda. 

NECESSITAR 

329 Construcc ió incorrecta: 

, Pe r tenir prestigi, una universitat necessita d'un bon servei de publicacions. 

330 Construcc ió correcta: 

Per tenir p restigi, una un iversitat necessita un bon servei de publi cacions. 

NOMENAR 

331 Hem de saber di stingir nomenar, que vo l dir 'des ignar per a un 
cà rrec', d'a nomenar (consulteu també el punt 297 i PRAX I LINGü íSTICA 11, p. 
11 5). 

Han nomenat la Dra. Pérez pres identa de la comi ssió. 
El van nomenar secre ta ri . 

PALESAR 

332 El verb palesar no es pot fer servir per expressar que es té la vo luntat 
de fer constar o de fer saber alguna cosa . Són i ncorrectes les f rases següents: 

, El coord inador de l programa ha palesat la sorpresa de ls professors pa rtic ipants . 
, Durant e l torn obe rt de para ul es e [ Dr. Nava rro ha ind ica t que vo lia palesar q ue hi ha 

mo lt poc te mps pe r presentar esmenes. 

Les frases correctes corresponents són les següents: 

E[ coo rdinador de l p rograma ha fet conè ixer / ha expressat [a so rp resa de ls pro fessors 
parti c ipants. 

Durant e [ to rn obe rt de pa raul es e[ Dr. Nava rro ha indica t que vo lia di r / manifestar / fe r 
saber / fe r notar q ue hi ha mo lt poc temps pe r presenta r esmenes. 

333 Són correctes les frases següents, en les quals el verb no expressa 
acc ió vo luntàri a (e l subjecte no és de persona): 

Les dades que te nim palesen que hi ha hagut cre ixement de [a de manda de p laces . 
Aques ts símptomes pa lesaven un ca nvi de pe rcepc ió de [es re lac io ns e ntre e [ pode r i e[ 

poble. 

POSTULAR 

334 No es pot utili tzar postular per expressar que es té una opin ió: 

, E[ D r. López d iu que e ll postula q ue hi hagi més assignatures anua ls. 
E[ Dr. López d iu q ue e [[ defensa / proposa que hi hagi més ass igna tures anua ls. 
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335 El verb postular signific 'admetre com a postulat' . 

La bio logia postula que la v ida ex isteix: no pretén demostrar-ho. 

QUEDAR CLAR 

336 L'expressió quedar clar és una expressió col ·loquial que no fem 
servir en els textos de la URV. 

* El direc tor ha vo lgut que quedi clar que el termini no s'a mpli arà. 
El director ha vo lgut que s'entengui bé / que se sàpiga / que es prengui consciència que 

el termini no s'ampliarà . 

RAURE 

337 No utilitzem el verb raure com a equiva lent de ser o estar: 

* El prob lema rau en el fet que la preparac ió dels parti cipa nts no és adequada . 
El problema està en el fet / és que la preparació dels parti cipants no és adeq uada. 

* L'ex it rau en la rapidesa de la resposta. 
L'ex it està en la rapidesa de la resposta. 

El verb raure, poc freqüent en textos formals, té un sentit més restringit. 
Inclou al significat els trets d' involuntarietat o inevitabilitat: 

Ens hem equivoca t: hem anat a raure allà on érem al comença ment. 

REFLECTlR/ REFLEXAR 

338 És un error escriure reflexa r en comptes de reflectir, que és el verb 
correcte: 

* Aques ta idea tan bona no es reflexa en el teu escrit. 
Aques ta idea tan bona no es reflecteix en el teu escrit. 

339 Si el que volem expressar és que la v ista s'ofusca per excés de llum 
(tant en sentit literal com en sentit figurat), el verb adequat és enlluernar : 

Els v idres de les fin es tres de la fac ultat enlluernen els vianants. 
Un pl antejament tan bell fet de la tes i va enlluernar tothom. 

RESSALTAR 

340 El verb ressa ltar no és d'acc ió voluntàri a, i no porta compl ement 
directe. 

* Vull ressaltar que les conclusions del treball són prov isionals. 
Vull fer ressaltar que les conclusions del treball són prov isionals. 

El verb és correcte en frases com aquestes: 

Del treball ressalta l'a nàlisi dels antecedents històri cs del conflicte. 
Si ho escrius d'aquesta manera la idea central no ressalta. 
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SER/ ÉSSER 

341 En els textos de la URV fem servir sempre l' inf initiu ser i el gerundi 
sent (i no, en canvi, ésser i essent) . 

L' informe fina l va ser tramès l'va ésser tramès al mes de maig. 
S' ha demostrat que ded icar temps a fo rma r-se sempre acaba sent l'essent una bona 

inve rsió. 

342 Uti l itzem la forma ésser només per al substantiu: 

Els éssers vius tenen activ itat immanent i espontània. 

343 Per al parti cip i fem servir la forma estat: 

Les línies principals del programa ja han estat l'sigut debatudes. 

SER, ESTAR I HAVER-HI 

344 Pot ser que se'ns pl antegin dubtes a propòsit de l' ús dels verbs ser 
i estar. Deixant de banda els usos que no fan vacil·l ar, convé tenir en 
compte els criteri s següents. 

345 Amb el verb ser indiquem simpl e loca lització (a ixò passa quan 
qualsevol altra i nformació -durada, permanència, etc.- és irrell evant en 
relació amb el missatge que trametem): 

El director és al despatx. 
Els documents són a la secretari a. 
La Síl via era al corredor, que parlava amb la Ma ite. 
Ja som allà on vo líem arr iba r. 
Av iat serem al final de curs. 
He te lefonat a l Rectorat per parl ar amb el Dr. Rius i m'han dit que no hi és. 

346 Quan el complement és un adverbi o un si ntagma preposicional 
(no locati us n i ci ass ificatori s), uti I itzem estar: 

La suma no està bé. 
El nou cap del Servei d'Economia és e l Sr. Muntaner, que estarà sempre a la vostra 

disposició. 
El ca tàleg de l'exposic ió ja està a la venda. 
Aconseguir una beca no està a l'abast de tothom. 

347 Si el subjecte és de persona i l'atribut té sentit transitori, recorrem 
a estar: 

La professora Pons no fa rà classe perquè està malalta . 
El director estava irritat per l'ac tuació de la nova ca tedrà tica. 

348 Si el subjecte és de cosa i l'atribut és un parti c ipi , normalment fem 
servi r estar: 
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La secretari a està tancada. 
La com iss ió estava formada per cinc doc tors. 
El despatx està mal ordena!. 

(Cal tenir en comte que fa ríem servir ser si es tractés de la construcc ió 
pass iva: Si el treball és examinat per més d'un pro fessor, cada un ha de 
consignar la nota a part. ) 

349 Amb alguns adject ius i parti c ipis hi ha doble poss ibilitat, i aquesta 
doble possibilitat no implica canvi de significat: 

La Júl ia éslestà casada. 
La professora éslestà soltera. 
La idea enca ra éslestà viva . 
El projecte ja era/estava mort. 
El raïm éslestà madur. 
La porta éslestà oberta. 
L'a igua de l torrent éslestà molt freda: em congelo. 

350 Fem servir el verb haver-hi (i no pas ser ni estar) quan indiquem 
presència en un lloc d' una persona o cosa (tant si fem explíc it el lloc com 
si no l'h i fem perquè se sobreentén) i co l·loquem el nom darrere del verb: 

La Marta era a la reunió ~ A la reunió hi havia la Ma rta. l'A la reunió hi era la Marta. 
l'A la reunió estava la Marta. 

Que hi ha la Joa na? / 'Que hi és la Joana? / ' Que està la Joa na? 

Saps si entre e ls convidats hi ha el Dr. López? / 'Saps si entre els convidats hi és el Dr. 
López? / 'Saps si entre els convidats està e l Dr. Ló ez? 

A l'acte d' inaugurac ió hi havia / ' estaven tots e ls directors de centres i departaments. 
El presentador de les jornades ha dit que avui hi ha / ' està el director general. 

És tri st veure que darrere d'aquestes desigualtats hi ha / ' està el poder, com en gairebé 
tol. 

Amb el verb ser, quan indica localització, el subjecte podria anar darrere 
el verb només en casos de tematització a la dreta (consu lteu el punt 563): 

Que és a l departament, la Joana? 

Hem de tenir en compte que si fem una pregunta amb el verb haver-hi 
(perquè, com hem dit, hem col ·locat el subjecte darrere del verb), la resposta 
demanarà el verb ser si presenta el subjecte en posició preverbal: 

Que hi ha la Joa na? ~ La Joana no hi és / ' no està / ' no hi ha. 
Que hi ha e l Or. López? ~ El Dr. López sí que hi és / 'sí que està / 's í que hi ha . 

351 No hem de recórrer a raure ni a romandre quan el que passa és, 
simplement, que dubtem entre ser i estar: 

, El problema rau en el fet que la preparació dels parti cipants no és adequada. 
El problema està en el fet que la preparac ió dels partic ipa nts·no és adequada. 
El problema és que la preparació dels parti cipants no és adequada. 
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• La secreta ria roman tancada a partir de les 15 ho res . 
La sec re tari a està tancada a partir de les 15 hores. 

El verb romandre es fa servir per indicar permanènci a. Per a raure, 
consulteu el punt 337 . 

SOLVENTAR 

352 No utilitzem mai el castellanisme so/ventar (consulteu també PRAX I 

LI NGüíSTI CA 11 , p. 12 7): 

• Et demano q ue pa rli s amb e l Joa n i que, d' aquesta mane ra, solventis aquest pe tit 
inconvenient. 

Et demano que pari is amb e l Joan i que, d'aquesta manera, arreglis / reso lguis / solucionis 
aquest petit inconvenient. 

TELEFONAR 

353 El verb telefonar regeix complement indirecte: 

Hem telefon at a l vicerector / 'el vicerector. 
Ja li hem tel efonat / ' Ja l'hem te lefon at. 
Van te lefonar a Mad ri d . 
Ja hi vam te lefon ar. 

TENIR CLAR 

354 L'e pressió tenir clar és una expressió co l·loquial que no fem ser
vir en els textos de la U RV 

• El d irector ha dit que té clar que e l te rmini no s'ampli arà. 
El d irecto r ha dit que sap / que és conscient que e l te rmini no s'a mp li arà. 

TENIR LLOC 

355 De vegades hi ha una certa prevenció a utilitzar la locució tenir 
lloc, potser perquè es dubta si és una locució genuïna en cata là. És, però, 
perfectament adequada en textos formals: 

El congrés tindrà lloc durant la segona quinzena de novembre. 

TORNAR 

356 El verb tornar no té sentit causatiu: 

• Ta nts ca nvis d' ho rari e l tornen boig. 
Tants ca nvis d ' ho rari e l fan tornar bo ig. 
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TRACTAR-SE DE 

357 El verb tractar-se de no porta subjecte. És incorrecta una frase com 
la següent: 

• La proposta del Sr. Marquès es tracta d'una bona proposta. 

L'alternativa correcta és aquesta: 

La proposta de l Sr. Marquès és una bo na proposta. 

El verb tractar-se de es fa serv ir, per tant, quan no necess item expressar 
el subjecte: 

Es tracta d ' un problema difíc il. 
Es tractava d' un sistema molt àgil. 
Es tracta que tothom sigui molt puntua l. 
Es tractava que ho endevi ness is. 

Entre la frase amb el verb tractar-se de la frase anterior hi posem 
sempre un punt. 

• Un a ltre escri ptor va sobresorti r en aquesta primera me ita t de segle, es tracta de Pe re 
Mata i Fontanet. 

Un a ltre escr iptor va sobresortir en aquesta primera me itat de segle . Es tracta de Pere 
Mata i Fontanet. 

TRANSFORMARflRANSFORMAR-SE 

358 El verbs transformar i transformar-se regeixen la preposic ió en: 

Aquest procés transfo rma e ls res idus o rgà nics en/'amb adob. 
Quan entra a classe es transforma en/'amb una a ltra pe rsona. 

TUTORITZAR 

359 Encara que no apareix al diccionari normatiu ofic ial, utilitzem el 
verb tutoritzar, que, amb el significat acadèmic, preferim a tutelar : 

Els treba ll s d ' investi gació tutoritzats també se ran objecte de va lorac ió dava nt e l tribu
na l des ignat pe l Departamen t. 

Enguany, cada un de ls professors de l Departame nt ha tutoritzat tres a lumnes. 

UBICAR 

360 Evitem el verb ubicar si només vo lem indicar el lloc on hi ha 
alguna cosa (consulteu també PRAX I li GÜ íSTICA 11, p. 130-131): 

El despatx del d irec to r és / ' s'ubica a la te rcera plan ta. 
La nova fac ultat s' emplaça rà / ' s'ubicarà a l ca mpus de Reus. 
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VARIAR 

361 Les poss ibil itats de fer servir aquest verb amb comp lement directe 
són mol t restringides. Molt sovint s' uti I itza varia r quan el que ser ia correcte 
és escriure fer variar: 

• Els in teressos persona ls dels professors no poden variar la previs ió d'hora ri s. 
Els interessos persona ls dels professors no poden fer variar la previsió d'horaris. 
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11. Preposicions, conjuncions i adverbis: 
observacions generals 

CAIGUDA DE PREPOSICIONS DAVANT DE QUE 

362 En el català estàndard, davant cie la co njunció que les prepos ic ions 
a, amb, de i en s'e liminen: 

Sempre insisteix en la mateixa idea. 
Sempre insisteix que ho hem de ten ir ben prepa rat. 

Per aquest motiu, és mo lt co nvenient fixar-se i no cometre l'error, 
freqüent, d'escriure una cI'aquestes preposic ions davant de la conjunció: 

Sempre insiste ix en la mateixa idea. 
* Sempre insisteix en que ho hem de tenir ben prepa rat. 

Sempre insisteix que ho hem de tenir ben preparat. 

363 Un altre error freqüent, més greu encara, és escriure la preposició 
i, a més, accentuar la conjunció que. La conjunció que no porta ma i accent 
(no s' ha cie co nfondre, clones, amb un pronom relatiu, que sí que en pot 
portar; vegeu els punts 143, 145 i 151 ). Tot seguit posem uns quants b locs 
cI' exemp les, que mostren els errors de què parl em i les altern atives ade
quades: 

L' han obl iga t a aquesta renúncia. 
• L'han obl iga t a que renunci ï. 
• L'han obl iga t a què renunc iï. 

L'han obl igat que renunciï. 

Volem assegurar-nos de la correcta recepció del missa tge. 
* Vo lem assegurar-nos de que heu rebut el missa tge correctament. 
* Vo lem assegurar-nos de què heu rebut el mi ssa tge correc tament. 

Vo lem assegurar-nos que heu rebut el missa tge correctament. 

Han arribat a la concl usió de la conveniènc ia de l ca nvi. 
• Han arribat a la conclusió de que el canvi és convenient. 
• Han arribat a la conclusió de què el canvi és convenient. 

Han arribat a la conclusió que el ca nvi és convenient. 

La novetat de l programa consiste ix en el ca nvi d'objec tius generals. 
• La novetat del lli bre consiste ix en que els exemples de l'original han es tat substituïts per 

tex tos en anglès. 

* La novetat del ll ibre consisteix en què els exemples de l'original han es tat substitu ll s per 
tex tos en anglès. 

La novetat del ll ibre consiste ix que els exemples de l'ori ginal han esta t substituïts per 
textos en anglès. 
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El Departament està d'acord amb aques ta proposta. 
• El Departament es tà d'acord amb que el Dr. Roca sigui el ponent. 
• El Departament està d'acord amb què el Dr. Roca sigui el ponent. 

El Departament es tà d'acord que el Dr. Roca sigui el ponent. 

Digueu-nos-ho de tota manera després d'haver-ho comuni cat als centres. 
• Digueu-nos-ho de tota manera després de que ho hàgiu comunica t als centres . 
• Digueu-nos-ho de tota manera després de què ho hàgiu comunica t als centres . 

Digueu-nos-ho de tota manera després que ho hàgiu comunica t als centres. 

Independentment de la bondat de la propos ta, ca l examinar si s'a justa a la lega litat. 
• Independentmen t de que es tracti d'una bona proposta, ca l exa minar si s'a justa a la 

lega litat. 
• Independentment de què es tracti d'una bona propos ta, ca l examinar si s'a justa a la 

lega litat. 
Independentment que es trac ti d' una bona proposta, ca l exa minar si s'ajusta a la legalitat. 

No es té notícia de la intenció de modificar el pla d'estudi s. 
• No es té notíc ia de que hi hagi intenc ió de modificar el pla d'estudis. 
• No es té notíc ia de què hi hagi intenc ió de modificar el pla d'estudis. 

No es té notíc ia que hi hagi intenc ió de modifica r el pla d'estudi s. 

La UE s'oposa a la pa rt icipació de l'Ertza intza en les reuni ons sobre ll uita antiterrori sta. 
• La UE s'oposa a que l'Ertza intza parti cipi en les reunions sobre lluita antiterrori sta. 
• La UE s'oposa a què l'Ertza intza pa rti cipi en les reunions sobre ll ui ta antiterrori sta. 

La UE s'oposa que l' Ertza intza participi en les reunions sobre lluita antiterrori sta. 

En tenim prou amb la vostra presència al moment de començar la reunió. 
• En tenim prou amb que sigueu aquí a les cinc. 
• En tenim prou amb què sigueu aquí a les cinc. 

En tenim prou que s igue~ ;¡quí a les cinc. 

N'hi ha prou amb el no del coord inador. 
• N 'hi ha prou amb que digueu el nom del coord inador. 
• N ' lr i ha prou amb què digueu el nom del coordinador. 

N'hi ha prou que digúeu el nom del coord in ;¡dor. 

364 En alguns casos, quan el iminem la preposic ió la frase queda forçada. 
Ll avors pot ser esca ient introdu ir davant de la conjunc ió el sin tagma el fet 
(i, cloncs, no eliminem la preposic ió): 

• La violència de la revolta va atribuir-se a que els revoltats havien acumulat odi durant 
segles. 

,. La violència de la revolta va atribuir-se que els revolta ts havien ac umul at odi dur;¡nt 
segles. 

La v iolència de la revo lta va atribuir-se al fet que els revoltats havien acumulat odi 
durant segles. 

• El debat es tà en que / en què alguns autors no accepten aquesta anàlisi. 
I El deba t està que alguns autors no accepten aquesta anàlisi. 

El debat està en el fet que alguns autors no accepten aquesta via . 

• La limitac ió de les places és deguda a que / a què s' ha reduït l'espai disponible. 
'* La limitac ió de les places és deguda que s'ha reduït l'espai disponible. 

La lim itac ió de les places és deguda al fet que s' ha reduït l'espai disponible. 

Per causa del significat de la frase no sempre és possibl e incorporar el 
sintagma el fet. Hi ha ll avors altres sortides : 
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• La proposta es basa en el fet que siguin els alumnes que s'ava luïn els uns als altres. 
La proposta es basa en la idea que siguin els alumnes que s'ava luïn els uns als altres. 
La propost;¡ es basa a fer que siguin els ;¡ Iumnes que s'ava luïn els uns als altres. 

• Aquesta oferta específica hauria de contribuir al fet que els alumnes puguin cursa r el 
30% dels crèdits ll iures fora del propi ensenya ment. 

Aquesta oferta específi ca hauri a de contribuir a fer que els alumnes puguin cursa r el 
30% dels crèdits lliures fora del propi ensenyament. 

El CANVI DE PREPOSICIÓ DAVANT D'INFINITIU 

365 En el cata là estàndard, davant d'un infi nitiu substituïm les prepo
sic ions amb i en per les preposicions a o de: 

Sempre insisteix en la mateixa ide;¡. 
• Sempre insisteix en venir amb tu. 

Sempre insisteix a venir amb tu. 

H i ha verbs o expressions verba ls que fa n que ca lgu i passar a la 
prepos ic ió a: 

El Dr. Roc;¡ està d'acord amb la des ignació. 
• El Dr. Roca es tà d'acord amb ser el ponent. 

El Or. Roca està d'acord a ser el ponent. 

Ca l esforçar-se en la planificac ió de pràctiques atractives per als alumnes. 
• Ca l esforçar-se en planificar pràc tiques atractives per als alumnes. 

Ca l esforçar-se a plani fica r pràc tiques atractives per als alumnes. 

La gràc ia del joc consisteix en l'esforç per acabar el primer. 
• La gràc ia del joc consisteix en intentar acabar el primer. 
• La gràc ia del joc consisteix a intentar acabar el pri mer. 

La clau està en la rapidesa de resposta. 
• La cl au es tà en respondre de seguida. 

La cl au es tà a respondre de seguida. 

Hi ha verbs o express ions verba ls que tant permeten que es pass i a la 
prepos ic ió a com a la prepos ició de: 

S'acontenta amb l'aprova t, sense pretendre res més. 
• S'acontenta amb passar els exà mens, sense pretendre res més. 

S'acontenta a/de passa r els exàmens, sense pretendre res més. 

I hi ha verbs o expressions verbals que fa n que ca lgu i passar a la 
preposició de: 

En tenim prou amb una petita beca . 
• En tenim prou amb rebre una petita bec;¡. 

En tenim prou de rebre una pet ita beca . 

N'hi ha prou amb el nom del coordinador. 
• N'hi ha prou amb di r el nom del coordinador. 

N'hi ha prou de dir el nom del coordinador. 
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LES PREPOSICIONS QUE ES CONSTRUEIXEN SEGUIDES DE DE 

366 Hi ha preposicions que poden anar tot so les i que, a més, poden 
construir-se amb la preposic ió de: 

El paper era dins un ca lilix / era dins d'un ca laix . 

A la URV no establim cap preferència en relació amb aquest punt. 
Entre les preposic ions que admeten aquesta doble possibilitat hi ha damunt, 
darrere, davant, dins , dintre i la locució a part. 

367 Hem de tenir en compte, de tota manera, que els conjunts formats 
per més d'una prepos ició norma lment sí que exigeixen la preposició de: 

dins un ca laix [i també] dins d'un ca laix [però] a dins d'un ca laix 
damunt la taula [i també] damunt de la tau la [però ] per damunt de la taul a 

368 I convé que tinguem present que si les preposicions regeixen de i 
pronom personal fo rt, normalment substi tuïm el conjunt per un possessiu: 

dintre meu / 'dintre de mi 
a favor teu / *a favor de tu 
en contra nostre / 'en contra de nosaltres 

COORDINACIÓ DE PREPOSICIONS 

369 Evitem coordinar dues preposicions quan co mparteixe n el 
complement: 

, El tècnic coordina cursos per a i des del Departament. 
El tècn ic coord ina cursos per al Departament i des del Departament. 

* Es va iniciar l'ensenyament en i de cata là. 
Es va iniciar l'ensenya ment en ca talà i l'ensenya ment de ca talà. 

ABÚS DE CONJUNCIONS I LOCUCIONS ADVERSATIVES 

370 Normalment n' hi ha prou d'escriure una so la conjunció adversativa. 
Posar-ne dues de seguides no atorga més va lor adversatiu a la frase i, en 
canvi, sí que resulta sovint ca rregós: 

, Ja hem parl at de la dificultat que suposa analitza r un facto r com aquest. Malgrat això, 
però, també hem avançat que no és difíci l intuir la influència que té en el resultal. 

Ja hem parlat de la dificu ltat que suposa ana litza r un factor com aquest. Malgrat això, 
també hem avançat que no és difícil intuir la influència que té en el resu ltal. 

Ja hem parl at de lil dificultilt que SUpOSil anill itzar un fa ctor com ilquest. Però també 
hem ava nça t que no és difícil intu ir la influència que té en el resultat. 

* Això explica per què a la ciutat es va n deixa r de fabri car, ara fa tres anys, els coneguts 
bolígrafs. Per contra, però, es va incrementar la producc ió d'encenedors. 
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Això explica per què a lil ciutat es va n deixa r de fabri car, ara fa tres anys, els coneguts 
bolígrafs. Per contra, es va incrementar la producció d'encenedors. 

Això explicil per què a la ciu tat es Viln deixar de fabricar, aril fil tres anys, els conegu ts 
bolígrafs. Es va incrementar, però, la producció d'encenedors. 

ADVERBIS EN -MENT 

371 Quan escri vim, coordi nats, dos adverbis que acaben en -ment, no 
fem caure el suf ix: 

, Ens ha atès amable i eficaçment. 
, Ens ha atès amablement i eficaç. 

Ens ha atès amablement i eficaçment. 

DOBLE NEGACiÓ 

372 A les frases negatives que contenen els mots cap, enlloc, gens, 
mai, ningú, res i tampoc hi afegim, a més, la partícula no (aquest fenomen 
rep el nom de doble negació): 

No ha estat aprovada cap proposta . 
Cap proposta no ha estat aprovadil . 

No tenen el reca nvi per a l'ordinador en lloc. 
Enlloc no tenen el reca nvi per il l'ord inador. 

La idea no és gens menyspreable. 
És unil idea no gens menysprea ble. 

No hem presentilt mai un projecte com aquest. 
Mai no hem presentilt un projecte com aqu st. 

No hi ha fe t cap esmenil ningú . 
Ningú no ha fet cap esmena. 

No hem vist res que sigui il·lega l. 
Res no hem vist que sigui iI·lega l. 

No era tampoc el resultat que esperàvem. 
Tampoc no era el resultat que esperàvem. 

373 Si la frase conté un altre element amb va lor negatiu, llavors eliminem 
la partícula no: 

* No portilva els papers adequats ni tampoc no els havia ll iurat a temps. 
No portava els papers adequats ni tampoc els havia ll iurat a temps. 

* Han passat tres dies sense que ningú no se n'hagi queixa l. 
Han passa t tres dies sense que ningú se n'hagi queixa l. 

374 Ca l tenir en com pte que els mots cap, enlloc, gens, mai, ningú i 
res poden tenir va lor pos itiu . Ll avors, ev identment, no va n acompanyats 
de la partícula no: 

Tens cap hipòtesi nova per fer? 
Has vist en lloc el meu bolígraf? 
En saps gens, de navega r per la xa rxa? 
Heu treballat mai amb aquestes limitac ions? 
És l'experiment més espectacular que hem fet mai. 
Coneixes ningú que vulgui treballar de beca ri ? 
Tens res per afegi r al text de l'articl e? 
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12. Observacions sobre preposicions, 
conjuncions i adverbis concrets 

LA PREPOSICIÓ A EN EL COMPLEMENT DIRECTE 

375 Escrivim el comp lement directe sense la preposició a. 

* l'atur afecta als professionals de tots els sectors. 
l'atur afecta els professionals de tots els sec tors. 

* Han nomenat a Esther Forgas v icepresidenta de la Comissió de Doctorat. 
Han nomenat Esther Forgas vicepres identa de la Comissió de Doctorat. 

* La pèrdua de poder adquisitiu preocupa al professorat. 
La pèrdua de poder adqu isi tiu preocupa el professorat. 

376 Excepc ionalment, escrivim el complement amb la preposició. Són 
causa d'excepció sistemàtica els pronoms personals forts (jo, tu, ell, ella, 
nosaltres, vosaltres, ells, elles) : 

l'atur l' ha afectat a ell especialment. 
T'han nomenat a tu membre d'aquesta comissió. 
La pèrdua de poder adquisitiu ens preocupa a nosaltres. 

En aquests casos, a més, hi ha sem~ .e a l'oració una pronom feble 
reduplicatiu (fenomen que no constitueix, ll avors, cap falta gramatical de 
pleonasme) : 

l'atu r l' ha afectat a ell especia lment. 
T'han nomenat a tu membre d'aquesta comi ss ió. 
La pèrdua de poder adqui sitiu ens preocupa a nosaltres. 

377 També escrivim la preposició a quan el complement directe apareix 
en l'expressió de reciprocitat l'un a l'a ltre: 

S'estimen l' un a l'a ltre. 

378 També escrivim la preposició a quan el subjecte i el complement 
directe van l'un immediatament darrere l'altre: 

Qui ava lua qui? l'agència a la universitat, la universitat als professors. 

379 Amb els verbs del tipus preocupar, el complement directe, si està 
desp laçat a la posició inicia l d'oració, porta també preposició (hi ha una 
mostra de verbs d'aquesta classe al punt 276): 

AI vicerector el preocupa el retard de les inversions en infraestructures. 
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380 Amb els verbs del tipus preocupar, el comp lement directe, si és un 
pronom relatiu o interrogatiu i expressa persona, porta també preposi ció 
(consulteu els punts 137 i 282): 

S' han re unit e ls professors a qui inquie ta la nova no rmativa acadè mica . 

381 Si el comp lement directe és el pronom tothom, prescindim de la 
preposició. Si és el pronom tots referi t a persona, no en prescindim : 

Aques t sistema d'avaluac ió afavoreix tothom . 
Ja e ls hem examinat a tots. [Però: Ja hem examinat tots e ls alumnes. I 

DUBTES ENTRE LA PREPOSICIÓ A I LA PREPOSICIÓ DE AMB NOMS, 
ADJECTIUS I ADVERBIS 

382 Ca l v igili ar perquè hi ha noms, adject ius i adverbi s que es 
construeixen amb la preposició de, i no pas amb la preposició a. Tot seguit 
en donem una mostra (per a altres casos es pot consu ltar el capíto l vuitè): 

En la crítica de l'obra d'art ¡ ' En la crítica a l'obra d'art no han de predomina r e ls 
e lements d ' anàli si hi stòrica. 

El programa de l'ass ignatura és diferent del de l'a ny passat ¡ ' diferent a l de l'any passat. 
El ratolí ac tua diferentment dels ratolins ¡ ' diferentment als ratolins que han passa t la 

ni t sense llum. 
No va fe r esment de la nova ¡ 'esment a la nova pro posta. 
El nou vi de la Facu ltat d ' Eno logia té gust de cirera ¡ 'té gust a cirera . 
És una ac titud de menyspreu de l'esforç ¡ ' menyspreu a l'esforç fet pe r l'a lumne. 
Té por de no saber respondre ¡ ' por a no sabe r respondre . 

383 Per a expressions com professor al Departament de Ciències Mè
diques Bàsiques, consu lteu el punt 410. 

LES PREPOSICIONS A I EN EN ELS COMPLEMENTS DE LLOC 

384 Davant de topònim escr ivim la preposició a: 

Sóc a Tarragona. 
Vi u a Reus. 

385 Quan indiquem ll oc situaciona l, escrivim la preposició a davant 
d'article determinat i davant d'infin itiu, i la preposició en davant d'articl e 
indeterminat, indefinit, numeral, demostratiu, relatiu i nom sense arti cle: 
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Fem classe a l'aula 3105 . 
La Júlia és a trebal lar. 
Fem cla sse en una au la petita. 
Farem classe en a lguna de les aul es lliu res . 
No farem classe en cap de les au les plenes . 
Estan insta l·la ts en tres despatxos de l segon pis. 

Fem classe en aquesta aul a . 
Aques ta és l' aula en què farem l'exame n. 
Treballem en despatxos sense condic io ns. 

Const itueixe n una excepc ió algunes express ions més o menys 
lexical itzades, que s'escriuen amb a encara que siguin sintagmes nom i nais 
sense determ inant: a casa, a terra, a taula, a classe: 

El professor Pé rez és a casa : no ha vingut pe rquè està malalt. 
La Dra. Montse rrat és a c lasse. 

Davant de quin podem escriure a o en: 

A quina ¡ En quina a ul a farem classe? 

386 Quan indiquem ll oc f igurat o lloc no físic, davant d'article 
determinat tendim a escriure en, però en força casos totes dues preposicions 
són admi ss ibl es: 

En la situació actual no es pot fer ca p prev isió . 
En e l clima cultura l del segle XVIII aques ta idea constituïa una nove tat. 
Es va tractar del tema en la sessió pública de l març de 1795 . 
En la polèmica es debatien dues mane res d 'entendre la c iènc ia. 
Si ens movem en e l terreny estrictament lingüístic, e l judici és clar. 
AI tercer capítol ¡ En el tercer capítol es toca parc ialme nt aquesta matèria. 
Hem ll egit, a l'estudi preliminar ¡ en l'estudi preliminar, que l'obra es va acaba r e l 

1804 . 
No hi ha e lements romà nti cs a l'obra ¡ en l'obra que come nte m. 
Fi xa' t que a la segona pàgina ¡ en la segona pàgina de l' informe ja es refere ixen al 

confli c te. 

387 Quan el complement indica lloc direccional (destinació), escrivim 
normalment la preposició a, tant davant d'article determinat com d'article 
indeterminat, indefinit, numera l, demostratiu, relatiu i nom sense articl e: 

Us pode u acostar a aquesta finestreta? 
El va n adreçar a tres ofic ines diferents. 
Van a un poble del Piri ne u a fer recerca fo lklòrica . 
Arribaràs a a lgun ll oc que recone ixeràs . 
S' ha dirigit a una facultat equivocada. 
Ha vingut a casa. 
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A BASE DE 

388 Fem servir la locució a base de per indicar els elements que for
men un tot o que el fonamenten: 

Vam oferir als congress istes un àpat a base de peix. 
És un compost diètetic a base de fibra. 

Però no serveix per expressa r els mitjans gràcies als quals s'obté un 
resultat: 

A còpia d'esforços / *A base d'esforços va arribar al final de l' itinerari. 
A força d'insistir / *A base d'insistir ha aconseguit que el direc tor el rebi. 

A CAUSA DE 

389 La locució a causa de regeix sintagmes nominals no pot regir, 
doncs, oracions d' infinitiu ni oracions conjugades: 

* Hi ha dificultats sobretot a causa de poder representar un so amb més d'una lletra. 
Hi ha difi cu ltats sobretot a causa del fet que es pot / del fet de poder representar un so 

per més d' una lletra. 

* A causa d'haver-vos retardat en la tramesa de la documentac ió, no hem pogut exa mi
nar l'expedient amb prou temps. 

A causa del retard en la tramesa de la documentac ió, no hem pogut examinar l'exped ient 
amb prou temps. 

A DISPOSICIÓ DE 

tar : 
390 Construïm el si ntagma predicatiu a disposició de amb el verb es-

* Us comuniquem que ja és a disposició dels membres de la comunitat universitàri a el 
nou diari digital. 

Us comuniquem que ja està a disposició dels membres de la comuni ta t universitàri a el 
nou diari digital. 

A FI DE / A FI QUE 

391 Davant d'oració d'i nfinitiu, la forma correcta de la locuc ió és a fi 
de. Davant d'oració co njugada, a fi que: 

Tot i que en rigor aquest bloc d' informació es pot encapça lar amb altres enunciats, 
recomanem fer servir el que hem descrit a fi d'homogeneïtzar el document. 

A fi que / *A fi de que els documents administratius compleixin la seva miss ió amb 
efi càc ia, s' han de redac tar en un estil pl aner i objectiu. 

A FIl EFECTE 

392 Evitem la locució a fi i efecte, perquè és redundant, pertany a un 
estil avu i superat i el que indica pot expressar-se amb altres locuc ions més 
senz ill es: 
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* I, perquè consti, expedeixo aquest cert ifica t a fi i efecte de so l· l ic itar matrícula gratuïta. 
I, perquè consti, expedeixo aquest cerliÏ icat a l'efecte de sol·l ic itar matrícula gratuïta. 

* Faig aques ta petic ió *a fi i efecte que es tingui en compte la meva situac ió. 
Fa ig aques ta petició a fi que / amb la finalitat que / perquè es tingui en compte la meva 

situ ac ió. 

A L/IGUAL QUE 

393 La locució a l'igual que no és adequada en cata là. 

* A l' igual que en el cas anterior, la comprovac ió dóna resultat nega tiu . 
Com / Igualment com en el cas anteri or, la comprovació dóna resultat negatiu. 

* Aquest treba ll , a l'igual que tots els altres, té massa errors. 
Aques t treba ll , com / igual que / igual com tots els altres, té massa errors. 

A PART 

394 La locuc ió a part es construeix, quan regeix sintagma nominal, 
tant amb la prepos ic ió de com sense. Q uan regeix orac ió conj ugada es 
construeix amb que: 

A part això / A part d'això, no tenim res més per afegi r. 
A part que heu contestat tard, no ho heu fet adequadament. 

ADEMÉS 

395 És incorrecte usar el mot ademés: 

* Ademés d'a ixò, també ha objecta t que la tesi té defectes de forma. 
A més d'a ixò, també ha objec tat que la tes i té defectes de forma. 

Per ev itar adem és no recorrem mai a endemés (consu lteu el punt 41 7). 

AIXí DONCS 

396 Q uan coapare ixen, un darrere de l'a ltre, els matisadors així i doncs, 
ca l separar-l os per mi tjà d'una coma: 

* Ho hem de saber avui . Ai xí doncs, comuniqueu-nos-ho abans de les dues. 
Ho hem de saber avui. A ixí, doncs, comuniqueu-nos-ho aba ns de les dues. 

397 De tota manera, la coapari c ió d'aquests matisadors és mo lt sov in t 
innecessària (perquè resul ta redu ndant), i l lavors consti tueix un estereot ip 
que convé evitar: 

* Sembla, així doncs, que esca uria enfocar l'anà l isi d'aquesta altra manera. 
Sembla, doncs, que esca uria enfocar l'anàlisi d'aques ta altra manera. 
Sembla, així, que esca uria enfocar l'anàlisi d'aquesta altra manera . 

* El protocol té, així doncs, una funció bàsica ment orientadora. 
El protocol té, així, una func ió bàs ica ment or ientadora. 
El protocol té, doncs, una func ió bàs icament orientadora. 
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CAP I CAP A EN COMPLEMENTS DE LLOC 

398 La forma bàsica de la preposició és cap a: 

Ha girat cap a la dreta. 
Caminem cap a un món mi llor. 
Es dirigeix cap a Barce lona. 
Mi rava cap a tu. 
Apunta cap a objectius di fe rents. 
Va girar la mirada cap a dava nt de tot. 
L'he vist cap a darrere de la cua. 
Va arribar cap al fi nal del corredor. 
La pedra queia cap al fons. 

399 La fo rma cap a es redueix a cap en els contextos que mostren els 
exemples següents: 

Mou-te més cap aquí / cap all í / cap allà. 
Ha anat cap amunt / cap avall . 
Es diri geix cap endarrere / cap endavant. 
M irava cap endins / cap endintre / cap enfo ra / cap enrere. 
Cap on vas? 

400 Amb certes paraules la caiguda de la a és opcional (i, per tant, és 
tan correcte escriure la preposic ió com no escriu re-l a) : 

cap ba ix / cap a baix 
cap da lt/cap a dalt 
cap dins / cap a dins 
cap dintre / cap a din tre 
cap fora / cap a fora 
cap so / cap a sota 

401 Davant de demostratiu a la URV generalment no fem la reducc ió, 
malgrat que la tradic ió normativa catalana estableix que sí que se n' hi fa 
(en qualsevo l cas, no considerem incorrecta cap de les dues pràctiques): 

Ca ldri a girar els ulls cap a aques ta obra de Rovira i Virgili . 
Acosta't cap a aquella porta del final del corredor. 
S'arrepenj ava cap a aquesta banda. 

CARA A 

402 En català estàndard podem utili tzar la locució de cara a, però no 
està permès reduir-la a cara a: 

* Per donar resposta a l'escrit del vicerector d' Estud ia nts i Docència, i cara a la prepa rac ió 
del POA del curs 2000-2001, us demanem que ens feu arribar les vostres propostes. 
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Per donar resposta a l'escrit del vicerector d'Estudiants i Docència, i de cara a la preparac ió 
del POA del curs 2000-2001, us demanem que ens feu arribar les vostres propostes. 

DIFERÈNCIA ENTRE CASI, CASIBÉ, GAIREBÉ, QUASI I QUASIBÉ 

403 Els mots casi, casibé i quasibé són i ncorrectes. També ho és el 
conjunt quasi bé. Les formes adequades a l'estàndard són gairebé i quasi. 
Totes dues tenen el mateix sign ificat. En els textos de la URV utili tzem 
preferentment gairebé. 

* Així ho va reconèixer cas i tothom. 
* Així ho va reconèixer cas i bé tothom. 
* Així ho va reconèixer quas ibé tothom. 
* Així ho va reconèixer quasi bé tothom. 

Així ho va reconèixer gairebé tothom. 
Així ho va reconèixer quas i tothom. 

ÚS INNECESSARI DE COM 

404 No escrivi m com si la frase té exactament el mateix signi f icat sense 
la partícu la: 

* És massa tard com per tornar ara a revisar les qua lificac ions. 
És massa ta rd per tornar ara a revisar les qualificac ions. 

COM A AMB VALOR APROXIMATIU 

405 Les frases que po rte n com a amb va lor aprox imat iu no són 
incorrectes en cata là, però són impròpies del nive ll de fo rmali tat dels tex
tos de la URV: 

1-1 i havia com a cinquanta persones. 
Era d' un co lor com a groc. 

Per expressar un va lor aprox imat recorrem a altres construcc ions: 

Han ass it it a la presentació de l'ass ignatura unes / aproximadament / prop de / al vo ltant 
de cinquanta persones. 

COM I COMA 

406 Davant de nom i adjectiu sense determinant, escrivim sempre com a: 

• Com fonts de referència principal hem utilitza t les obres que indiquem a continuació. 
Com a fonts de referència principa l hem uti l itza t les obres que indiquem a con tinuació. 

• I-Ia respost a la pregunta com director del Departament. 
I-Ia respost a la pregunta com a director del Departament. 

* El tutor el va acred itar com prou responsable. 
El tutor el va acreditar com a prou responsable. 

* S'ha dec idi t, convenciona lment, triar una de les mostres com representativa. 
S' ha dec idi t, convenciona lment, triar una de les mostres com a representativa. 

* Anava com boig busca nt el papers amb el currículum. 
Anava com a boig busca nt el papers amb el currículum. 

Com a cri teri general, com a objectiu, com a conseqüència, com a fi nalitat, etc. 
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En els altres casos, escri vim com: 

Es va presentar com el delegat de la classe. [O bé com a delegat de la classe.] 
La immersió lingüística s'acredita com el mil lor mètode d'ensenyament en les comuni tats 

on s' ha dut a terme. 
He recorregut a fonts com el Diccionari de mitologia . 
El va tri ar com la persona de confiança. 
Han ac tuat com uns irresposab les. 
Ell tot sol va treball ar com quinze persones. 
Una obra com aquesta no envelleix fàc ilment. 
Ca nta com un rossi nyo l. 
Ha parl at com si fos el director. 
Consta com que no hi és. 
La pos ició dels arca istes és de cons iderar la primera com la forma genuïna. 

407 Els noms prop is i les paraul es usades metalingüística ment es com
porten com si portessin determinant i, per tant, fan caure la a quan el com 
té va lor comparatiu: 

Una ciutat com París és irrepetible. 
No hi ha cap escrip tor com Verdaguer. 
Definim un mot com caçador com a 'persona que caça'. 

LA SEQÜÈNCIA COM PER EXEMPLE 

408 És inadequat usar alhora, per exemplificar, el mot com i el mati sador 
per exemple: 

* Tenim algunes assigna tures quadrimes tral s, com per exemple les que es fan a quart 

cu rs. 

L'alternativa adequada és fer servir només el com o només per exemple 
(amb per exemple la puntuació de la frase ca nvia): 

Tenim algunes assignatures quadrimestrals, com ara les que es fan a quart curs . 
Tenim algunes assignatures quadrimestrals. Per exemple, les que es fan a qua rt curs . 

LA LOCUCIÓ COM QUE SENSE QUE 

409 Quan usem la locució com que, que té va lor causal, no prescind im 
mai de la partícula que: 

* Com sempre demanen la data, no us ob lideu de consignar-la. 
Com que sempre demanen la data, no us ob lideu de consignar-la . 

* El director havia comès un error d' interpretac ió, però, com se' n va adonar, va demanar 
disculpes a temps. 
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El di rector havia comès un error d' interpretac ió, però, com que se'n va adonar, va demanar 
discu lpes a temps. 

LA PREPOSICIÓ DE QUAN INDIQUEM EL LLOC DETREBALL 
UNIVERSITARI 

410 Quan des ignem algú i n' indiquem el ll oc de treball o recerca dins 
la URV o dins una altra instituc ió acadèmica o investigadora, utilitzem la 
preposició de: 

professora del Departamen t d'Economia 
professor de la Un iversitat Rovira i Virgili 
ca tedràti c de la Univers itat de Pisa 

No escri vim : 

* professor al Departament d'Economia 
* professor a la Un iversitat Rovira i Virgili 
* catedràtic a la Universi tat de Pi sa 

LA PREPOSICiÓ DE QUAN INTRODUEIX ORACIONS D'INFINITIU 
QUE FAN DE SUBJECTE O COMPLEMENT DIRECTE 

411 En el català estàndard està permès que la subordinada d' infinitiu, 
quan fa de subjecte o de complement directe d'una oració, vag i introduïda 
per la preposició de : 

Em plau fer-vos I Em plau de fer-vos arr iba r els informes que heu demana t. 
El Consell ha acordat acceptar I ha acorda t d'acceptar la proposta. 

A la URV no estab li m cap prior itat en relac ió amb aquest pun t: podem 
escriure la prepos ic ió i podem ometre-la. Tot i així, amb els verbs assajar, 
provar ' intentar', buscar ' intentar', mirar ' proc~ ar' i dir 'proposa r', la de ja 
s' ha lex ica litzat i, per tant, no en prescindim mai: 

Ha assajat de redactar una nova propos ta que in tegrés les dues propostes anteri ors. 
Si proves de dir-li-ho amb amabilitat, potser acceptarà el canvi d'horari . 
Amb aquesta reforma buscava d'harmonitzar els dos corrents d'op inió. 
Mirarem de saber si encara hi som a temps. 
li han dit de presentar-se com a degà de la Facultat. 

LA PREPOSICiÓ DES DE COM A EXPRESSiÓ DE L'AGENT 

412 Evitem escriure des de per indicar l'agent d' una acció: 

* Des de l'equip deganal proposen que s'a mpliï el termini. 
L'equip deganal proposa que s'ampliï el termini. 

* Des del nostre centre no posa rem cap obstacle al projec te. 
El nostre centre no posa rà cap obstacle al projecte. 

(Fer servir des de en casos com aquests seria només un recurs estilístic 
extrem.) 
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ÚS INCORRECTE DE DEGUT A 

413 La locució preposic ional degut a és incorrecta en català (consu lteu 
també PRAX I LI NGü íSTICA 11, p. 100). Cal substituir- la per altres expressions: 

• Degut a les dimensions del loca l, les places seran limitades. 
A causa de les dimensions del loca l, les places seran limitades. 

• l'Ajuntament ha comunica t que, degut a les obres, el carrer estarà tallat tot el dia. 
l'Ajuntament ha comunica t que, a causa de les obres, el carrer estarà tallat tot el dia. 

La paraula degut, en ca nvi, és adequada com a part icipi de l verb deure: 

La l imitac ió de les places és deguda a les dimensions del loca l. 

DESPRÉS QUE 

414 En genera l, fem servir, si és poss ib le, l'estructura després de + 
INFI ITIU, i no pas després que + SUBJUNTIU: 

• Després que declarés davant del jutge, va demanar que es reunís la junta. 
Després de declarar davant del julge, va demanar que es reun ís la junta. 

415 En qua lsevo l cas, convé recordar que no és correcte escriure després 
de que ni després de què: 

• Digueu-nos-ho de tota manera després de que / de què ho hàgiu COmUn iGlt als centres. 
Digueu-nos-ho de tota manera després que ho hàgiu comunicat / d'haver-ho comunica t 

als centres. 

LA CONJUNCIÓ DONCS 

416 La conjunió doncs no té va lor causal (consul teu també PRAX I LI N

GÜíSTICA 11, p. 103). Cal ev itar aquest ús erroni , encara molt freqüent en 
textos de tota mena: 

• El professor López no pot votar, doncs no és membre de la comissió. 
El professor López no pot vota r, ja que / perquè no és membre de la comiss ió. 

• No podem ava luar la so l· lic itud, doncs ha arribat fora de termini . 
No podem ava luar la sol· lic itud, ja que / perquè ha arribat fora de termini. 

ENDEMÉS 

417 No utilitzem el mot endemés, perquè conferei x al text regust 
arcaïtzant. 

ENFRONT DE 

418 La preposic ió enfront es construeix sempre amb de: 

• Procurarem que els parti c ipants en el debat seguin l'un enfront l'altre. 
Procurarem que els parti c ipants en el debat seguin l'un enfront de l'a ltre. 
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EXTREMADAMENT I EXTREMAMENT 

419 Cal ev itar l' ús de l'adverbi extremadament com a quantificador (és 
a dir, amb el significat de 'molt'). En aquests casos l'adverb i adequat és 
extremament. 

• És un problema extremadament complex. 
És un problema ex tremament complex. 

L'adverbi extremadament signi fica 'de manera extremada': 

És una persona que veste ix ex tremadament. 

FINS I FINS A EN COMPLEMENTS DE LLOC 

420 La forma bàs ica de la preposic ió és fins a: 

Conduiré fi ns a la facultat. 
Hem caminat f ins a una rotonda. 
El foc va arribar fins a aquest arbre. 
Hem vingut fins a aquest poble per a la Universitat d'Estiu . 
Es dirigeixen fi ns a Ba rcelona. 
El tren continua fins a Alacant. 
Es va acostar amb el cotxe fins a toca r la vorera amb la roda. 
Aixequeu la bandera fi ns a mig pal. 
L'expedic ió va arribar fi ns a vuit mi l metres d'altitud. 
La cua arriba fins a tu. 
L'ona passa des d'un medi d'un cert índex de refracció fins a un altre med ~ d'índex de 

refracció in feri or. 
Va portar la nena fins a davant de tot. 
Va arribar fins al fina l del corredor. 
La pedra va caure fins al fons. 
L'a igua li va entrar fins a dins de les saba tes. 
El soroll va arribar f ins a fora del rec inte. 
L'ona expansiva s'ha notat fins a sota de l'ed ifi c i. 

421 La fo rma fins a es redueix a fins davant d'a lguns adverbis i prepo
sicions. Els exemp les següents ens poden orienta r: 

Mou-te f ins aquí / fins ací / fins all í / fi ns allà. 
Ha anat fins amunt / fins avall. 
El foc havia arribat fins cap a la partida dels Molassos. 
La fi nca no s'acaba fi ns després / fi ns darrere de la tanca. 
Es dirigeix fins endarrere de tot / fins endavant de tot. 
La bala havia arribat fin s endins / fi ns endintre del cor. 
El l íquid sortia fins enfora / fins enrere de la paret. 
El fum arribava fi ns enllà del riu. 
Fins on vas? 
Fins vora la porta. 

422 Amb certes prepos ic ions o adverbis la ca iguda de la a és opciona l 
(i, aiXÍ, és tan correcte escri ure la preposició com no escr iu re- la): 
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fins baix / fins a ba ix 
fins dalt / fins a dalt 
fins damunt / fins a damu nt 
fins davant / fins a davant 
fins prop / fin s a prop 

423 L'aparició d'un quantificador (més, molt, etc.) o d'un altre espe
cificador (ben, etc.) no modifica el comporta ment de fins i fins a: 

El fum arribava fins més en llà del riu. 
L'esp ina s'havia clavat fins molt a dins. 
La taca anava de terra fins ben amunt. 

Amb els mots que apareixen al punt 422 el quantificador o especificador 
impedeix que ca igui la a: 

fins ben a dalt 
fi ns més a prop 

424 Algunes de les preposicions davant de les quals la forma fins a es 
redueix a fins poden co l·loca r-se al f inal del sintagma. Llavors escri vim 
igualment fins: 

El tro es va sentir per tota la platja, fins mar endins. 

ALTRES USOS DE FINS I FINS A 

425 Per a l'ús de fins i fins a en express ions tempora ls, co nsulteu els 
punts 521-525 . 

426 Quan utilitzem fins a amb altres va lors diferents de l locatiu o el 
tempora l, escri vim sempre fins a (no suprimim mai la a): 

La conjuntura ha aba ratit el preu d'aquest va lor borsari fins al 50%. 
El cap de la guerrill a i el coronel va n besca nviar fins a cent cinquanta presoners. 
Per comença r el joc ca l comptar fins a c inquanta. 
S'h i va barreja r fins a no distingir-se. 

FINS I FINS I TOT 

427 Convé tenir en compte que la locució fins i tot pot reduir-se a fins: 

Tots els inves ti gadors han abandonat la hipòtesi, fins i tot els que la defensavan amb 
més convicció. 

Tots els investigadors han abandonat la hipòtes i, fins els que la defen sava n amb més 
convicció. 

En els textos de la URV, però, normalment evitem aquesta reducció. 
Ens inclinem, doncs, per frases com les següents: 
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Fins i tot els grups de recerca més nous han rebut aj ut econòm ic. 
Podeu lliurar els documents fins i tot sense la firma oficial. 

GRÀC/fSA 

428 La locució gràcies a no suporta l'absència de la preposició davant 
de que i, per tant, ca l recórrer a la cadena el fet que o a un substantiu : 

• El preu dels manuals no s' ha di sparat gràcies a que / a què / que s'han liberalitza t els 
descomptes. 

El preu dels manuals no s'ha disparat gràcies al fet que s'ha n liberalitza t els descomptes. 
El preu dels manuals no s' ha disparat gràcies a la liberalització dels descomptes. 

LA CONJUNCIÓ I/ O 

429 Normalment és innecessar i recórrer a la conjunció complexa i/o, 
que no té tradició en català, més aviat enfarfega els textos i no respon 
rea lment a una necess itat comunicativa . Hem de tenir en compte que en 
cata là la conjunció disjuntiva o no és excloent. Això vol dir que una frase 
com la següent: 

Vindrà el professor Navarro o la professora Cubells. 

Té tres interpretacions, totes tres igualment correctes: 

a) Vindrà el professor Navarro (i no la professora Cubell s) . 
b) Vindrà la professora Cubell s (i no el professor Navarro). 
c) Vindra n el professor Navarro i la professora Cubell s. 

LA PARAULA IGUAL AMB VALOR ADVERBIAL 

430 Ca l que evitem l' ús de l'adjectiu ig&Jà l quan la frase demana els 
adverbis tant, igualment o potser. 

• El conferenciant ha dit que igual pot fer la conferència en anglès com en francès. 
El conferenc iant ha dit que tant pot fer la conferència en anglès com en francès. 

• Aquest grup va presentar els papers ahir, però l'a ltre grup ha arribat igual a temps. 
Aquest grup va presentar els papers ahir, però l'a ltre grup ha arribat igualment a temps. 

• Si m'a nimo, igual em presento a la convoca tòria. 
Si m'a nimo, potser em presento a la convocatòria. 

jAQUf 

431 A diferència d'a ltres conjuncions de subordi nació, la conjunció ja 
que in trodueix una oració que sempre va sepa rada de l cos de la frase 
principa l per mitj à d'una coma: 

• Va dir que no podia convèncer el poble d'unir-se al libera lisme ja que el poble "encara 
no ha madurat". 

Va dir que no podia convèncer el pobl e d'un ir-se al liberalisme, ja que el poble "enca ra 
no ha madurat". 
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JUNT AMB 

432 Evitem l'express ió junt amb, que normalment pot ser substituïda 
per juntament amb o, simplement, per amb: 

* Cal que presenteu, junt amb el DNI, la fotocòpia de l'expedient. 
Ca l que presenteu, juntament amb el DNI, la fotocòpi a de l'expedi ent. 
Ca l que presenteu, amb el DNI, la fotocòpia de l'expedient. 

MALGRAT I MALGRAT QUE 

433 És un error freqüent escriure malgrat quan ca l escriure malgrat que 
(consu lteu també PRAXI LI NG ü íSTICA 11, p. 11 2) . La forma és malgrat quan 
introdueix un sintagma nominal o una oració d' inf initiu: 

Malgrat les dificultats, hem pogut presentar tota la documentac ió a temps. 
Malgrat ser el president, no mostra mai una actitud autoritària. 

I és malgrat que quan introdueix una oració conjugada: 

* Malgrat era el més jove, ningú no li va dir res. 
Malgrat que era el més jove, ningú no l i va dir res. 

MENTRE I MENTRESTANT 

434 No fem servir mentre adverb ialment (consulteu també PRAXI LI N

GÜíSTICA 11, p. 114, on es pot ll egir, a més, la diferènc ia entre mentre i mentre 
que): 

* Els altres, mentre, podeu emplenar les case lles del qüestionari. 
Els altres, mentrestant, podeu emplenar les case lles del qüestionari . 

MILLOR DIT / MÉS BEN DIT 

435 En cata là sovint és indiferent escr iure m illor i més bo (totes dues 
possibilitats són correctes), però amb algunes expressions no ho és. Així, 
escri vim més ben dit, i no pas millor dit: 

* Aquest és el resultat fina l. M illor dit : és el resultat final ofic ial. 
Aquest és el resultat fina l. Més ben dit: és el resultat fina l ofic ial. 

LA PREPOSICIÓ PER DAVANT LA CONJUNCIÓ QUE 

436 Subst ituïm el conjunt format per la prepos ic ió per i la conjunció 
que per perquè: 

* El secretari es preocupa per que / per què es compl eixin els acords. 
El secretari es preocupa pel compliment dels acords. 
El secretari es preocupa perquè es compleixin els acords. 
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* Els rius cantàbrics es ca racteriten per que / per què tenen poca ll argada i forts desnivells. 
Els rius ca ntàbrics es caracteriten per la poca llargada i els forts desnive lls. 
Els rius ca ntàbri cs es caracteriten per teni r poca llargada i forts desn ive lls. 
Els rius ca ntàbri cs es caracteriten perquè tenen poca llargada i forts desnive lls. 

LES PREPOSICIONS PER I PER A 

437 Util itzem per a davant d' un sintagma nom inal que express i f inal itat, 
dest inac ió o futur o que indiqui el benefic iari d'una acc ió: 

* Us comun iquem que heu estat designat pres ident d'un dels tribunals per les proves de 
se lectivi tat d'enguany. 

Us comun iquem que heu estat des ignat pres ident d'un dels tribunal s per a les proves de 
se lec ti vitat d'enguany. 

* Tenim els documents per la so l·l ic itud. 
Tenim els documents per a la so l·l icitud. 

* Són beques pels alumnes de l' l,I ti m curs. 
Són beques per als alumnes de l' úl tim curs. 

* La forma lo pel mascu lí singular era ll avors considerada la més correc ta. 
La forma lo per al masculí singul ar era llavors considerada la més correcta. 

* Una llengua li terària apta per una societat moderna. 
Una llengua literària apta per a una soc ietat moderna. 

* Ho deixem pel dia 18, que farem una altra reunió. 
Ho deixem per al dia 18, que farem una altra reunió. 

* Això és molt bo pels alumnes. 
Això és molt bo per als alumnes. 

En tots els altres casos utilitzem per: 

Us comun iquem que heu estat eleg it per pres id ir el tribuna ls de revisió d'exàmens. 
Tenim els documents per fer la sol·l icitud. 
1-10 deixem per divendres, que farem una altra reun ió. 
Aquest concepte va ser introduït a Europa per l'escola danesa. 
La denúncia de tràns it ens va arribar per correu. 
Són els documents necessari s per matricular-se. 
La borsa d'habitatge té pisos per llogar. 
Li han donat una beca per investigar sobre el càncer. 
Hem quedat per demà. 
Lluitem per la 11 iberta!. 
Pe ls autors més moderns, aquesta classificac ió té poc rigor. 
És per això que tothom portava armes de foc. 
Aques ta express ió era, per Fabra, incorrecta. 
Recorre a fonts desconegudes per elaborar els seus repertori s. 
Aquí hi ha material per resoldre dubtes dels alumnes. 

438 Quan una oració d' infinitiu amb va lor causa l és introduïda per la 
prepos ició per, és preferible, si és poss ible, escriure- la amb infin itiu compost: 

* L' han castigat per copiar en un exa men. 
L' han casti ga t per haver copiat en un exa men. 
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* Et donem gràcies per venir avui . 
Et donem gràc ies per haver vingut avu i. 

En altres casos és preferible substituir l'orac ió d' infinitiu per una orac ió 
conjugada amb perquè, que so l resu lta r més natural: 

* El van deten ir per tenir droga . 
El van detenir perquè tenia droga . 

* Nadal ha rebutjat el nomenament per no poder assumir tants cà rrecs. 
Nada l ha rebutjat el nomenament perquè no pot assumir tants cà rrecs. 

* Es preveia l'ex tinció de la dinastia, per no tenir successió el rei Segimon August. 
Es preveia l'ex tinció de la dinastia, perquè no tenia successió e l rei Segimon August. 

LA PREPOSICiÓ PER COMA INTRODUaORA DEL COMPLEMENT AGENT 

439 Quan s'uti l itza la veu pass iva d' un verb, es pot introduir el comp le
ment agent per mitj à de la prepos ic ió per: 

Aques ta és la proposta que ha estat seleccionada pel comitè. 
L'obra que avui presentem ha de poder ser ll egida o consultada per molta gent. 

El comp lement agent amb per també pot acompanya r un part icip i que 
fac i de comp lement d' un substant iu: 

En una democràcia els governants dicten normes socials des d' una posició d'a utoritat 
mora l acceptada per la comunitat. 

Una de les coses expl icades per la directora de l'obra és que volien arribar al pClbl ic no 
especiali tzat. 

En canv i, no es pot introduir el complement agent per mitjà de la 
prepos ició per en frases de passiva pronominal: 

* S' usa aquesta fotocopiadora per tots els professors del Departa ment. 

N i tampoc en frases quas irelati ves: 

* Aquest és l'espai a omplir per l'ofic ina de gestió de beques i ajuts. 

(Per tenir més informació sobre les quas irelatives, co nsulteu els punts 
215-216. Per saber quan pot ser conven ient usa r la pass iva ca l consu ltar 
PRAXI LINGüíSTICA 11, p. 18-19.) 

PER PART DE 

440 Evitem recórrer a la locució per part de per expressar el complement 
agent de verbs en pass iva, de part ic ipi s, de verbs en activa i d'oracions 
quasi relatives: 

* Aquesta és la proposta que ha esta t se leccionada per part del comitè. 
Aquesta és la proposta que ha estat se leccionada pel comitè. 

* L'obra que av ui presentem ha de poder ser ll egida per part de molta gent. 
L'obra que avui presentem ha de poder ser lleg ida per molta gent. 
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* En una democràc ia els governants dicten normes socials des d' una posició d'a utoritat 
moral acceptada per part de la com unitat. 

En una democràc ia els gove rnants dicten normes socials des d' una posició d'a utoritat 
moral acceptada per la comuni tat. 

* Una de les coses expl icades per part de la directora de l'obra és que vo li en arribar al 
pLlbli c no especialitza t. 

Una de les coses expl icades per la directora de l'obra és que vo li en arribar al pClbli c no 
especialitza t 

* S' usa aquesta fotocop iadora per part de tots els professors del Departamen t. 
Tots e ls professors del Departament usen aquesta fotocop iadora. 

* Aques t és l'espa i a omplir per part de l'oficina de gestió de beques i ajuts. 
Aques t és l'espa i que ha d'omplir l'oficina de ges tió de beq ues i ajuts. 

441 També evitem recórrer a aquesta locuc ió per expressar el comple
ment agent de substantius abstractes si aquest comp lement pot anar in
troduït, amb natura l itat, per la preposic ió de: 

* L'aspirant a degà veu els canvis de la junta actual com un in ten t per part de l degà actual 
d'ev itar la pèrdua de confi ança detec tada en els últims mesos. 

L'asp irant a degà veu els ca nvis de la junta actual com un intent de l degà actual d'evitar 
la pèrdua de confi ança detec tada en e ls últims mesos. 

Sovint la natura li tat s'obté simp lement ca nviant l'ordre dels comp le
ments, és a d ir, col·locant el complement agent abans que el complement 
objecte: 

* En aquests anys ha estat ev ident el des ig d'ofegar les conquestes soc ials cubanes per 
part del món capita li sta. 

En aquests anys ha estat eviden t el des ig del ~ón capitali sta d'ofega r les conquestes 
soc ia ls cu banes. 

Ca l tenir en compte que les fra ses amb la locució per part de, tot i que 
no són pas sempre incorrectes, tenen més aviat un aire estereotipat, art if i
cia l i feixuc. Per aquest motiu convé seguir el que s'estab leix a PRAX I LIN

GÜ íSTI CA II (p. 18-20) sobre la redacc ió d'orac ions en activa i sobre el recurs 
a l'estil verbal, ja que així es construeixen frases més senzill es i natura ls i, 
a més, desapareix el problema d' haver de va lorar si una orac ió amb per 
part de és o no artificiosa: 

' El terme renaixença va l només perquè refl ecte ix la percepció de l fenomen per pa rt 
d'uns sectors. 

El terme renaixença va l només perquè refl ecteix com uns sectors perceben el fenomen. 

'És una obra que no pretén ser ca p punt definitu d'arr ibada, sinó un punt d'a rrencada de 
futurs aprofundiments per part de ls investigadors en la matè ria. 

És una obra que no pretén ser cap punt definitu d'a rribada, sinó un punt d'a rrencada 
perquè en el futur els investigadors en la matèria aprofunde ixin. 
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ÚS I ABÚS DE PER TAL DE / PER TAL QUE 

442 Avui es tende ix a abusar de la locució per tal de / per tal que, 
potser perquè ens inclinem a considerar que és molt característica del 
ll enguatge forma l. Hem de tenir en compte, en pri mer ll oc, que només és 
adequada quan es pot substituir per la seqüència amb la intenció de. Si 
no, hem d'escriure per o perquè: 

* Qu ins documents són necessa ri s per Iai de matricular-se en aquesta carrera? 
Qu ins documents són necessa ris per matricu lar-se en aquesta carrera? 

* El conferenciant opina que la Direcció Genera l de Política Lingü ística hauria de pertànyer 
al Departament de Presidència per Iai de ten ir més operativitat. 

El conferenciant opi na que la Direcció General de Política Lingüística hauri a de pertànyer 
al Departament de Presidència per tenir més operativitat. 

* Per tant, els qui que enca ra no l'heu rebut al vostre domicil i heu de posar-vos en contacte 
amb nosa ltres per Iai que corregim la vostra adreça i us puguem enviar una nova 
còp ia del document. 

Per tant, els qu i que encara no l'heu rebut al vostre domicili heu de posar-vos en con tacte 
amb nosaltres perquè corregim la vostra adreça i us puguem envia r una nova còpia 
del document. 

443 En segon ll oc, hem de ten ir en compte que per escriure per tal de 
/ per tal que l'oració ha de ten ir una certa llargada. En frases curtes és una 
locució poc adequada: 

* He vingut per Iai de firmar. 
He vingut per firmar. 

444 Finalment, ca l que ti nguem present que, efectivament, és una 
locució de forma li tat elevada i, per tant, seria comp letament inadequada 
en textos de caràcter més o menys informal o co l·loquial : 

* Va quedar amb un amic per Iai de dinar. 
Va quedar amb un amic per dinar. 

445 Tot seguit donem una mostra d'exemples inadequats i d'exemples 
adequats d'ús d'aquesta locuc ió. Cal tenir en compte, en qualsevol cas, 
que gairebé sempre per tal de / per tal que es pot substitu ir per per o 
perquè, i que alguna vegada pot ser úti l, com a recu rs estil íst ic, combinar 
les dues so lucions: 

* La principa l funció dels tècn ics de suport és ass istir els investigadors per Iai de permetre'ls 
alliberar-se de tasques burocràtiques. 

* Un exemple ens serv irà per Iai de mostrar les possibi litats del nou sistema. 
* Aquesta tarda tindrà lloc una trobada d'accionistes per Iai de decidir si es fa una ampl iac ió 

de capital. 
* És un programa informàt ic per Iai de gestionar informac ió bib l iogrMica. 
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En aquest sentit, el Consell de Govern ja s' ha compromès a reformar els instruments de 
transferència per Iai d'adaptM-los a les necessitats actuals i futures . 

A ixí, per Iai de determinar el parentiu de les llengües, els investigadors recorren a la 
compa ració d'elements lèx ics que pertanyen a etapes històriques diferents. 

Mesos abans, els soc ialistes ja havien ofert l'alca ldia als populars per Iai de fer un front 
come, i poder procedir a l'esmentada renovac ió. 

Els conse l lers es van reunir per Iai de debatre una nova propos ta de llei. 
Per Iai de traça r les líni es bàs iques d'un pla per reduir el fracàs escolar, el rector convocarà 

un representant de cada departament. 

446 No hem d'oblidar que l'expressió per tal de es converteix en per tal 
que si l'oració que introdueix és una oració conjugada (vegeu el punt 362): 

* Per Iai de que / Per Iai de què pugueu so l·l icitar l'a jut dins el termini previst, us oferi m 
el suport del Serve i de Gestió de la Recerca. 

Per Iai que pugueu sol·licitar l'a jut dins el termini previst, us oferim el suport del Servei 
de Gest ió de la Recerca. 

PERQUÈ / PER QUÈ / PER A QUÈ 

447 Quan preguntem la causa, tant si la formulació és directa com 
indirecta, utili tzem per què: 

Per què vols una còp ia de l'ordre del dia? 
No sé per què demana aquesta còp ia. 

448 Quan preguntem la finali tat, tant si la form ulació és directa com 
indirecta, utilitzem per a què: 

Per a què serveix anar fent còpies de l'ordre del dia ? 
No sé per a què serveix ana r fent còp ies de l'ordre del dia. 

449 Quan indiquem la causa o la f inali tat, utili tzem perquè: 

Vu ll una còpia nova perquè he perdut la que ten ia. 
Anar fent còpies de l'ordre del dia serveix perquè gent com tu facin preguntes. 

450 També uti litzem perquè, encara que l'oració sigu i i nterrogativa, quan 
demanem que ens confirmin que la causa o la f inalitat és la que preveiem: 

Per què vo l ia una còpia? Perquè l' havia perdut? 
Per a què serveix fer còp ies? Perquè gent com tu pa rli ? 

451 I també utilitzem perquè quan fa de substantiu : 

Sempre es demana l'ú ltim perquè de totes les coses. 

SOBRE LA CONJUNCiÓ QUE 

452 Ca l vigila r especialment a no confondre la conjunc ió que amb un 
pronom relatiu, ja que la conjunció no porta mai accent. A més, ca l tenir 
en compte que davant de la conjunció que no hi podem posar les 
prepos icions a, amb, de ni en. (Consulteu els punts 362 i 363.) 
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OMISSiÓ DE LA CONJUNCiÓ QUE 

45 3 No es pot ometre la co njunció que de les orac ions subordinades : 

* Us preguem ll iureu el document a la secretaria. 
Us preguem que lliureu el document a la secreta ri a. 

454 No se'n pot presc indir tampoc quan va darrere de sí: 

* El que sí ha de const.., r a l'acta són les objecc ions que ha fet. 
El que sí que ha de constar a l'ac ta són les objeccions que ha fet. 

* Però el que sí vull afegir és que la proposta em sembla precipitada. 
Però el que sí que vull afegir és que la proposta em sembla precip itada . 

RES MÉS QUE 

455 És incorrecte utili tza r l'express ió res més que com a sinònim de 
sinó : 

* El vicerector insisteix que el debat sobre l'espai univers itari no ha fet res més que 
comença r. 

El vicerector insisteix que el debat sobre l'espa i universita ri no ha fet sinó comença r. 

ÚS INCORRECTE DE SEGONS EL MEU PARER 

456 Cal ev itar l'express ió segons el meu parer, que hem de substitu ir 
per a parer meu o al meu parer: 

* Vull dir que, segons cimeu parer, el nou pla d'estudis és poc atrac tiu. 
Vu ll dir que, a parer meu / al meu parer, el nou pla d'estudis és poc atractiu. 

També podem escriure segons la meva opinió o en opinió meva. 

ÚS DE l'ADVERBI SEGUIDAMENT 

457 L'adverbi seguidament signif ica 'd'una manera seguida': 

Té l' ull irritat i li plora seguidament. 
Parla seguidament i no hi ha qu i el fac i ca llar. 

No s' ha de fer servir, en ca nvi, com a sinònim de tot seguit o de a 
continuació: 

* Primer pa rl arà el pres ident. Seguidament dirà unes paraules el secretari . 
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Primer parlarà el president. Tot segui t dirà unes parau les el secretari. 
Primer parlarà el president. A continuació dirà unes paraules el secreta ri. 



LA LOCUCIÓ SEMPRE I QUAN 

458 No fem servir la locució sempre i quan, que substituïm per la 
seqüènc ia sempre que (vegeu també PRAXI LINGüíSTICA li, p . 125): 

* H i poden parti cipar sempre i quan hagin pagat la inscripció. 
Hi poden parti cipar sempre que hagin pagat la inscripc ió. 

SENS DUBTE / SENSE DUBTE 

459 La locució correcta és sens dubte, i no pas sense dubte: 

* El nou sistema de matriculac ió és, sense dubte, més ràpid. 
El nou sistema de matri culac ió és, sens dubte, més ràp id. 

SINÓ / SI NO 

460 El mot sinó té caràcter adversatiu i depèn sempre d'una frase negativa : 

No han aprova t sinó quatre alumnes. 
No ha esmenta t sinó els grups de recerca amb més rec ursos econòmics. 
La reunió no és dimecres sinó dijous. 
No és d irec tor sinó secretari. 

461 La seqüènc ia si no és el resultat de co inc id ir la conjunció si (de les 
estructures condic ionals) i la partícula de negac ió no: 

Hem de fer la reunió dimarts. Si la fem dimarts, ti ndrem temps de redac tar l' in forme. 
Hem de fer la reunió dimarts. Si no la fem dimarts, no tindrem temps de redactar l' informe. 

Sovi nt el i minem, perquè ja se sobreentén, tota la subordi nada in troduïda 
per la conjunció si, i només hi deixem la conjunció i la partícula no: 

Hem de fer la reunió dimarts . Si no, no ti ndrem temps de redacta r l'in forme. 

462 Cal v igil ar, així, de no confondre la seqüència si no d'una estruc
tura co ndic ional amb el nexe sinó d'una estructura adversati va. 

* No n' han quedat si no tres. 
No n'han queda t sinó tres. 

* Ca l venir ben equ ipat. Sinó, l'organ ització no es fa responsa bl e dels probl emes. 
Ca l venir ben equipat. Si no, l'orga nitzac ió no es fa responsable dels problemes. 

ELS ADVERBIS SOLS, SOLAMENT, SOLSAMENT 

463 La forma so/sament és incorrecta (consulteu també PRAX I LINGü íSTICA 

l i, p . 12 6) : 

Li queden solament / ' solsament tres ass ignatures per acaba r la carrera. 

Les formes sols i solament són equiva lents. Amb sols, a més, s'ha format 
la locuc ió adverbi al tan sols, que té el mateix valor. 

Solament / Sols / Tan sols puc respondre a tres de les preguntes. 
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SOVINT 

464 La paraula sovint és un adverbi i, per tant, no té plural ni es pot 
usar com a adjectiu: 

* Si tots vigilem més, ev itarem les sovints avari es de l'apa rell . 
Si tots vigilem més, evitarem les ava ries que es produeixen sovint. 
Si tots vigilem més, ev itarem les freqüents avaries de l'aparell. 

TOT I QUE 

465 La preposició tot i, quan introdueix una oració conjugada amb 
que, ex igeix que el verb d'aquesta oració vag i en indicat iu : 
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* Tot i que sigui el candidat amb més publicac ions, no és clar que hagi de guanyar la 
plaça . 

Tot i que és el ca ndidat amb més publicac ions, no és cl ar que hagi de guanyar la plaça. 

13. L'expressió del temps 

lA PREPOSICiÓ EN LES DATES 

466 Quan datem un document, no hi posem mai preposic ió: 

Tarragona, 15 d'octubre de 2004lTarragona, *a 15 d'octubre de 2004 

MAJÚSCULES I MINÚSCULES 

467 Escri vim els dies de la setmana, els mesos, les estacions i qualsevo l 
altre nom de temps sempre en minúscul es. 

* Les classes comença ran el 28 de Setembre. 
Les classes comença ran el 28 de setembre. 

Només els posaríem amb majúscula si ho exigís la posició. Per exemple, 
si anessi n darrere d'u n punt: 

Durant la tarda de dimarts es va cons tituir la comissió. Dimecres, a les 9, van començar 
les sessions. 

468 També escri v im amb majúscu la les denominac ions d'unitats 
temporals que es consideren noms p rop~.: Nada l, Setmana Santa, Pasqua, 
etc. (vegeu PRAXI LINGüíSTICA I, p. 30-31 l. 

l'ARTiClE AMB ElS DIES DE lA SETMANA 

469 Prescindim de l'arti c le amb els dies de la setm ana quan ens referim 
a un dels set dies anteriors o posteriors al dia en què escriv im o parlem. 
Així, si avui és dilluns, podem escriure, per referir-nos a dos dies després, 
la notificac ió següent: 

Us comunico que dimecres no farem la reunió que teníem prevista . 

Si avu i és divendres, i ens hem de referir a una cosa que va passa r fa 
tres dies, escri vim: 

En la nota que em vas enviar dimarts no m' indicaves l'hora de la reu ni ó. 

470 Però si ens referi m a qualsevol altre dia, fem servir l'a rtic le: 

* Us fem saber que està previst que el com itè ex tern d'ava luació es reuneixi dimecres 20 
d'abril. 

Us fem saber que està previst que el comitè extern d'aval uació es reuneixi el dimecres 
20 d'abril. 
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, La Dra. Ba rbadillo ha comunica t que, si les reunions de la comissió es fan dijous, no hi 
podrà assistir, perquè durant el segon quadrimestre té classe dijous i divendres. 

La Dra. l3arbadil lo ha comun ica t que, si les reunions de la comissió es fan el dijous, no 
hi podrà ass ist ir, perquè duran t el segon quadrimestre té classe el dijous i el divendres. 

471 Fixem-nos que, ll avors, no escrivim el dia de la setmana en plural 
si nó en singular: 

, Les reunions de les juntes de centre se so len fer els dimecres . 
Les reunions de les juntes de centre se solen fer el dimecres. 

l'ARTiClE I LES COMES AMB ElS DIES DE LA SETMANA 
I ElS DIES DEl MES 

472 Convé tenir molt en compte que, quan ens referim a un dia de la 
setmana i després indiquem quin dia del mes és, el que fem és introduir un 
complement especif icatiu i, per tant, no escri vim cap coma entre una cosa 
i l'a ltra. 

, Us fem saber que està prev ist que el comitè extern d'avaluació es reuneixi el dimecres, 
20 d'abril. 

Us fem saber que està previst que el comitè extern d'ava luació es reuneixi el dimecres 
20 d'abril. 

473 Però si ens referíss im a un dia de la setmana en cu rs (és a dir, com 
hem dit al punt 469, a un dels set dies anteriors o posteriors al dia en què 
escrivim o parl em), ll avors el que introdu iríem seri a un complement expli 
catiu, que sí que portaria comes. Si fos di lluns i 18 d'abril , podríem escriure: 

Us fem saber que dimecres, 20 d'abril, es reun irà el com itè. 

Per tant, escrivim: 

La reunió és el dimecres 20 d'abri l. 

o bé: 

La reu nió és dimecres, 20 d'abril. 

Però mai: 

, La reunió és el dimecres, 20 d'abril. 

N i tampoc: 

, La reunió és dimecres 20 d'abril . 

474 Si fem servir els adverb is avui, demà o ahir, ens referim a un dia de 
la setmana en curs i, per tant, la coma després de l'adverbi és ob ligatòria 
quan a contin uació indiquem a quin dia del mes o de la setmana correspon: 

, Us comuniquem que ahir 3 de juny es va incorporar a la Secretaria de la Facul tat, en 
comissió de serveis, la Sra. Esther Puig Vi la. 
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Us comuniquem que ahir, 3 de juny, es va incorporar a la Secretaria de la Facul tat, en 
comissió de serveis, la Sra. Esther Puig Vila . 

, Com ja deveu saber, avui 2 de maig s' inicia el període de presentació de la dec larac ió 
de l' impost de la renda de les persones físiques. 

Com ja deveu saber, avui, 2 de maig, s' inicia el període de presentació de la dec larac ió 
de l' impost de la renda de les persones físiques. 

ALTRES OBSERVACIONS SOBRE ElS DIES DE LA SETMANA 
I ElS DIES DEl MES 

475 Enca ra que no és corrent en els textos que escrivim a la URV, si 
indiquéss im en pri mer lloc el dia delmes i, tot segui t, el dia de la setmana, 
ll avors l'expressió que indica el dia de la setmana seria un complement 
explicatiu i, per ta nt, hauria d'anar separat amb una coma. 

L'examen es farà el 22 de setembre, dimecres. 

476 Quan la indicac ió del d ia de la setmana i del mes està en pos ició 
absoluta, és a dir, fora de text seguit (en taules, quadres, peus de gràfiques 
o d' il·lustrac ions, etc.), no hi posem article (ni coma, tret que ens referim a 
dies de la setmana en curs): 

Programa del cic le de conferències 
Dimarts 20 de maig: 
D ijous 22 de maig: 
Dimarts 27 de maig: 
Di jous 29 de ma ig: 
Dimarts 3 de juny: 
D ijous 5 de juny: 

477 No escrivim la paraula dia quan expressem alhora el dia de la 
setmana i el dia del mes: 

La reunió és el dimecres 20 d'abri l / 'el dimecres dia 20 d'abril. 

Si no ind iquem el dia de la setmana, podem escriure la paraula dia: 

La convocatòri a es tanca el 14 de maig / el dia 14 de maig. 

478 Q uan ens referim a un dia de la setmana en curs, la paraula dia és 
optativa (tot i així, a la URV tendim a ometre- la): 

La reunió és dimecres, 20 d'abril / dimecres, dia 20 d'abri l. 

Però si no expressem el mes, normalment sí que hi posem la paraula 
dia: 

El persona l sanita ri passarà a vacunar con tra la grip dimecres que ve, dia 13. 
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L'ARTICLE EN L'EXPRESSiÓ DE L'ANY 

479 Quan datem una ca rta o un document, no hi posem articl e abans 
de l'any (PRAX I LINGü íSTICA li, p. 29) : 

" Tarragona, 13 de gene r del 2003 
Tarragona, 13 de gene r de 2003 

480 Si la data apareix d ins de text seguit, és indiferent que, abans de 
l'any, s'hi posi o no l'articl e (PRAX I LI GÜíSTICA li, p. 29) : 

Ens va m re unir per p rimera vegada e l 22 d'agost de l 1998. 
Ens va m reunir per primera vegada e l 22 d'agost de 1998. 
La pròx ima edició de l fest iva l ti ndrà ll oc de l 8 a l 17 de novembre del 2002. 
La pròx ima ed ic ió del fest iva l tind rà ll oc de l 8 a l 17 de novembre de 2002 . 

481 També és indi fe rent en casos com els següents: 

El grup de recerca es va funda r a la primavera de 1977 / a la primavera de l 1977. 
A l'estiu de 2000 / A l' estiu del 2000 va m orga ni tza r e l cu rs pe r primera vegada. 

L'EXPRESSiÓ DE L'HORA 

482 En les comuni cac ions internes de la URV i, en general, en docu
ments admini stratius indiquem l' hora a través del sistema internacion al: 

" La re unió començarà a les' \ 6.30 de la tarda. 
" La re unió comença rà a les 4.30 de la tarda. 
" La re~JIl i ó començarà a dos quarts de cinc la tarda . 

La re unió comença rà a les 16.30 h. 

483 En tex tos de form al itat mo lt elevada, norm alment de tipu s 
protoco l·lari (per exempl e, en una invitac ió), podem fer servir el sistema 
tradic ional català: 

L'acte ti nd rà ll oc el d imecres 20 de ma rç de 2001, a dos quarts de 8 de l vespre, a l'Aula 
Magna de la Facultat. 

En aquests casos no reduïm les express ions a un quart, a dos quarts i a 
tres quarts a la notac ió pròpia de les fracc ions (7/4,2/4,3/4) . 

(Per a les expresions en què hi surt el sintagma ¡'hora, consulteu l'apartat 
següent.) 

ALTRES PARTS DEL DIA 

484 Els exemples següents mostren uns quants dels recursos de què ens 
servim a la URV per expressar la part del dia en què s'esdevé alguna cosa: 
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En pa rl arem a l'hora de la reunió / "en l'hora de la reunió / " l'hora de la reunió. 
Què fas aquí en aquesta hora tardana /"a aquesta hora ta rdana / "aquesta hora tardana? 
Sempre intervé al moment d'acabar / en e l moment d'acaba r / *el moment d'acabar. 

M' ho has de confirmar en aquest moment / *a aquest moment / "aquest moment. 
Les dues in tervenc ions es van produir en un mateix moment. 
Les cl asses es fa n sempre al matí / "en e l matí / "pel matí / "el matí. 
La re uni ó és al migdia / "en el migdia / "pel migdia / "el migdia . 
L'entrev ista e ra a la tarda / "en la tarda / "per la tarda / " la tarda . 
Va arr iba r a l vespre / "en el vespre / "pel vespre / "el vespre. 
Sortirà a la nit / de nit / "en la nit / "per la nit / " la nit. 
Us ho comunica rem el matí de dimecres / la tarda de dijous / la nit de divendres. 
Ho tindrem tot prepa rat aquest matí / aquest migdia / aquesta tarda / ... 
Ho va m saber un matí de primavera / una tarda d'estiu / una nit de juliol. 

485 No fem servir l' expressió tarda-nit per referir-nos al vespre: 

Potser és preferibl e organitza r l'acte al vespre / *a la tarda-nit. 

L'EXPRESSiÓ DEL DIA 

486 Vegeu els punts 466 i 469-478 . Per a altres supòs its, els exemples 
següents mostren uns quants dels recursos de què ens servim a la URV per 
expressar el dia en què s'esdevé alguna cosa: 

Vam pa rl ar d 'aques ta qüestió el dia que vam signar el contracte. 
La inaugurac ió es va fer un dia que feia molt de fred . 
Un dels dies, que podia se r e l primer, només ca ldrà que feu dues hores de cl asse. 
El te rmini de presentació d 'a l·legac ions aca ba aquest dia que s'indica aquí. 
Tenim classe de pràc tiques un dia a la setmana. 
Podre u consulta r l'a ulari de finitiu e l$ dies anteriors a l' inici de l curs . 
El congrés es farà a Re us els dies 17, 18 i 19 de novembre . 
Po t ser que la resposta enca ra es re tardi uns quants dies / uns dies. 
Aquests dies hem ap rofita t per intercanviar expe ri ènc ies docents. 
En dies com aquest / En un dia com aquest l'atmosfe ra se sa tura d' humitat. 
Us vam enviar fa dies / fa uns dies la convocatòria de la re unió. 
Fa dies que espe rem e l vostre info rme fina l. 
Ha d it que respond rà aquest dijous . 
Va dir que l'examen havia de ser un dissabte . 
El primer d ia de classe enguany s'esca u en dimecres. 

487 En la portada de tríptics i programes en què s' in fo rma d'una mane
ra general de la durada d' una activitat, no és necessa ri escriure cada un 
dels d ies durant els quals té lloc l'activitat. Tots dos exempl es són adequats: 

III Congrés d 'Arqueologia Medieva l. Tarragona, 7, 8 i 9 de juliol de 2003. 
III Congrés d 'Arqueologia Med ieva l. Ta rrago na, 7-9 de juliol de 2003. 

L'EXPRESSiÓ DEL MES 

488 Per expressa r que un fet passa en un determinat mes, escrivim el 
nom del mes amb arti c le i precedit de la preposició a: 

La VII Setmana de la Ciènc ia es farà a l'octubre / "en octubre / "en l'octubre / "l'octubre . 
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489 No ca nvia la pràct ica si el nom del mes va precedit del mot genèri c 
mes, tot i que en aquest cas també és poss ible la preposic ió en: 

Va llegir la tes i doctoral al mes de maig / en el mes de maig / ' el mes de maig. 

490 I tampoc no canvia la pràctica si el nom del mes porta complements: 

Es va inaugurar a l'agost de 1985 / a l'agost de l'any passat / a l'agost de fa quatre anys. 
Hav ia guanyat la plaça de titular al mes de maig de 1991 / al mes de maig de l'any 

passat. 

491 Si la des ignació tempora l porta l' indefinit un, hi posem al davant 
la prepos ic ió en: 

Per expressar que un fet passa en un determinat mes, escriv im el mes amb art icle i 
precedit de preposició. 

Sempre s'obre la convocatòria en un mes que no ens va gai re bé. 

492 Però si l'express ió tempora l porta un demostratiu, no hi posem 
prepos ició: 

Heu cie presentar la sol· li citud aquest mes / aquest mes de febrer / aq uest febrer. 
Aquell setembre que dius no es va reun ir la comissió. 

493 Si el sintagma tempora l amb demostratiu és plural, hi podem po
sar al davant la prepos ic ió en: 

El festival cie música universitària tinclrà continu"¡tat aquests mesos de maig i juny. 
En aquests cinc mesos hem avançat molt. 

494 Per a altres necess itats express ives poden servir de guia els exemples 
següents: 

En quin mes es fan els exàmens? 
M'he queclat tot l'agost a Ta rragona. 
En tot l'agost no he estat capaç cie posa r-me a escr iure. 

LES ESTACIONS 

495 Per expressa r que un fe t passa en una determinada estac ió de l'any, 
escri vim el nom de l'estac ió amb art ic le i preced it de la preposic ió a: 

El cu rs intensiu d'anglès es farà a l'es tiu / ' en estiu / 'en l'estiu / *l'estiu. 

496 No ca nvia la pràct ica si el nom de l'estac ió porta complements: 

Es va inaugurar a la primavera de 1985 / a l'hivern de l'any passat / a la tardor de fa 
quatre anys. 

497 Si la des ignació temporal porta l' indefini t un, hi posem al davant 
la prepos ició en : . 
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Per expressar que un fet passa en una determinada es tació de l'any, escrivi m ei nam cie 
l'estac ió amb articl e i prececl it de preposició. 

No és estrany que, en una primavera com aques ta, p logui menys clel que s'espera. 

498 Però si l'express ió temporal porta un demostratiu, no hi posem 
preposició: 

Cal tenir enllestit un primer esborrany clel projec te aquesta primavera. 

499 Per a altres necess itats express ives poden serv ir de guia els exempl es 
següents: 

En quina es tació plou més? 
Hem estat treba llant en aquest projecte tot l'es tiu . 
En tot l'estiu no hem rebut resposta. 

ElS ANYS 

500 Per expressar que un fet passa un determinat any, escri v im el nom 
de l mes amb arti c le i sense preposició: 

Les instal·lacions es van inaugurar el 2002 / *a12002 1 *en el 2002 / *en 2002 / *a 2002. 

501 No ca nvia la pràctica si la xifra de l'any va precedida del mot 
genèri c any, tot i que en aquest cas és poss ib le se r~ ir-se de la preposic ió 
en: 

El conveni es va firmar l'any 1997 / en l'any 1997 / ' a 'any 1997. 

502 Tampoc no canvia la pràctica si el genèric any porta complements: 

Es va inaugurar l'any passat I l'any que va ploure tant. 

503 I tampoc no canvia la pràct ica si la des ignació temporal porta 
l' indefinit un o un demostratiu: 

Va vi sitar la Cornell University un any que tenia període sabàtic. 
Vo l ien tenir-ho enlles tit aquell any. 
He cI'acabar el ll ibre aquest 2003. 

504 Si ens referim a l'any en curs, substituïm l'express ió aquest any per 
enguany. 

Enguany la convocatòri a de personal cie suport a la recerca presenta unes quantes 
novetats. 

505 Si el sintagma tempora l que indica l'any és plural, hi posem sempre 
preposició, normalment la prepos ició en: 

La qual itat cie la recerca universitària ha augmentat en els darrers anys l 'els darrers 
anys. 
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En els anys 1932-1 934 / *Els anys 1932-1934 va redactar la que seri a la seva obra 
princ ipal. 

Tot a ixò s'esdevé en els anys / *els anys que transcorre n des de la seva a rribada a Re us 
fi ns a la seva mort. 

La Illada es va escampar als anys / en e ls a nys / *els anys trenta. 
Va se r d iputa t en aque lls anys / en e ls mateixos anys / en e ls anys següents. 
La casa o n han estat tots aquests anys cont inua sent casa seva . 

l'ANY ACADÈMIC 

506 L'express ió any acadèmic sí que porta preposic ió: 

Va compl eta r e ls es tu d is de doctoral en l'any acadèmic 2002-2003. 

L'EXPRESSiÓ DEL SEGLE 

507 Per expressar que un fet passa en un determinat segle, escrivim la 
xifra del segle amb articl e i precedida de les preposic ions a o en: 

La institució un ive rsitària és antiga : va nè ixe r a l segle XIII / en el segle XIII / *e l segle XIII. 

Aq uests estud is te ni e n molta de manda a l segle passat / en e l segle passat / 'e l segle 
passat. 

508 Si la designació tempora l porta l' indefinit un, hi posem al davant 
la preposició en: 

Per expressa r que un fet passa en un dete rminat segle fem se rvir no mbres roma ns. 

509 Si l'expressió temporal porta un demostratiu, la pràctica no canvia: 

En aquest segle de què parlem e l contrast en tre la vida rura l i la vida urbana e ra molt 
fort. 

510 Si el sintagma tempora l és plural, la pràctica és la mateixa: 

Aques ta opinió e ra ge nera l a ls seg les XV III i XIX / e n el segles XVIII i XIX / *e ls segles XV III i 
XIX. 

511 Per a altres necessitats expressives poden servir de guia els exemp les 
següents: 

En quin segle es van inve ntar e ls e xàme ns? 
He m avançat molt en l'últim quart de segle. 

ALTRES NOMS QUE EXPRESSEN TEMPS 

512 Per situar un fet en el temps podem recórrer a altres noms que 
designen períodes o moments. Els exempl es següents mostren maneres 
correctes i maneres incorrectes de fer-ho (e ls exemples estan ordenats 
alfabèt ica ment pel nom del període o moment): 
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Avui dia / Avui en dia (a la URV preferim la primera expressió) aquesta pràcti ca ha esta t 
abando nada. 

Aquesta ass ignatura no es va ac tiva r al cu rs / en e l curs / *eI cu rs 2001-2002. 
Va se r conegut a la dècada dels trenta / en aquesta dècada / en una altra dècada. 
Va viure a l'època de Mi là i Fontanals / en l'època de Milà i Fontanals / en aquesta 

època / en una època molt recu lada . 
Apro fita ré aquest Nadal / *aquests Nadals per llegir-me e l lli bre . 
No hi ha cl asse e n el període d'exàmens / en aquest període / e n un període comprès 

ent re 1821 i 1827. 

Aques ta ass ignatura s' impa rtirà al segon quadrimestre / en e l segon quadrimestre / *e l 
segon quadrimestre. 

Ca l que firmeu les ac tes la prime ra quinze na / a la primera quinze na / en la primera 
quinzena de julio l. 

Els exà mens es va n fer la setmana / *a la setmana / *en la setmana de l 21 a l 27. 
La re uni ó es fa rà la setmana que ve / la primera setmana de març / la setmana passada 

/ aquesta setmana. 
El s fe ts que na rra la hi stòria se situe n en un temps indeterminat. 
la pròxima vegada vi gilare m més. 

l'EXPRESSiÓ DE LA FREQÜÈNCIA I LA PERIODICITAT 

513 Si la unitat de referència és l'any, no hi posem la prepos ic ió a: 

* tres vegades / un di a / dues setmanes /quatre mesos a l'any 
tres vegades / un di a / dues se tmanes /qua tre mesos I:any 

514 Si la unitat de referènc ia és la setmana, és facu ltativa la presència 
de la preposició a: 

tres vegades / c inc hores / un dia la setmana 
tres vegades / cinc hores / un d ia a la setmana 

515 Amb les altres unitats com a referència és ob ligator i l' ús d'una 
preposició o de l'espec ificador cada . Els exempl es següents mostren 
diferents possib ilitats: 

tres vegades a l dia / per dia / cada dia 
d ues hores de classe a la quinzena / cada quinzena 
qua tre di es al mes / cada mes 
dos exàmens al quadrimestre / per quadrimestre / cada quadrimestre 
se ixa nta c rèdits a l curs / per curs / cada curs 

dues hores cada tarda / cada dimecres / cada 3 de febrer / cada quinze dies / cada juliol 
/ cada estiu / cada cinc anys 

516 L'any també pot anar amb cada, i la setmana amb cada i amb per: 

Tres vegades cada any 
Una vegada per setmana / cada setmana 
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l'EXPRESSiÓ DEL LíMIT DE TEMPS PER FER UNA COSA 

517 Per expressar que farem una cosa abans que acabi un període de 
temps delimitat, fem servir la locució d'a quí a. La prepos ició a no s' ha 
d'ometre: 

El conse ller s' ha compromès a convoca r una reunió d'aquí a quinze dies / *d'aquí 
quinze dies. 

Acaba rem la reunió d'aquí a cinc minuts / *d'aquí cinc minuts. 

518 No fem servir en aquest cas les prepos icions en, dins ni dintre 
(PRAXI LlNGüíSTICtI 11, p. ): 

Presentarem el resultat de la recerca d'aquí a una setmana / *en una setmana / ' dins 
d'una setmana / ' dintre d' una setmana. 

519 La preposició en s' utilitza, en tot cas, per indicar el temps durant 
el qual es fa alguna cosa: 

Va arribar al ministeri i en quinze dies havia capgirat el sistema de pensions. 
Aprendrem japonès en tres se tmanes. 

520 Hi ha altres maneres d'expressar que farem una cosa abans que 
acabi un període de temps delimitat. Consu lteu el punt 528 . 

LA PREPOSICiÓ FINS I FINS A EN LES INDICACIONS DE TEMPS 

521 Considerem que la forma bàs ica de la prepos ició és fins a. Aquesta 
preposició perd ia a si el nucli del complement tempora l no és un nom i, 
per tant, no porta arti cle (donem quatre blocs d'exemples : el primer, amb 
els exemples ordenats alfabèticament; el segon, amb oracions de partic ipi; 
el tercer, amb d ies de la setmana; el quart, amb quanti f icadors de l 
comp lement temporal ). 
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fins abans 
fi ns ahir 
fi ns aleshores 
fins ara 
fins av iat 
fins avui 
fins d'aquí a una hora 
fins de seguida 
fins demà 
fi ns després 
fin s enguany 
fin s fa uns dies 
fin s havent dinat 
fins lIav;rs 
fins per Nadal 
fins prop de les 11 

fins quan ho diguin 
fins que tinguem tota la documentac ió 
fi ns tard 

fins ja entrat el segle XIX 

fins passa ts els exàmens 
fin s obert el termini 

fin s dilluns 
fins dimarts 
fi ns d imecres 

fins més endava nt 
fins poc després de Nada l 
fi ns tres hores més tard del que estava previst 
fins anys després 
fins dies més tard 

522 Si el nucli del comp lement tempora l és una oració d' inf initiu o un 
nom que no fa de quantificador (s i és un nom normalment porta article o 
un especificador equiva lent), la a no cau. En la relació següent hi ha en 
primer lloc un exemp le amb una oració d' infinitiu i els altres exemples 
estan ordenats, aproximadament, començant per les unitats més petites 
(en alguns casos hi ha exemp les incorrectes amb asterisc: es tracta de 
seqüències que s'usen sovint i que cal corregir) : 

fins a ten ir tota la documentac ió 
fins al moment d'acabar 
fins a les 16.30 
fin s a dos quarts de cinc la tarda 
fin s a l'hora de la reunió / 'fins l' hora de la reunió 
fin s a última hora 
fin s al matí, fins al migdia, fin s a la tarda, fins al vespre, fins a la nit 
fi ns a entrada de fosc 
fins al dia de la reunió / * fins el dia de la reunió 
fins al dimecres 20 d 'abril 
fins al 15 d'octubre de 2002 
fins al dia 15 d'octubre de 2002 
fins a mitj a setmana 
fins a la primera quinzena de juliol 
fins al mes que ve / 'fins el mes que ve 
fins al mes de maig / ' fins el mes de maig 
fins a l'octubre / 'fins l'octubre / ' fins octubre 
fins a la primavera / ' fins la primavera 
fins al segon quadrimestre 
fins al 2002/ ' fin s el 2000 
fins a 1998/ ' fin s 1998 
fins al curs 2001-2002 
fins al seg le XII I / ' fin s el segle XIII 

fin s a l'època de M il à i Fontanals 
fin s al període d'exà mens 
Fi ns a qu ina hora / quin dia / quina se tmana / qu in mes hi ha temps? 
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523 Però amb la setmana i l 'endemà la prepos ic ió a sí que ca u: 

La re uni ó no es farà fins la setma na que ve . 
No ho va m te nir a punt fin s l'e ndemà de l dia previst. 

524 Amb la paraula any precedida d'art icl e, la ca iguda de la a és op
c ional (norma lment no cau si fins a està en correlac ió amb des de): 

No es va firmar e l conveni fins l'any 1997 / fins a l'any 1997. 
Va tre ba llar e n aquest projecte fins l'any passat / fins a l'any passat. 
Va impartir l'ass ignatura des de l'any 1998 fins a l'any 2001. 

(però si indiquem l'any només amb la xifra la preposic ió no ca u: fins a 
1997.) 

525 Quan fins a va seguit per un demostrati u, actuem segons els crite ri s 
segl.ients. 

a) Amb les paraul es hora i moment, la prepos ic ió a no cau mai: 

He u treba ll at fins a aq uesta hora que dius? 
Fins a aquell moment tots pe nsàvem que la comi ssió aprova ria e l p la . 

b) Amb les paraules matí (i migdia, tarda, etc.) i dia, amb els noms del 
dia de la setmana, dels mesos i de les estac ions, i amb els anys, la preposició 
a cau sempre: 

Han treba ll at fins aquest matí / fins aquest migdia / fins aquesta tarda. 
El te rmi ni de presentac ió d'a l·l egac io ns s' ha a lla rga t fins aquest dia que s' indica aquí. 
El c icle de conferè nc ies dura fins aquest divendres . 
El substitui rà un professor contracta t fi ns aquest mes de maig. 
Fins aquest estiu no he m pogut aca bar de rev isa r e l ma nua l de lingü ística genera l. 
No va te nir e l llib re acaba t fin s aq uell a ny. 

c) Amb paraul es que des ignen períodes superiors a l'any o períodes 
ll args de límits no defini ts, la ca iguda de la a és opc ional: 

Els c ie ntífi cs van defensa r la prime ra teor ia fins a aq uest segle de què parlem / fins 
aquest segle de què parlem . 

La hi pòtes i no es va estendre fins a aq uesta dècada / fi ns aquesta dècada . 
Es va n continuar practicant trepanac ions fins a aques ta època que estudiem / fins aquesta 

època que estudiem. 

L'EXPRESSIÓ A PARTIR DE 

526 En els últims anys es tendeix a abusar de la locució preposic ional 
a partir de. Convé que parem atenció a no fer-l a servir per situar un fet que 
té una localitzac ió temporal concreta : 

* L' autob ús que porta rà e ls congress istes a l Rectorat sortirà a partir de les 16.30 h. 
L'autobús que portarà e ls congress istes a l Rectorat sort irà a les 16.30 h. 
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* L'acte comença rà a partir de les 12 .1 5. 
L'ac te come nça rà a les 12. 15. 

En ca nvi, es pot utilitzar en frases com les segl.ients: 

Els estudi ants poden ven ir a busca r les no tes a partir de d imecres . 
A partir de l di a 22 ja es podran firmar les ac tes. 

ELSADJECTlUS PROPPASSAT, PASSAT, PROPVINENT, VINENT 

527 Els adjectius proppassa t i propvinent tenen com a funció fer èmfasi 
en el fet que el nom que acompanyen expressa un temps que acaba 
d'esdeveni r-se o que s'esdevindrà molt av iat, de manera que no hi ha cap 
altre moment més proper al present que pugui designa r-se amb el mateix 
nom. 

La conferènc ia és el propvinent dilluns, no pas e l dillu ns 14. 

Per aquest motiu no hi so lem recórrer si no tenim vo luntat d'èmfas i: 

* En la re unió del proppassat dima rts va quedar un te ma important pe r trac tar. 
En la reunió de dimarts va quedar un tema important per tractar. 

Són, a més, dos adjectius de ca ràcter molt fo rmal, que moltes vegades 
indiquen el que ja expressem amb més senzill esa i naturalitat per mitjà 
dels adjectius passat i vinent o de la relativa que ve: 

Ens re unire m la se tmana vinent / que ve / *propvinent. 
L'assignatura es va ac ti va r al quadrimes tre passa t / *al proppassat quadrimes tre. 

ALTRES PREPOSICIONS I LOCUCIONS QUE S'USEN 
EN LES EXPRESSIONS TEMPORALS 

528 Podem utilitzar altres prepos icions i locuc ions per expressar el 
temps en què ocorre alguna cosa. A continuació fem una llista ori entadora 
de possibi li tats, que també inc lou express ions que ca l rebutj ar (la lli sta no 
és exhaustiva i, per tant, el fet que una express ió no hi aparegui no vo l dir 
que l' hàgim de considerar inadequada): 

* a qua tre ho res de l fin a l / J tres minuts de les o nze 
* a aquestes a ltures / a aquestes a lçades 

a come nça me nt de se tma na / de mes / d 'ab ri l / de primavera / d 'a ny / de seg le 
a come nça me nts de setma na / de mes / d 'a bril / de primavera / d 'a ny / de seg le 

* a falta de tres minuts 

a final de se tma na / de mes / d 'oc tubre / d 'es tiu / d'any / de segle / de c urs / de dècada 
a fina ls de se tmana / de mes / d 'oc tubre / d 'esti u / d'a ny / de seg le / de c urs 
a hores d'ara 

* a l'ac tualitat 
* a la ma jor brevetat poss ib le 
* i1 manCl de cinc min uts 

a me itat de setmana / de mes / de ma ig / de segle 
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a mig mes I a mig mes de març I a mig rebrer~· mig estiu 
a mitj a tarda I a mitja setmana I a mi tja primavera 
a mitj an febrer I a mitjan curs 2002 -2003 I a mitjan 19981 a mi tjan segle XIX 

* a mitjans de julio l 
* a poc d 'haver ret l'exa men 

abans de juny I del juny I de l'a ny que ve I del 2002 
quin ze dies abans 
al cap de poc I d'un dies I de tres setmanes 

* menja al temps que parl a 
Fa classe cada di a I* tots els dies 
cap al ju lio l I a la primavera I a fi nals d'any I*a juliol 
d'avui en vuit 
del maig a l'oc tubre I* de maig a oc tubre 
des del maig fin s a l'octubre I*des de maig fins a octubre 
des del maig de/del 1998 fin s a l'octubre de 2002 
de dimarts a dijous 
del d imarts 2 al dissabte 27 
durant l'hora de l'examen I durant el dia I durant la se tmana I durant la quin zena I 

durant el mes I durant l'agos t I durant l'es tiu I durant el quadrimes tre I durant l'a ny I 
durant el curs I durant la dècada I durant el seg le I*durant agost 

en l'actual itat 
entre ju liol i setembre I entre el julio l i el setembre I entre 1997 i 19991 entre el 1997 i 

el 1999 
pels vo lts de ju l io l I de Nadal I de Setmana Sa nta 
per l'octubre I* per oc tu bre 
per Nadal /*pel Nadal I *pels Nada ls 
Ho deixem per demà I per dilluns I per a la setmana que ve I per a l'a ny v inent 
prop de l'es tiu I de Nadal l del dia 15 

COMPLEMENTS TEMPORALS QUE NO SÓN CIRCUMSTANCIALS 

529 Convé tenir en compte que de vegades el complement temporal 
no és un compl ement c ircumstanc ial, sinó que ocupa la posic ió de 
complement regit o d'atribut. Ll avors pot ser que porti preposic ió, enca ra 
que no en portari a si fos un compl ement c ircumstancial: 

* Vivim el 2003 1 l'any 2003. 
Vivim en el 2003 1 en l'any 2003. 

* Ja som *el 2002 I * l'any 2004. 
Ja som en el 2004 1 en l'any 2004. 

L'EXPRESSiÓ DEL TEMPS I LA PUNTUACiÓ 

530 Hi ha un marge bastant amp li de llibertat a l' hora de puntuar les 
express ions temporals. Si el sintagma que indica temps és curt i no coapareix 
amb altres circumstancials, normalment no hi posem coma. 

144 

Demà es farà la reunió pendent. 
El 21 de juny comença el període de rev isió d'exà mens. 
AI setembre hi ha la segona convoca tòri a. 
Quan vingui comença rem. 



531 Si el temporal és ll arg o hi ha altres complements ci rcu mstancials, 
tendim a posar-hi coma: 

Quan tothom hagi acabat l'exercici escrit, comença rem l'exercic i ora l. 
A la nit, des del turó, amb un bon telescopi, les estre lles es veuen molt més bé. 

532 Quan hi ha dos temporals, el que és més freqüent és escriure coma 
entre els dos sintagmes si són independents o si n'hi ha un que fa de 
complement exp licatiu de l'altre (vegeu també els punts 128, 472-473 i 
475): 

AI juny, amb l'a rribada de la calor, les coses ca nvien. 
Dilluns, que es reunirà la comissió, sabrem qui ha estat se lecc ionat. 

533 Si un dels temporals fa de comp lement especif icatiu de l'altre, no 
els separem per mitjà de la coma (vegeu també el punt 129): 

L'examen és el divendres 14 de juny. 
Revisa rem la documentac ió dijous a la tarda . 
La sessió de treball de la comissió es va acaba r ahir a les vuit. 

534 De tota manera, hi pot haver alguna circumstància que justifiqui 
la presència de la coma entre un sintagma temporal i l'altre complement 
tempora l que l'especifica. S'esdevé així quan necessitem donar relleu al 
complement especificatiu (llavors, en rigor, aquest complement esdevé 
explicatiu). Un cas típic d'això són les convocatòr ies de reunions, en les 
quals la i ndicació de l' hora és molt rell evant: 

Per indicació del pres ident, us convoco a la reunió de la Junta El ectoral, que es farà el 
dia 10 de desembre, a les 9.15 h, a la sa la de juntes de l Rectorat, amb l'ord re del dia 
següent. 
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14. Puntuació i ordre dels elements de l'oració 

ELS MATISADORS 

535 Moltes oracions comencen amb un matisadar, que és una paraul a 
o un grup de paraul es que fan de connectors (connecten l'oració amb 
l'oració anter ior) i que, a més, aporten info rmació divers a. Sovint separem 
el matisador de la frase per mitj à d'una coma: 

Per tant, l'ava luac ió consistirà en un treba ll pràctic. 
En qualsevol cas, tindrem la resposta demà. 
Sigui com sigui, el termini de presentac ió de documents ja s' ha acaba t. 
A més, cal que no us deixeu cap casel la en blanc. 
Tot i així, la convoca tòri a no preveu que s'hi presentin projectes com aquest. 
De tota manera, l'assignatura no pot tenir més crèdits . 

536 Entre el matisador i la frase an teri or ca l que hi posem un punt: 

L' assignatura té una orientació aplicada. Per tant, l'ava luació consistirà en un treball 
pràcti c. 

No sa bem enca ra si ens han concedi t l'aj ut. En qualsevol cas, ti ndrem la resposta demà. 
Potser hau ríem pogu t so l·lic itar un nou ordinador. Sigui com sigui, el t~rmini de 

presentació de documents ja s'ha acabat. 
/-l eu d'emplenar l' imprès amb lIetril clara. A més, ca l <i le no us deixeu cap case lla en 

blanc. 
Potser d'aquesta manera el projecte és més consistent. Tot i així, la convocatòri a no 

preveu que s' hi presentin projectes com aquest. 
El progrilmil és poc deta llat. De tota manera, l'assignatura no pot tenir més crèdits. 

537 Una altra poss ibili tat correcta és tancar la frase anteri or amb la 
conjunció i seguida d'una coma. Ll avors, elmatisador queda entre comes : 

L'assignatura té una ori entació ap licada i, per tant, l'avaluació consistirà en un treball 
pràc ti c. 

No sabem encara si ens han concedit l'ajut i, en qualsevol cas, tindrem la resposta demà. 
Potser hil uríem pogu t so l·lici tar un nou ordinador i, sigui com sigui, el termini de 

presentació de documents ja s'ha acaba t. 
/-leu d'emplenar l'imprès amb lletra clara i, a més, ca l que no us deixeu cap case lla en 

blanc. 

538 I una altra poss ibili tat, molt menys freqüent, és tanca r la frase an
terior amb un punt i coma: 

L'assignatura té una orien tac ió aplicada; per tant, l'ilva luació consistirà en un treba ll pràctic. 
/-leu d'emplenar l'imprès amb lletra clara; a més, ca l que no us deixeu cap case lla en 

blanc. 
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539 En ca nvi, és incorrecte tancar la frase anterior simplement una 
coma: 

• L'ass ignatura té una ori entació aplicada, per tant, l'ava luació consisti rà en un treball 
pràc ti c. 

• Heu d'emplenar l' imprès amb ll etra c lara, a més, ca l que no us deixeu ca p case lla en 
bl anc. 

540 Entre el mati sador i la frase que segueix hi posem habitualment 
una coma, com s' ha dit, però en alguns casos podem presc indir d'aquesta 
coma. El s dos exempl es que vénen a co ntinuació estan correctament 
puntuats. 

El professor ensenya el sistema de transcripció fonètica . Tot seguit, explica com s'e labora 
una enquesta. 

El professor ensenya el sistema de transcripció fonèti ca. Tot seguit explica com s'elabora 
una enquesta. 

541 Si presc indim de la coma entre el mati sador i la frase que segueix 
i, a més, entre el matisador i la frase anteri or no hi ha punt, ll avors ca nviem 
l'ordre de la conjunció i la coma. Hi posem primer la coma i després la 
conjunció. Els dos exemples que vénen a continuació estan correctament 
puntuats. 

El professor ensenya el sistema de transcripció fonèti ca i, tot seguit, explica com s'elabora 
una enquesta. 

El professor ensenya el sistema de transcripció fonètica, i tot seguit expl ica com s'elabora 
una enquesta. 

542 En canvi, aquestes altres dues maneres de puntuar són inadequades: 

• El professor ensenya el sistema de transcripció fonèti ca, i tot seguit, explica com s'elabora 
una enquesta. 

• El professor ensenya el sistema de transcripció fonètica i tot seguit, explica com s'e labora 
una enquesta. 

ALTRES ELEMENTS EN POSICIÓ INICIAL (I) 

543 A més dels mati sadors, habitualment escrivim en posic ió inic ial 
d'oració altres elements -sovint més d'un-, com ara adverbis, express ions 
de temps i de lloc o frases subordinades (diem que són elements que fan 
de marc de l'oració) : 

A més dels matisadors, habitualment escrivim en posició inic ial altres elements. 

544 Aquests elements poden separar-se de la frase, com els mati sadors, 
per mitj à d' una coma: 
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En aquesta segona part de les jornades, s'ensenya el sistema de transcripció fonèti ca. 
lògicament, el sistema d'ava luació de la recerca ha de ser ri gorós. 

545 Però si són curts molt sov int la coma no és necessàri a: 

Normalment ava luem per mi tjà d'exercicis pràcti cs . 
Potser hi haurà una ampli ació del termini. 
Sempre escriu rem el nom adequat. 
El dia 3 de març s' inaugura la nova seu. 

546 El tractament d'aques ts elements des del punt de v ista de la 
puntuació és el mateix que el tractament dels mati sadors. 

Ll avors arriba la segona part . En aquesta segona part de les jornades, s'ensenya el siste
ma de transcripció fonèti ca . 

No solem fer exàmens de tipus tradicional. Normalment avaluem per mitjà d'exercicis 
pràcti cs. 

Per va lorar la recerca convé avaluar-la i, lògicament, el sistema d'avaluac ió de la recerca 
ha de ser ri gorós. 

Hi ha hagut poc temps, i potser hi haurà una ampliac ió del termin i. 

547 Quan hi ha més d' un d'aquests elements que fan de marc en posició 
inic ial (o quan hi ha un d'aquests elements i un o més mati sadors), els 
separem per mitj à d' una coma: 

Resulta evident que el significa t d'aquestes express ions no es correspon amb el dels 
di fe rents elements que les componen. Així, tot i que aquestes expressions es poden 
reduir a un verb simple, la d iferència és força cl ara. 

548 En aquests casos és important no ob lidar-se d'escriure cap de les 
dues comes: • 

• A ixí, tot i que aquestes expressions es poden reduir a un verb simple la diferència és 
força cla ra. • 

* Aix í tot i que aquestes expressions es poden reduir a un verb simple, la d iferència és 
fo rça clara. 

A ixí, tot i que aquestes expressions es poden reduir a un verb simple, la diferènc ia és 
força clara. 

549 Aqu ests exempl es il·lustren l' ús adequat dels signes de puntuac ió 
en frases que contenen mati sadors i elements que fan de marc de l' orac ió : 

• Fa dues setmanes que vam lliurar els certi ficats de retribucions corresponents a l'any 
2002, per aquest motiu, totes aq uelles persones que encara no l'heu rebut heu de 
posar-vos en contacte amb nosa ltres. 

Fa dues setmanes que vam lliurar els certi f ica ts de retribucions corresponents a l'a ny 
2002 . Per aquest motiu, totes les persones que encara no l'heu rebut heu de posar
vos en contacte amb nosa ltres. 

Fa dues setmanes que vam ll iu rar els certi fica ts de retribucions corresponents a l' any 
2002 i, per aquest motiu, totes aquelles persones que encara no l'heu rebut heu de 
posar-vos en contacte amb nosaltres. 

• En aquesta tercera part de les jornades, s'explica com s'elabora una enquesta i, després 
se'n prepara una per passar als informants triats prèv iament. 

• En aquesta tercera pa rt de les jornades, s'expl ica com s'e labora una enquesta, i després, 
se'n prepa ra una per passa r als informants triats prèv iament. 
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• En aquesta tercera part de les jornades, s'exp lica com s'e labora una enquesta i després, 
se'n prepara una per passa r als info rman ts triats prèviament. 

En aquesta tercera part de les jornades, s'explica com s'e labora una enques ta i, després, 
se'n prepara una per passa r als informants triats prèviament. 

En aquesta tercera part de les jornades s'expli ca com s'e labora una enquesta i, després, 
se'n prepara una per passa r a ls informants tri ats prèviament. 

En aquesta tercera part de les jornades, s'explica com s'e labora una enquesta. Després, 
se'n prepara una per passar als in forma nts triats prèviament. 

En aquesta tercera part de les jornades, s'explica com s'e labora una enquesta. Després 
se'n prepara una per passa r als informants triats prèviament. 

En aquesta te rcera part de les jornades, s'explica com s'e labora una enquesta, i després 
se'n prepara una per passa r als informants triats prèviament. 

ALTRES ELEMENTS EN POSICIÓ INICIAL (11): TEMATITZACIONS 
A l'ESQUERRA 

550 De vegades, al començament de l'oració hi posem el complement 
directe, el complement indirecte, l'atribut o un complement preposiciona l: 

El programa ca ldria revisar-lo deta ll adament. 
AI Dr. Roig li vam enviar la convoca tòri a fa dues setmanes. 
Associats només ho són tres dels professors del Departament. 
De la plantilla no se'n va parl ar. 

Diem, ll avors, que aquests complements estan desplaça ts a la pos ició 
ini cial o tematitzats a l'esquerra (perquè els hem convertit en elements 
que designen el tema de l qua l volem donar informació). 

551 Quan desplacem a la posició in icial aquests complements, escrivim 
també, adjuntat al verb, un pronom feble amb la mateixa funció: 

[El programa) ca ldria revisar[-Io] detall adament. 
[AI Dr. Roigl Ili[ vam enviar la convoca tòria fa dues setmanes. 
[Els documents] [e lsl heu de lliurar a la secretari a. 
[De possibilitats de contracte] [en] tenim més d'una. 
IAI Dr. Janél no [li] ha arribat la informació. 
[En aquest prestatgel [hil posa rem els expedients nous. 

552 Normalment no separem aquests comp lements desp laçats a la 
posició inicial de la resta de l'oració per mitj à d'una coma (consu lteu els 
punts 280 i 283): 

la documentació la podeu obtenir a través del web del Departament. 

553 Hi posem coma només si vo lem que hi hagi un contrast fort entre 
el que co nvert im en tema de l'oració -que és el que expressa el 
complement desplaçat- i la in formació nova que en donem. 

Del nou sistema de crèdits, què en penseu? 
El direc tor ha dit que, de totes aquestes històries tan velles, no en vo l sentir ni parlar. 
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554 Ca l que no confonguem la temat ització (e l desp laçament a l'es
querra per convertir un complement en tema) amb un altre fenomen, molt 
poc freqüent en la ll engua escri ta formal, que consisteix a desp laça r un 
element, també a l'esquerra, ara per convertir- lo en el protagoni sta infor
matiu del mi ssatge: 

Diu que té molta experi ència en recerca però [no té ni el doctorat]. -) Diu que té mo lta 
experi ència en recerca però [ni el doctorat no té]. 

Heu d'anar a la reunió. -) A la reunió, heu d'anar! 

Des del punt de vista pràctic el que és important és adonar-se que en 
aquesta mena de desplaçament (que ha rebut el nom de rematització a 
l'esquerra), no adjuntem al verb cap pronom feb le amb la matei xa funció 
que l'e lement desp laçat. 

a) Rematització a l'esquerra: 

A la reunió, heu d'a nar! 
El programa, vam haver de revisar (i no pas la bibliografia)! 

b) Tematitzac ió a l'esquerra: 

A la reunió hi heu d'anar. 
El programa el vam haver de revisa r. 

A més, en la tematització a l'esquerra, com s'ha dit, normalment no hi 
ha coma entre l'e lement desp laçat i el cos de l'oració . En canv i, en la 
rematització a l'esquerra normalment sí que n'hi ha. 

ELEMENTS EN POSICiÓ FINAL D'ORACIÓ ~ I): 
ELS CIRCUMSTANCIALS 

555 Els circumstanc ials -frases subordinades, si ntagmes preposicionals 
i adverbials, sintagmes nominals exp licatius- que col·loquem en posició 
final poden anar sepa rats del cos de l'oració principal per una coma. Ai xò 
depèn sobretot de la ll argada i complexitat del circumstancia l. Si és ll arg i 
complex, normalment porta coma: 

El desenvolupament de la indlJstri a a Figueres va anar molt lligada a la prosperitat agrària 
de la coma rca, de tal manera que les primeres indústries eren de tipus familiar i en 
general pertanyents als sectors alimentaris i agrícoles. 

556 Si és curt o simple, normalment no en porta: 

T'envio l' in forme perquè el revisis . 

557 La presència de la coma també depèn de la relació del verb amb 
el circumstancial. Si el verb i el circumstanc ial formen una unitat informa
tiva compacta, normalment no els separem. Si el circumstanc ial constitueix 
una info rmació suplementària, més independent, els solem separar per 
mitj à de la coma: 
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Havia vo lat a Praga perquè volia veure'l. 
Havia volat a Praga per mot ius molt personals, perquè volia veure'l. 
Ha escrit el llibre durant l'any sabàtic. 
Ha escrit el ll ibre amb una certa ca lma, durant l'any sabàtic. 

ElEMENTS EN POSICIÓ FINAL D'ORACIÓ (11): LA CONJUNCiÓ 
jAQUf 

558 Abans de les subordinades introduïdes per la conjunció j a que hi 
posem sempre coma (consul teu també el punt 431 ): 

Va dir que no podia convèncer el poble d' unir-se al liberalisme, ja que el poble "enca ra 
no ha madurat" . 

ElEMENTS EN POSICIÓ FINAL D'ORACIÓ (III): ElS COMPLEMENTS 

559 De vegades no escri v im el complement directe, el complement 
i ndirecte, el complement preposic ional i l'atribut tot just després del verb, 
sinó que els despl acem al final de la frase. Ai xí, convertim l'orac ió: 

Va publi car el seu estudi sobre la glucosa el 1957. 

En la frase següent: 

Va publicar, el 195 7, el seu estudi sobre la glucosa. 

Aquest ca nvi de pos ic ió depèn del protagoni sme info rm atiu que 
vulguem donar a cada element. Si vo lem presentar com a nou o més 
rellevant el que és expressat pel complement c ircumstancial, el deixem al 
final : 

Va publi ca r el seu estud i sobre la glucosa el 1957. 

Si vol em presentar com a nou o més rell evant el que és expressat pe l 
complement no c ircumstancial (directe, indirecte, etc.), el tras ll adem al 
final: 

Va publicar, el 195 7, el seu estudi sobre la glucosa . 

560 El c ircumstanc ial, quan queda entre el verb i el complement no 
c ircum sta nc ial despl açat al fin al, pot anar entre co mes (però no és 
obligatori ): 
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Va pu blica r, el 1957, el seu estudi sobre la glucosa . 
Va publicar el 1957 el seu estud i sobre la glucosa. 
Es pretén fer conèixer als participa nts, d'una manera pràctica, com s' inves ti ga en 

antropologia urbana . 
Es pretén fer conèixer als parti c ipants d'una manera pràctica com s' inves tiga en 

antropologia urbana. 

561 Normalment posarem el circumstancial entre comes si és Il arg 
per exemple, si és una orac ió subordinada- o si n' hi ha més d' un . Però 
hem de tenir present que en aquest punt hi ha prou llibertat: 

L'ojectiu és plani fi ca r, sempre amb l' acord i la col ·laboració dels professors, sistemes 
d' innovació docent. 

Estem a punt de confirmar, encara que les dades són provisionals, la tendènc ia indicada 
abans. 

El ll enguatge admini strat iu s' ha de basar pr inc ipa lment, com qualsevol llenguatge 
d'especialitat, en la va rietat estàndard. 

562 És un error greu, en qualsevo l cas, escriure només una coma en 
aquests casos. M olt sov int és facultatiu posa r el circumstancial entre co
mes, però el que mai no podem fer és escriure la coma del començament 
i no la del final (o escriure la del final i no la del començament): 

• Va fer, a Barcelona la conferènc ia sobre el futur de l'enginyeri a genètica . 
• Va fer a Barcelona, la conferència sobre el fu tur de l'enginyeria genèti ca . 

Va fer, a Barcelona, la conferència sobre el futur de l'enginyeri a genèti ca . 
Va fer a Barcelona la conferència sobre el fu tur de l'enginyeri a genèti ca . 

ElEMENTS EN POSICiÓ FINAL (IV): TEMATITZACIONS A LA DRETA 

563 Qu an un complement és representat per un pronom feble, pot 
tornar a aparèixer al final de tot de l'orac ió, ara representat per un sintagma 
pl e. Quan es produeix aquest fenomen parl em de tem atització a la dreta. 
L'element tematitzat a la dreta se separa sem re del cos de l'oració per 
mitj à d' una com a: 

• Ja la vam tractar en la reunió anteri or aquesta qüestió. 
Ja la vam tractar en la reunió anteri or, aquesta qüestió. 

• En parl arem al final de la cl asse del dia de l'examen. 
En parl arem al final de la cl asse, del dia de l'examen. 

564 Convé que no confonguem aquest fenomen amb el fenomen tractat 
al punt 559 . Fi xem-nos en la dife rència de mati sos entre aquestes dues 
orac ion s. En la primera el complement directe és el protagoni sta del 
mi ssa tge: dóna informació nova. En la segona no, perquè abans que 
aparegui el sintagma les propostes del Dr. Cabré el destinatari del missatge 
ja sap que aquest sintagma expressarà el tema del qual es diu alguna cosa 
nova . 

Examinarem el pròx im di a les propostes del Dr. Cabré. 
Les exa minarem el pròx im d ia, les propostes del Dr. Cabré. 
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APOSICIONS, INCISOS I COMPLEMENTS EXPLICATIUS 
DINS DE l'ORACIÓ 

565 Hi ha membres de l'oració que, enca ra que ocupen la posició 
bàs ica que els correspon (és a dir, encara que són elements que no han 
estat desplaçats), van entre comes. Són les apos ic ions expl icatives i els 
altres compl ements expli catius. 

El Dr. Pere Alàs, membre de la comissió, us ensenyarà les instal· lac ions. 
Us enviem el document, acu radament revisa\. 
La di rec tora, irritada, ha ordenat passar al punt següent. 
L'estudiant, amb l'examen a la mà, va dir que abandonava . 

566 És particu larment important vigil ar amb dues menes de compl e
ments explicatius que apareixen molt sovint en els textos que escrivim a la 
URV: les oracions relatives expl icati ves (vegeu punt 129) i els complements 
explicatius de les expressions temporals (punts 472-473). 

Els professors associats, que no tenen dedicació completa, no ca l que v inguin a la reunió. 
La dega na, que ha parlat ja amb el vicerector, dóna la seva opini ó. 
El sistema d'avaluac ió de l'ass ignatura, que té caràcter experimental, ha provocat queixes. 
Us fem saber que dimecres, 20 d'abri l, es reunirà el comitè. 
Us comuniquem que ahir, 3 de juny, es va incorporar a la Sec retaria de la Facultat la Sra. 

Es ther Puig. 

ALTRES DESPLAÇAMENTS RElACIONATS AMB l'ÚS DE lA COMA 

567 En català els el ements de l'orac ió presenten una mobilitat rela
tivament alta. Ai xí, els mati sadors, encara que -com s'ha dit- tenen com 
a funció fer de connectors (i això més aviat fa pensa r que sempre deuen 
anar en posic ió in icia l d'oració), poden desplaçar-se. El s podem trobar, 
efectivament, al començament de la frase: 

Els alumnes s'organ itzen en grups petits. Així, cada noi és obj ecte d'a tenc ió per
sonalitzada. 

Però també els podem col·loca r entre el subjecte i el verb: 

Els alumnes s'orga ni tzen en grups petits. Cada no i, així, és objecte d'a tenció per
sonali tzada . 

A més, els podem despl açar just darrere el verb, abans del compl ement: 

Els alumnes s'organi tzen en grups peti ts. Cada no i és, així, objec te d'a tenció per
sona litzada. 

I també poden ocupar la posi ció de la dreta del complement: 

Els alumnes s'organitzen en grups petits. Cada noi és obj ecte, així, d'a tenció per
sonalitzada. 

Finalment, els podem situar en l' últim ll oc de l'oració: 
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Els alumnes s'organitzen en grups pe tits. Cada noi és objec te d'a tenc ió persona li tzada, 
així. 

ÚS INCORRECTE DE lA COMA DESPRÉS DE lA CONJUNCIÓ QUE 

568 Darrere de la conjunció que és inadequat escriure una coma: 

* Us comunico que, l' ICREA ha convoca t un nou programa destinat a investigadors d'a lt 
nive ll. 

Us comunico que l' ICREA ha convocat un nou programa dest inat a investigadors d'a lt 
nive ll. 

569 Ara: si la frase que hi ha tot just després de la conjunció comença 
amb un matisador, un compl ement que fa de marc de la subordinada o un 
element tematitza t, la coma sí que és admissible: 

Us recordo que, al mes de març, l' ICREA va convocar un nou programa d'a juts a la 
recerca. 

En aquests casos és obligatori escriure una altra coma després del 
complement: 

Us demanem que, si encara no ho heu fet, ens envieu el resum econòmic final del 
projec te. 

El director ha dit que, de totes aquestes històries tan velles, no en vol sentir ni parlar. 
Us recordem que, com ja us vam dir dilluns, avui el serve i de fotocòpies es tarà tancat. 

lA CONJUNCIÓ PERÒ I lA PUNTUACiÓ . 
570 Es considera que el mot però és una conjunció de coordinació. Tot 

i així, normalment introdueix una oració se~ rada per una coma de la 
principal, com si fos una subordinada: • 

La llengua es compon de sons, però l'ortografia dels idiomes no refl ec teix aquests sons 
d'una manera precisa. 

571 Si es vo l donar més independènc ia a l'orac ió introduïda per però 
(això pot ser convenient si la frase és ll arga o complexa), es pot fer serv ir el 
punt en comptes de la coma . Totes dues frases estan ben puntuades: 

A pa rtir de l 1975, s' inic ia la segona fase del Plan cie aprovechamienlo, però la seva 
inc idència demogràfi ca serà molt més moderada. 

A pa rtir del 1975, s' inicia la segona fase del Plan cie aprovechamienlo. Però la seva 
inc idència demogràfica serà molt més moderada. 

572 És incorrecte escriure una altra com a després del però : 

* A parti r del 1975, s' inicia la segona fase del Plan cie aprovechamien lo, però, la seva 
incidència demogràfi ca serà molt més moderada . 

* A partir del 1975, s' in icia la segona fase del Plan cie aprovechamien lo. Però, la seva 
incidència demogràfica serà molt més moderada. 

573 Ara: si després del però hi ha un matisador, un comp lement o un 
element tematitza t, escrivim aquest mati sador, complement o element 
tematitzat entre comes, d'acord amb l'ús establ ert: 
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A pa rti r del 1975, s'in icia la segona fa se del Plan de aprovechamiento, però, com he dit 
abans, la seva incidència demogràfica serà molt més moderada. 

A part ir del 1975, s' inicia la segona fase del Plan cie aprovechamiento . Però, com hem 
dit abans, la seva incidència demogràfica serà mol t més moderada. 

574 A més, la conjunció però ta mbé es pot despl açar, com si fos un 
mati sador. I ll avors sí que va entre comes. Es pot desp laçar a una pos ic ió 
med ial (cap al mig de l'orac ió): 

A pa rtir del 1975, s' inicia la segona fa se del Plan cie aprovechamiento. La seva inc idència 
demogràfica, però, serà molt més moderada . 

A pa rtir del 1975, s' in ic ia la segona fase del Plan cie aprovechamiento. La seva incidència 
demogràfica serà, però, mol t més moderada . 

I es pot desp laça r a la posic ió final de l'orac ió: 

A partir del 1975, s'in icia la segona fa se del Plan cie aprovechamiento. La seva incidènc ia 
demogràfica serà molt més moderada, però. 

575 Fi nalment, quan la conjunc ió però no uneix dues oracions sinó 
dos noms, dos adjecti us, dos adverbi s o dos si ntagmes prepos ic ionals, 
s'escriu normalment sense coma (tot i que la presència de la coma tampoc 
no seri a incorrecta) : 

Es preveu pluja al Pirineu però sol a la costa. 
Aquest sistema és ràpid però poc precís. 
Van treba llar diligentment però poc eficaçment. 
La p lanta prové de Mèxic però d'una zona humida . 

LA COMA ENTRE EL SUBJECTE I EL PREDICAT 

576 És incorrecte escr iure una coma entre el subjecte i el pred icat. 

• Els alumnes matricul ats, tindran dret a sis convocatòries ordinàr ies d'exa men. 
Els alumnes matricul ats 0 tindran dret a sis convoca tòr ies ordinàries d'exa men. 

Ca l v igil ar especialment a no cometre aquesta incorrecció quan la fra
se és ll arga: 

• Una de les pri ncipa ls raons per les quals l' Emi li Rosa les es va interessar per la publ icac ió 
de l'obra completa de Sebastià juan Arbó, fou precisament el neguit per donar a 
conèixer un escriptor del nostre entorn ga irebé desconegut. 

Una de les princ ipals raons per les quals l'Emi li Rosales es va in teressar per la publ icac ió 
de l'obra completa de Sebastià j uan Arbó 0 fou precisament el neguit per donar a 
conèixer un escri ptor del nostre entorn ga irebé desconegut. 

577 Si entre el subjecte i el pred ica t hi ha un complement o un 
matisador, ll avors sí que hi posem una coma: 
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Una de les principals raons per les qua ls l' Emili Rosa les es va in te ressa r per la publi cac ió 
de l'obra completa de Sebas tià juan Arbó, com ja es va dir ahir, fou precisa ment el 
neguit per donar a conè ixer un escriptor del nostre entorn ga irebé desconegut. 

LA COMA EN LA COORDINACiÓ D'ORACIONS 

578 Hi ha la idea, errònia, que la presència de la conjunció i per unir 
dues orac ions impedeix que, a més, hi hagi també una coma. En rea litat tant 
és poss ib le una cosa com una altra. Si les dues orac ions són breus -i 
sobretot si, a més, tenen el mateix subjecte- norma lment n' hi ha prou 
amb la conjunció: 

Els uns ensenyen i els altres aprenen. 
Els professors de la U RV ensenyen i inves ti guen. 

Però si una de les dues orac ions és complexa, ll arga, ja conté una i o, 
sobretot, si les dues orac ions no són pròpi ament dos membres d' una 
coordinació del mateix nive ll , és habitual escr iure una coma abans de la i: 

Vam ana r al cafè de la cantonada perquè la pluja ens hav ia sorprès passeja nt, i vam 
demanar una copa . 

La professora va insistir en la necess itat de fer la prova, i la proposta fou rebutjada. 
S'ha defensa t de les acusacions i dels insults, i ha explica t per què havia actuat d'aquella 

manera sospitosa. 

EL PUNT I COMA 

579 En el cata là estàndard d'avui l' ús del punt i coma ha quedat pràc
ti cament reduït a les enumeracions que contenen complements explicatius: 

Hi van partic ipar les persones següents: josep Ro ig, pres ident del comitè; Blanca Tel l, 
secretàri a; joan Bech, voca l primer; Marc Pons, voca l segon; Anna Coll, tresorera. 

En aquest volum editem les obres següents: Croquis cle/natural, el seu primer recull de 
con tes; La papallona, que és la pri mera novel·1 ) La febre cI'or, l'obra més ambiciosa . 

580 Hem de tenir en compte que si l' últim element de la relació va 
introduït per la conjunció i, el punt i coma se substitueix per una coma: 

• Hi van pa rt ic ipa r les persones següents: josep Ro ig, pres ident del comitè; Blanca Tell , 
secretàri a; j oa n Bech, voca l primer; M arc Pons, voca l segon; i Anna Coll , tresorera. 

Hi va n pa rtic ipar les persones següents: josep Ro ig, pres ident del comitè; Blanca Tell , 
secretàri a; j oa n Bech, voca l primer; Marc Pons, voca l segon, i Anna Coll , tresorera. 

581 O cas ionalment, es pot fer servir el punt i coma en comptes del 
punt si vo lem relac ionar més estretament el contingut de dues orac ions: 

Ll avors, d'una ba nda, als ciutadans no els agrada que els vigi lin; de l'a ltra, els agrada 
que algCI vigi li l'ordre públic i se'n faci responsable. 

582 Hi pot haver altres motius circumstancials per substuir un punt per 
un punt i coma. En aquest exemple hi ha un punt i coma per evitar haver 
de començar la frase següent amb majúscula, extrem que quedari a estrany 
perquè el text de dins dels parèntes is comença amb minúscul a: 

Tot segui t donem uns quants exemples de fra ses mal puntuades (a lguns dels exemples 
són del manual de Pujol i So là; no ho indica rem necessàriament). 
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ELS DOS PUNTS 

583 Per a la qüestió de l'ús de majúscules i minúscules després dels 
dos punts, vegeu PRAX I LI GÜíSTICA l, p. 18. 

DOS PUNTS INNECESSARIS 

584 No escri vim dos punts quan separen innecessàriament elements 
de la frase que va n lli ga ts: 

* El telèfon del Joan és: 977 55 9733 . 
El telèfon del Joan és 977 55 9733 . 

* Trobareu més informació a: hllp:llwww.icrea.es. 
Trobareu més informació a hltp://www.icrea .es. 

* El document The Digital World and the O ngoing Deve/opmel1 t or ISBN : a Positiol1 Paper 

est~ disponible a: <hllp:llwww.bowker.com/standa rds/home/isbn/digitalworld .html>. 
El document The D igital World al1d the O l1go il1g Development or ISBN : a Positiol1 Paper 

es tà disponible a <http://www.bowker.com/standards/home/isbn/digitalworld. htm l>. 

* En pri mer lloc ca l dir que el colesterol és: una substànc ia amb esquelet d'estero ide 
absorbida dels aliments o sinteti tzada pel fetge. 
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En primer lloc cal dir que el colestero l és una substància amb esquelet d'esteroide 
absorbida dels ali ments o sintetitzada pel fetge. 

15. Altres 

LA CONCORDANÇA DELS NOMS COL·LECTIUS I QUANTITATIUS 

585 El s noms col· lectius són els que tenen forma singular però significa t 
plural. Ca l que distingim dues c lasses de noms co l·l ectiu s: els col·lectius 
qualitatius i els co l·l ectius quanti tatius. 

586 Si el co l·lectiu és qualitatiu, posem el verb en singular: 

El professorat ha respost amb un gran entusiasme. 
El Consell I El Departament I la Junta I el centre I la Universitat ha aprovat la proposta. 
El poble sempre sap el que vo l 
la classe política té poc respecte per la institució universitàri a 

De tota manera, amb alguns d'aquests noms (per exemple, gent) o en 
determinats casos, la concordança en plural no es considera incorrecta, i 
fins i tot pot ser més recomanable. És més recomanable sobretot si el referent 
col·lect iu és expressat en una altra part de la frase per mitj à d' un pronom. 
El segon d'aquests exempl es és preferible al primer: 

la gent pensa que anar a la universitat li dóna grans op,ortunitats. 
la gent pensen que anar a la universitat els dóna grans oportunitats. 

587 Si el co l·lectiu és quantitatiu (o si és un partitiu), di stingim dos 
supòsits. Si el quantitatiu (per exempl e, un grup) va acompanyat d' un 
sintagma preposic ional que conté un nom indeterminat en plural (per 
exemple, de professores), escrivim el verb en plural: 

Un grup de professores han proposat un nou pla de promoció. 
Una co lla d'a lumnes faran un viatge de fi de curs. 
Un seguit de petits incidents van imped ir que l'acte comencés a l' hora. 

588 Si el quantitatiu va acompanyat d' un sin tagma prepos ic ional que 
conté un nom determinat en plural, podem escriu re el verb tant en plural 
com en singular, tot i que en la pràcti ca a la URV tendim a escriure' l 
també en plural: 

Una pa rt dels estudiants s'ha quedat I s' han quedat sense carpeta. 
El 95% dels enquestats pensa/pensen que és una bona idea. 
la meita t dels alumnes ha suspès I han suspès alguna ass ignatura. 
Una gran quantitat d'aquests professors respon/responen que no els agrada la nova llei. 
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LA CONCORDANÇA AMB ElS VERBS SER I SEMBLAR 

589 Si un dels dos constituents - el subjecte o l'atribut- va en pl ural, 
escrivim el verb en plural: 

Això són inconvenients que es presenten cada any. 
Els resultats van ser un èxit. 
Aquest col·l ec ti u de professors són els que han proposa t un augment de sou. 
Això semblen mentides. 

LA CONCORDANÇA EN LA CONSTRUCCIÓ UN DELS QUE 
I EQUIPARABLES 

590 En les construcc ions partitives amb un complement que conté una 
oració relativa, fem concordar el verb de la relat iva amb l'antecedent: 

La professora Makkay és una de les professores que han/'ha de passa r a signar les actes. 
És un dels alumnes que ho van/'va aprova r tot al juny. 

CONCORDANÇA DElS ElEMENTS COORDINATS QUE FORMEN 
UN CONJUNT 

591 Els noms o verbs coord inats que formen un conjunt que es percep 
com a unitari permeten que el predicat o l'adject iu que els acompanya 
vagi tant en singular com en p lural: 

Treballar i llui tar és la màxima dels obrers. 
Treba llar i ll uitar són les màximes dels obrers. 
Llengua i li tera tura cata lana. 
Llengua i li teratura catalanes. 

CONCORDANÇA DElS ElEMENTS EN POSICiÓ DISJUNTIVA 

592 Els conjunts formats per elements en posic ió d isj untiva (lliga ts per 
la conjunció o) permeten que el verb vagi tant en singu lar com en p lural: 

Permeten que el predica t o l'adjec tiu que els acompanya vagi/vagin tant en singu lar 
com en plural. 

El professor Navarro o el professor Prad ill a és qui se n'encarregarà / són qui se 
n'encarregaran. 

Vindrà el d irector o el secre tari / Vind ran el d irector o el secretari. 

CONCORDANÇA AMB El VERB CALDRE EN ORACIONS DE RElATIU 

593 Posem el verb caldre (i altres verbs del mateix tipus com convenir) 
en singular en les construcc ions de relatiu que mostra aquest exemple: 
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Aques t és l'espai per escriure-hi les observac ions que ca lgui. 
Llavors podreu fer els comentari s que convingui. 



CONCORDANÇA DElS TíTOL~ 

594 El s títol s de publi cac ions i de documents inèd its, si no va n prece
dides d'un genèric que faci de nucli de l sintagma, poden "arrossegar" la 
concordança del verb i dels mod ificadors: 

El llibre Observacions sobre les ca tegories buides cons titueix una aportac ió cabda l a la 
l ingüística teòrica. 

les Observacions sobre les categories buides constitueixen una aportació cabdal a la 
l ingü ística teòri ca . 

El document "Comentari s a propòsit del nou escenari europeu d'educació superior" 
serà debatut durant el primer semestre de l'any. 

Els "Comentaris a propòsit del nou escenari europeu d'educac ió superior" seran debatuts 
durant el pri mer semestre de l'any. 

CRITERIS GENERALS SOBRE LÈXIC 

595 El lèx ic que utilitzem en els textos de la URV és un lèxic neutre, 
correcte, propi de la formalitat que correspon als registres administratiu, 
acadèmic i c ientíf ic. Seguim el lèx ic normatiu establert en les obres prin
cipa ls de referència, sobretot al Diccionari de /a llengua catalana de l' Institut 
d'Estudis Catalans (DIEC). A I costat d'aquesta obra, tenim també com a 
guia el Cran diccionari de /a llengua catalana d'Enciclopèdia Catalana (1998), 
el Cran diccionari 62 de /a llengua catalana (2000) - publi ca t per Edic ions 
62- i el Diccionari va lencià (1995) -editat per la Generali tat Valenc ia
na, l' Inst itut Interuniversitari de Filologia Va lencia na i Edic ions Bromera. 

596 Les necess itats comunicatives ex ige ixen de vegades el recurs a 
paraules que encara no recull el D IEC. Per al lèx ic general, ens pot servir 
de guia el criteri següent. Si un mot no apareix al DIEC però apareix almenys 
en dos dels diccionaris esmentats al paràgraf anterior, el considerem correcte 
i, per tant, el podem uti I itzar. Si només apareix en un dels d icc ionari s, 
l'acceptació dependrà en cada cas de la poss ibilitat rea l de prescind ir-ne. 
Si tenim dubtes, podem recórrer a l'assessorament del Servei Lingüísti c. 

597 Per al lèx ic espec iali tzat, ens serveixen de gu ia els d icc ionaris i 
vocabulari s elaborats o revisats pel centre de termino logia Termcat. En 
algun cas també recorrem a altres obres termino lògiques de prestigi. Per 
co nèixer les obres term inològiques de referènc ia de cada espec ialitat hem 
de recórrer al Servei Lingüístic o al Termcat (www.termcat.net). El Termcat 
permet, a més, a través de la Neoloteca, fer consultes en línia dels term es 
aprovats pel Consell Supervisor del centre (www.termcat.netlneo loteca/ 
index.html), i té obert un servei electrònic de consultes terminològiques, 
el Cercaterm (www. termcat.netlcerca terml). També ofereix la poss ibi li tat 
de consultar, en líni a, les bases de dades termino lògiqu es UPCTERM 
(http://www2. upc.es/s lt). de la Univers itat Po li tècni ca de Cata lunya, 
UBTerm (www. ub.es/s lc/servei.html). de la Universitat de Barcelona. 
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ESTRANGERISMES ADAPTATS 

598 Els estrangeri smes adaptats no s'escriuen en cursiva sinó en rodona: 

ca mpus/*campus 
corpus/*corpus 
cur rículu m/*curriculum 

espònsor/*sponsor 

espoV*espol 
esta nd/*stand 
està nda rd/*slandard 

estatus/*status 
estod*stock 

estrès/*stress 
in fò li o/*infolio 

pàssim/* passim 
pràct icum/* practicum 

599 Si una paraula d'ori gen estranger surt al Diccionari cie la llengua 
ca talana de l' Institut d' Estudi s Catalans es considera que és un estrangeri sme 
adaptat i, per tant, s'escriu en rodona. Si no hi surt però és un mot tècni c 
ava lat per algun vocabulari o di cc ionari espe~ i a litz~ t, també l'escrivim e,n 
rodona. També considerem que un estrangeri sme es un mot adaptat SI es 
usat d' una manera habitual pels mitj ans de comunicació i en obres generals. 

LLOCS WEB I ADRECES ELECTRÒNIQUES 

600 Dins de text seguit escri vim les adreces electròniques i dels ll ocs 

web en rodon a, entre parèntes is angulars : 

L'Agència Tributàri a posa a disposició dels contribuents programes d'ajuda per fer la 
decl arac ió, que podeu troba r a <http://www.aea t.es>. 

Podeu enviar-n os les dades per correu electrònic, a l'ad reça <jgs@@ fll.urv.es>. 

601 Fora de text seguit (és a d ir, en lli stes, taul es, etc.) no ca l: 

Us co muniquem les adreces elec tròniques dels membres de la nostra àrea de 

coneixement: 
Jordi de Talamanca 
Joa na Gross 

jdt@fll .urv.es 
jgg@fll.urv.es 
Ipt@fll .urv.es Lídia Pradas 

602 Si hem escrit l'adreça elecròni ca o l'adreça del lloc web entre 
parèntesi s, ll avors presc indim dels parèntes is angulars: 

Podeu consul tar el nostre ca tàleg a través de la xa rxa (www.publicac ions. urv. net). i ens 
el podeu demanar per telèfon (934 035 442) o per mi tjà del correu electròni c 

(s rodon@ub.edu). 

603 No és obli gatori escriu re els signes http//: quan donem l'adreça 

d'un ll oc web: 
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El nostre web és <http://www.urv. neVcentreS/Departaments>. 
El nostre web és <www.urv.neVcentres/Departaments>. 

604 Com que hi ha adreces electròniques mo lt ll argues, ca l ev ita r que 
la rat ll a del text quedi trencada inadequadament: 

* Podeu consul tar la nost ra pà gin a web (www.u rv.es/centres/Departaments/fcata
lana/departamentfilologiaca talana.htm) o ens podeu telefonar (934 035 442). 

L'adreça es pot ta ll ar després d'una barra inc linada (no hi posem el 
gu ionet típic de pa rtic ió de parau la a f inal de rat ll a): 

Podeu consultar la nostra pàgina web (www.urv.eslcentres/Depa rtaments/fca talana/ 
depa rtamentfilologiaca talana.htm) o ens podeu telefonar (93 4 035 442 ). 

l, si convé, després d'una paraula o d'una seqüència de lletres amb senti t: 

Podeu consul ta r la nostra pàgina web (www.urv.es/centres/Departaments/fcatalana 
departamentfilologiacata lana. htm) o ens podeu telefonar (93 4 035442). 

En qualsevo l cas, és important que, si mod if iquem o corregim un text, 
tornem a rev isar-ne la di sposic ió materi al abans d' impri mir-l o, per tal que 
els ca nvis no deixin espais en b lanc indesitjab les. 

605 Quan escriv im una adreça electròni ca o l'adreça d' un lloc web, 
ca l que distingim dos supòs its. Si redactem un text per imprimi r-l o, l'adreça 
no ha d'anar subratll ada ni escr ita en co lor b lau (encara que la impressora 
no sigui de co lor, els caràcters de co lor queden impresos en gri s, amb una 
tonali ta t d ife rent de la resta del text). 

Si el text no ha de ser imprès (o, en qualsevo l cas, si la impcess ió és 
responsabil itat del destinata ri ), es pot deixa r l'adreça en bl au o subratll ada, 

com a enll ~~, ) a ,que;n molt: .dels progra me\.de :ractament de textos 
aquesta OPC tO es I OPC tO automatl ca per defecte l, a mes, pot ser convenient 
fac ilitar al lector del text en pantall a la poss ibilitat de respondre tot seguit 
a una adreça electròni ca o de visitar directament un ll oc web. 

EL TEXT DELS MISSATGES ELECTRÒNICS 

606 Els missatges electrònics que enviem com a conseqüència del nostre 
treball a la U RV són norm al ment textos de ca ràcter formal (convocatòri es, 
av isos, cartes, informes, etc) i, per tant -i encara que la seva vida pugui 
ser molt efímera- , els hem de redactar i presentar correctament, sense 
relaxar-nos quant a l'ex igència de ri gor ortogràfic, gramatica l i t ipogràfi c 
(per exemple, no és adequat enviar missatges sense accents, i encara menys 
fer-ne ostentac ió per mitj à de notes al final del document). 

607 En general, quan redactem un missatge electrònic seguim el mateix 
patró que seguiríem per a un document no electrònic. Hem de tenir en 
compte, però, el següent. 

608 No escriv im la data al peu d'un mi ssatge electrònic, j a que apareix 
automàtica ment a l'encapça lament. 
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609 Els programes de correu electròni c normalment ofereixen menys 
possibi litats tipogràfi ques que els programes de tractament de textos . Per 
tant, podem convertir una seqüència en cursiva d' un document conven
cional en una seqüència entre cometes en un mi ssa tge electrònic. 

ELS NÚMEROS DE TELÈFON 

610 Escrivim els números de telèfon agrupant les xifres de tres en tres: 

El telèfon per atendre aquesta mena de consultes és el 977 654 998. 
Si voleu més in formació, podeu telefonar a l'Agència de Q ualitat (932445989). 

Si només donem una de les extensions de la URV, agrupem les xifres 
en un sol bloc: 

Ca l que telefoneu urgentment a aquest Servei (ext. 8191). 

Quan informem del nostre número de telèfon a algú d' un país estranger, 
escrivim el prefi x de l' Estat espanyol entre parèntesis i separat de les altres 
xifres per un espai en b lanc: 

Si necessiteu trucar-nos des de la Universitat de Perpinyà, us informem que el nostre 
nlimero de telèfon és (34 ) 977 559 752. 

EL QUEIXAL O SAGNAT DELS TEXTOS 

611 En el llenguatge administratiu català s'ha imposat l' ús de no deixar 
queixa lo sagnat a començament de paràgraf i, ll avors, separar els paràgrafs 
per mitj à d' una ratll a en bl anc. A la URV seguim aquest ús. De tota mane
ra, és important tenir en compte que aquest ús no s' ha d'estendre a les 
publi cacions i als llibres que editem, que sí que exigeixen que es deixi el 
queixa l a començament de paràgraf (i que, per tant, no es deixi cap ratll a 
en bl anc entre paràgrafs). 

OBRES DE CONSULTA I ALTRES RECURSOS 

612 Aquest volum de PRAX I LINGü íSTI CA determina els criteri s gramatica ls 
i d'esti l de la ll engua de la URV, però no resol tots els probl emes que se' ns 
poden presentar quan redactem textos. Per aquest motiu, a més de procu
rar adquirir cada vegada una formació lingüística més sò lida, convé que 
coneguem, a més dels altres volums de la PRAX I LINGü íSTICA, les obres de 
consulta que ens poden ajudar a resoldre dubtes . (A la bibliografi a donem 
les dades compl etes de totes les obres a què fem referència en aquest 
apartat. ) 

613 Pel que fa al lèx ic general (consulteu també el punt 595L les prin
cipals obres que tenim a l'abast són el Diccionari de la llengua catalana i 
el Diccionari manual de la llengua catalana de l' Institut d'Estudis Catalans, 
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el Gran diccionari de la llengua catalana editat per Enciclopèdia Ca tala
na, el Diccionari va lencià dirigit per Josep Lacreu i el Gran diccionari 62 
de la llengua catalana dirigit per Llu ís López del Castill o. 

614 També són útil s, si tenim dubtes sobre lèx ic recent que s' util itza 
amb freqüència als mitj ans de comunicac ió, els llibres d'estil d'EI Nou 9 
(Coromina 1991), del diari Avui (Premsa Cata lana 1997), el de l'ed ic ió en 
català del diari El Periódico (El Peri ódi co 2002) i el de TV3 (Telev isió de 
Catalunya 1995) . El Diccionari complementari del català normatiu de López 
de Casti Il o i el Diccionari auxiliar de Josep Ruaix també resolen problemes . 
Per a tecnic ismes i neo logismes dels ll enguatges d'especialitat, co nsulteu 
el punt 597. Com a repertoris de locucions i frases fetes tenim els diccionaris 
de Raspall & Martí (1995, 1996) i el d' Abri I (1996), que és ca talà-castell à 
i català-caste ll à. 

615 Si vol em obtenir informac ió sobre la manera adequada d'escriure 
topònims (consulteu el punt 16), tenim a l'abast el Nomenclàtor oficial de 
toponímia major de Ca talunya, la Gran Enciclopèdia Ca talana, el Gran 
Larousse Ca talà i l'Atles Universal d'Encic lopèdia Ca talana. També ens 
poden servir el web del Serve i d'Assessorament Lingüísti c i Traducc ió de 
la GeneralitatValenciana (www.cult.gva.es/salt/). l'apartat sobre noms de 
ll oc del web de la Secretari a de Po lítica Lingüísti ca de la Generalitat de 
Catalunya (www6.genca t.netlllengcat/) i la Base topon ímica de.Catalunya 
de l' Institut Cartogràfi c de Catalunya (www.icc.es/toponimi a) . 

616 Per saber quina és la denominac i5- en ca talà d' in st ituc ions, 
organitzacions, entitats, tractats, acords, projectes, plans i altres intangibl es 
que no apareguin a PRAXI LINGüíSTICA l, consultem la Gran Enciclopèdia Ca 
talana o el Gran Larousse Ca talà. Si no hi trobem el que busquem, anem 
als llibres d'estil de l'Avui o d'EI Periódico. 

617 Per a temes gramati ca ls podem recórrer al Llibre d 'es til de 
l'Ajuntament de Barce lona (di rigit per Joan SolàL a El llibre de la llengua 
catalana (Badia i altres 1997) i al Manual d'es til (M estres i altres 1995L tot 
i que en aquest darrer lli bre de qüestions de gramàtica només se n'estudi a 
una se lecció. Ens poden ajudar, a més, la Gramàtica va lenciana dirigida 
per Josep Lacreu i la Guia d'usos lingüístics. 7 Aspectes gramaticals (2 002) 
de l' Institut Interuni versitari de Fi lo logia Valenciana. També són útil s, per a 
consul tes ràpides, els dicc ionari s de dubtes de Joan Abril (1997), Paloma 
& Rico (1998) i Jordi Bruguera (2 000), el Manual de Lacreu (2002) i els 
esmentats llibres d'estil de l'Avui, El Periódico, EI 9 Nou i TV3. 

618 Si necessitem textos de gramàtica amb explicac ions més comple
tes i detall ades, tenim a di sposic ió el llibres Alfa . Mètode d'autocorrecció 
gramatical assistida (M orey i altres 1995) i Cruilla. Curs de llengua Uoan 
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Be ltran i Josep Panisello 2002), les gramàtiques de Bad ia i Margarit (1994) 
i López del Castill o (1999) i els manuals i altres treba ll s de Josep Rua ix 
(1994-1995). La referència més rellevant per a la sintaxi del cata là estàndard 
són, però, els llibres de Joan So là (1971-1 972, 1987, 1990, 1993, 1994, 
1999) i, especialment, la Gramàtica del català contemporani, dirigida per 
So là mateix i per Maria Rosa Lloret, Joan Mascaró i Manuel Pérez Sa ldanya 
(2002). Aquesta darrera obra, de tota manera, no és pas un manual per fer 
consultes urgents, sinó un treba ll c ientífi c per anar llegint a poc a poc i 
adquirir criteri. 

619 Per a la morfologia verbal, podem recórrer a Els verbs catalans 
conjugats de Joan Baptista Xuriguera i a Els verbs va lencians (dirigit per 
Josep Lacreu). Per al règim, ús i construcc ió dels verbs, al Diccionari d'ús 
dels verbs catalans (1 999). Per a qüest ions de puntuació, al Ma nual d'estil, 
ja esmentat, i a l'Ortotipografia. Manual de l'autor, l'a utoeditor i el disse
nyador gràfic, de Josep M. Pujo l & Joan So là. Aquests dos darrers lli bres 
són també les obres de referència per a convencions gràfiques i qüestions 
d'ortotipografia. El repertori més complet de sigles i altres abrev iac ions és 
el dicc ionari de Mestres & Gui llén (2001). 

620 El materi al de tema lingüísti c que han ed itat les altres universitats 
cata lanes constitueix també una guia que ens pot ajudar sovint. Tenim, 
així, el volum OAU. Documents administratius universitaris de la Universitat 
de Barcelona, els lli bres d'estil i el de documents administratius de la 
Universitat Pompeu Fabra (Servitje 1996, Universitat Pompeu Fabra 1994), 
el Manual de documents i llenguatge adminitratiu de les universitats 
va lencianes (Universitat Jaume 12003) i unes quantes pub licacions editades 
pels serveis lingüístics de les diferents universitats . Molts d'aquests serve is 
ofereixen recursos en línia. Les adreces electròniques dels webs dels serveis 
lingüísti cs de les un iversitats públiques dels Països Catalans són les següents: 
Servei de Ll engua Cata lana de la Un iversitat de Barce lona (www.ub.es/ 
slc/serve i.htm), Servei de Ll engües i Terminologia de la Universitat Poli
tècnica de Catalunya (www2. upc.es/s ltl), Gab inet de Llengua Cata lana de 
la Universitat Autònoma de Barcelona (www.b lues.uab.es/gab-Ilengua
cata lana), Gabinet Lingüístic de la Univers itat Pompeu Fabra (www.upf.edu/ 
gl), Servei de Ll engua i Terminologia de la Universitat de Lleida (www.ucll.es/ 
arees/s lt/), Servei de Ll engües Modernes de la Uni versitat de Girona 
(www. udg.edu/ llenguesl), Serve i de Política Lingüística de la Universitat 
de Va lència (www.uv.es/snl/). Servei de Ll engües i Termino logia de la 
Universitat Jaume I (www.uji .es/serveis/s ltl). Secretari at de Promoc ió del 
Valencià de la Universitat d'Alacant (www.ua.es/spv/). Servei de Norma
li tzac ió Lingüística de la Universitat Politècnica de Va lència (www.upv.es/ 
snl/) i Serve i Lingüísti c de la Universitat de les Ill es Balears (www. iub .es/ 
secc6/s lg). 
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621 El Servei d'Assessorament Lingüístic de la Secretaria de Política 
Lingüística de la Genera litat de Catalunya ha ed itat també materi al que 
serveix de pauta de referència. En els darrers anys ha posat a disposició 
del públic opuscles sobre documentació jurídica i administrati va (2002 ), 
sobre abreviacions (Capó & Veiga 1997), sobre criteri s de traducc ió de 
textos normatius del castell à al catal à (1999), sobre criteri s de traducc ió 
de noms, denominacions i topònims (1999) i sobre el model de llengua 
estàndard ora l al Baix Ebre i al Montsià (Aragonès 1995). A més, ha publi cat 
un Curs de correcció de textos orals i escrits (1998). El web sobre ll engua 
cata lana (www6.gencat.netlllengcatl) proporc iona informac ió ordenada i 
útil sobre una gran quantitat de temes relac ionats amb el cata là. Conté un 
apartat sobre assessorament lingüístic. 

622 Finalment, convé que sapiguem quins són els textos normatius 
oficia ls de l' Institut d'Estudis Cata lans. A part els d iccionaris, ja esmentats, 
aquests textos són la setena edic ió de la Gramàtica catalana de Pompeu 
Fabra (1933, però amb reedicions assequ ibles avu i), la Proposta per a un 
estàndard oral de la llengua ca talana I. Fonètica, la Proposta per a un 
estàndard oral de la llengua catalana Il . Morfologia, els Documents de la 
Secció Filològica (VO li, II i III) i els Documents normatius 7962-7 996 (amb 
les novetats del diccionari). L' Institut ha elaborat, a més, documents amb 
criteris i amb altres recursos per a la redacc ió, la traducció i la correcció 
de textos, que poden consu ltar-se en línia (www.iecat.net). 
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Annex sobre convencions gràfiques 

OBSERVACIÓ PRELIMINAR 

1 Els criteris sobre convencions gràfiques que seguim a la URV estan 
f ixa ts al vo lum PRAXI Lli GÜ íSTI CA I. Tot seguit fem unes quantes observac ions 
que no van poder ser recollides a l' esmentat vo lum o que són conseqüència 
d'ex igències o necessitats encara no previstes ll avors. 

ÚS I ABÚS DE LES SIGLES 

2 Les sigles tenen com a finalitat esta lv iar espa i (a l text) i temps (en la 
lectura). De tota manera, ca l ev itar que es converte ixi n en una dificultat 
per a la comprensió dels missatges. És per això que abans d'usar una sigla 
hem de va lorar l'oportunitat de fer-ho. Deixant de banda les sig les d'ús 
molt general, hem de tenir en compte que n' hi ha de co negudes per 
determinats co l· lectius o sectors professionals però desconegudes per la 
majoria. En aquests casos, si el text no va adreçat exclusivament al co l·lectiu 
o sector familiaritzat amb la sigla, és necessa ri que, com a míni l'll una 
vegada, la sigla aparegui desenvolupada. 

3 D 'altra banda, si la sig la no ha d'apa rèix r al text unes quantes 
vegades, normalment és més recomanable no uti I itzar- Ia, ja que en rea l itat 
ens es talv ia molt poc espa i i, des del punt de vista estètic i de la 
intel· li g ibilitat, sempre és més aconse ll able no recórrer a sistemes 
d'abreviac ió. 

ESCRIPTURA I ABREVIATURA DEL MOT EURO 

4 En l'escriptura amb xifres ca l separar els decima ls amb una coma: 

El conjunt de fotocòpies ha costat 3,15 euros. 

5 En l'escr iptura amb ll etres indiquem els decimals amb la preposició 
amb o amb la conjunc ió i: 

El conjunt de fotocòpies ha costat tres euros amb quinze cèntims / tres euros i quinze 
cèntims. 

(E n el cas dels xecs no ca l escriure el mot euros perquè el document ja 
l' incorpora imprès.) 
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6 Per abreujar el mot euro utilitzem el símbol €. No s'ha de recórrer a 
les abreviatures e. o euro El s cèntims es poden abreujar amb les abreviatures 
et. o eènt. 

7 El nom de la moneda s'ha d'escriure amb minúscul a, fins i tot quan 
ens refderim a la "zona de l'euro" (o "zona euro"), que és el conjunt d'estats 
de la Unió Europea que han adoptat aquesta divisa . 

TEXTOS, PROGRAMES I RECURSOS ELECTRÒNICS 

8 Avui, quan es designen uni tats d' in fo rmació en format electròni c, hi 
ha encara molta vac il ·lació pel que fa a la presentació ortotipogràfica de 
la referència (majúscules, cursives, cometes, etc.) . Pertant, és difícil establir 
criteris rígids. De tota manera, les orientacions següénts ens poden ser 
útils . 

9 Quan des ignem un document formalment ed itat que té suport tangi
ble independent (CD-ROM, di squet, DVD, etc.), genera lment utilitzem la 
cursiva: 

El s serveis li ngüístics de les universitats ca talanes són els autors de Diverca t, un curs 
in terac tiu de llengua cata lana en CD-ROM adreçat al professoral. 

10També tendim a utilitza r la cursiva quan des ignem una publi cac ió 
periòdica digital en línia (diari, revista, butlletí, etc.), tal com fa ríem si el 
diari o la publicac ió tingués el paper com a suport: 

Us comuniquem que ja està a la vostra disposic ió el dia ri digital de la Universita t Rov ira 
i Virgil i, URVactiv@, que podeu consulta r sempre que vulgueu. 

11 Utilitzem la rodona entre cometes, amb la inicial de la primera 
paraula en majúscula, quan des ignem un article d' una publicac ió peri òdica 
digital en línia o el capítol d' un llibre electrònic, ta l com faríem si el d iari 
o la publ icac ió ti ngués el paper com a suport: 

La nova vicerectora ha publicat a URV activ@ un arti cle, amb el títo l "El futu r de la 
recerca universitària", que convida els docents de la URV a refl ex ionar sobre uns 
quants temes d' interès. 

12 En tots els altres casos (noms de ll ocs web, de bases de dades en 
línia, d'aplicacions i programes in fo rmàtics, de sistemes operatius i entorns, 
de cercadors i navegadors, d'enll aços, de lli stes de distribució, de fòrums 
virtuals, de servidors i, en general, de qualsevol recurs en líni a), sol em 
escriure el nom en rodona, només amb la ini cial de la primera paraula en 
majúscul a: 
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Amb la nova aplicació, que es diu Acadèmia, resu lta molt més còmode per al professora t 
introdui r a les actes les qua lificac ions. 

Li van insta l·lar el navegador lnte rnet Exp lorer. 
Zèfir va ser la pri mera ll ista de d istribució dedicada a la llengua ca talana. 
Podeu consulta r en línia la Neoloteca del Termca l. 
Encara ut i li tza el Word 5.0. 
El Departament ha elaborat una Base de dades sobre Pompeu Fabra, que els estudiosos 

podran consu ltar a través d' Internet. 
Tot seguit heu de cl icar damunt Q uali ficac ió d'actes. 
L'enllaç Webs d' in te rès us proporcionarà més in formac ió. 

Cal teni r en compte, de tota manera, les remarques següents: 

a) De vegades el nom conté, a més de la inicial, alguna altra majúscul a, 
perquè es tracta d'una sigla, un acrònim, un pseudoacrònim que s' ha f ixat 
combinant majúscules i minúscul es, un nom propi o un web el nom del 
qual coinc ideix amb el nom de la institució o organitzac ió que n'és res
ponsabl e. En aquests casos, lògicament, respectem les majúscules que 
corresponguin . 

La UBTerm és la base de dades terminològiques de la Universitat de Barcelona. 
El projecte TRACES vo l ser una eina bibliogràfica fonamental per a la recerca en litera

tura ca talana. 
També podeu visita r el web Turisme a Altafulla, que conté tota la in formació sobre 

serveis de restau ració i hos teleri a de la població. 

b) Alguns documents digita ls, per la mena de títol que porten, per 
coherència amb la manera de designar altres textos que s' hi relac ionen o 
perquè són tractats així pels professionals o especialistes que se'n serveixen, 
s'assimil en de fet a llibres electrònics i, per tant, es.poden escriure també 
en cursiva (encara que només ex iste ixin en línia). 

Aquest autor ha publicat un Diccionari de frases fetes i refra nys de l'àrea de Lleida, de 
moment només accessible per ln ternet, que proporciona també material abundant 
de tipus folklòri c i etnogràfic. 

La segona edició del vo lum Documents administra tius univers itaris no s'ha pub I icat en 
paper, i només es pot consul ta r anant al web del Servei. 

e) El s títo ls o noms de les parts o apartats dels llocs web, si tenen una 
estructura ll arga de tipus oracional que impedeix identif ica r-ne els límits, 
poden escriure's també entre cometes . 

Després de c lica r damunt "On anirem si busquem un hotel encara més barat", veureu 
que apareix una llista d'establiments de baix cost i d'a ltres amb ofertes mol t especials. 

13 En qualsevo l cas, és important que tinguem en compte que les 
ori entac ions dels paràgrafs anteriors afecten els textos impresos i els 
documents que escri vim per di stribuir en paper o per mitjà del correu 
electròni c. Per al text de les pàgines web hi ha altres recursos tipogràfi cs 
ca rac terístics de l mitj à (e l co lor, per exemple) i, a més, hi ha els 
condicionaments deri vats del disseny, de la imatge corporativa de cada 
institució i de l'organització mateixa de cada web. 
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índex analític 

No hem i nc lòs com a elements 
d'aquest índex analíti c els títo ls dels 
capítols i de la majoria dels apartats (j a 
f iguren a la taula del lli bre). L'índex, 
doncs, és comp lementari de la taul a i 
està pensat per ajudar en la consulta cie 
matèri es, mots i expressions que la taula 
no permet loca litza r prou ràpidament. 
Les matèri es aparei xen en roclona i els 
mots i expressions en cursiva. 

a 

a en el complement directe (amb 
pronoms personals forts) 376 

a en el complement directe (despl açat 
a la pos ició inicial) 279 

a en el complement directe (a mb 
l'expressió l'un a l'altre) 377 

a en el complement directe (just darrere 
del subjecte) 378 

a en el complement directe (a mb verbs 
del tipus preocupar) 278 

a en el complement directe (amb 
tothom i tots) 381 

a en els complements de temps 223 

a/de amb noms, adject ius i adverb is 
382,383 

a/en en els complements de lloc 
384 -387 

a + infinit iu amb valor condicional 213 

a + infinitiu amb va lor d'obligatorietat 
215 

a + infinitiu sense valor d'ob ligatorietat 
216 

a + infinitiu regit 365 

a aquestes altures / a aquestes alçades 
528 

a base de 388 

a causa de 389,413 

a començament/començaments 528 

a disposició de 390 

a fa lta de 528 

a fi de / a fi que 391 

a fi i e fecte 39 1 

a finallfina ls 528 

a hores d'ara 528 

a l'actualitat 528 

a l'igual que 393 

a la majc0 brevetat possible 528 

a meitat / a mig 528 

a manca de 528 

a menys que 21 3 

a mitjan/mitjans 528 

a on 145 

a part 394 

a partir de 526 

a poc de 528 

a que (incorrecte) 215, 289,291,309, 
363,364, 428 

a què (incorrecte) 215,289,291,309, 
363,364,428 

a qui 136 

abarcar 286 

abreviatures de tractament (LI S) 8 

abusar 287,288 

accedir 289, 290 
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accent (en parau les amb majúscul a) 37 

accent (en noms propi s i cognoms) 
40,41 

accent (en els noms de documents 
informàtics) 37 

accent (en els missatges de correu 
elec tròn ic) 37 

accent (en la conjunció entre dues xifres) 
38 

accent (d iferència entre mascul í i 
femen0 39 

aconsellar 272,275 

acontentar-se 365 

acord 172, 173 

acostumar-se 29 1, 292 

acudir 283 

ademés (forma incorrecta) 395 

adjectiu (amb allò) 80 

adjectiu (amb referent abstractiu elid it) 
79-82 

adjectiu (guionet i accent en els 
adjectius compostos amb va lor de 
coord inació) 170, 171 

adject iu (coordinac ió d'adject ius de 
gènere diferent) 168, 169 

adjectiu (davant o darrere del nom) 
161-1 67 

adjectiu class ifica tori o argumental 164 

adjectiu especifica tiu i adjectiu 
explica tiu 163 

adjectiu modificat per un quantifi cador 
166 

adjectiu (puntuació) 

adjectiu quali fi ca tiu 

adverbis en -ment 

adjunt 

admetre (amb infinitiu com a 
complement) 

adonar-se 

163 

161, 162 

371 

174-176 

210,2 11 

293, 294 

adreça electrònica (diferent de correu 
i missatge) 190 

180 

afectar 272,276 

afirmar (amb infi nit iu com a 
com plement) 210 

agradar 276 

agradar (verbs de l tipus agradar) 276-282 

ahir (puntuació) 474 

així doncs 396, 397 

això que (en relati ves l liures) 135 

ajudar 272 

al cap de 528 

al que (incorrecte) 136, 139, 140, 142 

al qual (incorrecte) 

al temps que 

136, 139, 140, 142 

528 

al + infin itiu / en + infin itiu (a ñlb va lor 
tempora l) 223-226 

algú/ningú 127 

algun (en orac ions negatives i 
interrogatives) 101 

allò en l loc de l'a rti cle definit 98 

allò + adjectiu o part icipi 80 

allò al qual (construcció incorrecta) 158 

allò a què 158 

allò que (en relatives lliures) 135 

altre/altra 62 

amb + infinitiu regit 365 

amb que (incorrecte) 363 

amb què (incorrecte) 363 

amenaçar 295, 296 

Amèrica central 15 

Amèrica del Sud 15 

Amèrica llatina 15 

amoïnar 276 

ana r + gerund i 250 

ana r + parti c ip i 260 

anar a + infinitiu 247-249 

anar amb compte (vegeu compte) 

anomenar 297-302 

any (a ntecedent del relatiu que) 143 

apassionar 

apòstrof (davant d'adreces de correu 
electròn ic i llocs web) 

apòstrof (davant de cometes, cursives 
i negreta) 

apòstrof (davan t de l letres aïll ades) 

276 

36 

30 

34 

apòstrof (davant de parau les que 
comencen amb sem iconsonant) 35 

apòstrof (davant de títols i noms 
d'entitats) 31 

apòstrof (davant de topòn ims) 33 

apòstrof (en els nombres) 29 

apòstrof (en les paraules que comencen 
amb h ) 28 

apòstrof (en les paraules que comencen 
amb s seguida de consonant) 27 

apòstrof (en les sigles) 21-26 

aquest any 504 

artic le (abs tracti u) 79-82 

arti c le (a mb els dies de la se tmana) 
77,469-471 

arti c le (davant d'u n infinitiu) 76 

arti cle (davant de títol s) 74 

arti cle (en els topònims) 70-73 

arti cle (en els topònims amb per, 
de i a) 71 

artic le (en l'express ió de l'any) 479-481 

artic le (en les da tes i en altres 
express ions de temps) 472-481 

arti c le (i ús de l 'a pòstro~ 75 

artic le i ús de la coma (amb els d ies de 
la setmana i dies delmes) 472 -474 

article personal 69 

assegurar (a mb infinitiu com a 
complement) 210 

assignatura 177, 178 

atacar 272 

atendre 272 

atraure 276 

atribuir 11 7, 172, 364 

autoritzar (amb infin iti u com a 
complement) 210 

avisar 303 

avui (puntuac ió) 474 

avui dia / avui en dia 512 

b 

barra inclinada 515,516 

basar-se 364 

bastant (plura l) 103,104 

beca 179 

beneficiar 276 

e 

cada (en l'expressió de la periodic itat) 
515,516 

caldre 244, 246,283 

caldre (concordança en oracions de 
relatiu) 593 

campus (p lural) 64 

cap (en \~nstrucc i ons de doble negac ió) 
372 

cap (en orac ions nega ti ves i 
interrogatives) 100 

cap (seguit de d'ells) 11 5 

cap i cap a (en complements de l loc) 
398-401 

cap lloc 102 

~~a 4W 

càrrec (designac ió del càrrec) 10-13 

casi/casibé/gairebé/quasi/quasibé 403 

Catalunya Nord 17 

celebrar 304 

Centramèrica 15 

cessar 305 

cita/citació 180 

citar 272 

classe 181, 182 
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cohibir 276 

com (ús innecessari) 404 

com /com a 406 

com a (a mb va lor aprox imatiu) 405 

com per exemple 408 

com que sense que 409 

com + gerundi 237 

còmode/còmoda 62 

compensar 276 

complaure 276 

com plement especificatiu de temps 
533,53 4 

complement expli ca tiu de temps 532 

compte (anar amb) 183, 184 

comunicació 185, 186 

concern ir 276 

condicional (ús incorrec te del temps 
condi cional) 267 

condic ional (en el verb deure que 
expressa probabilitat) 257 

condic iona l compost (i no 
p lusquamperfet de subjuntiu) 270 

conferència 187 

conjuncions (abús) 370 

consis tir 363,365 

conlacle 188 

COnlribuir 309,3 10 

continuar/seguir 3 11 

convenir (concordança en orac ions 
relatives) 593 

corpus (p lu ra l) 64 

correcte/correcta 62 

correu eleclrònic (di fe rent de missatge 
i adreça) 189, 190 

cosa per la qual (equ iva lent adequat de 
por lo que) 160 

cosa que 159 

crèdits cie lliure elecció 191,192 

crítica 382 

182 

critica r 272 

currículum / currículum vilae / currícula 
64-65, 598 

curs (verb amb el qua l es construeix) 
193, 194 

curs (com a expressió temporal) 
512,515,524,528 

cu rsiva (en estrangeri smes adaptats) 598 

cu rsiva (en mi ssa tges elec trònics) 609 

d 

d'acord (es lar) 195 

d'aquí a (en express ions de temps) 517 

d 'a vui en vuit 528 

d 'ells (precedit de cap o de la majoria) 
11 5 

damunl 152 

darrere 152 

dates (en missa tges elec tròni cs) 608 

dates (en taules, quadres, etc. ) 476 

da vani 152 

de (darrere d' una altra preposició) 152 

de (en express ions temporals) 528 

de (en l'a tribut) 11 9 

de (expressa nt el lloc de treba l l 
univers itari) 410 

de + infinitiu (a mb va lor cond ic ional) 
22 1 

de + infin itiu (en subordinades subjecte 
o complement directe) 220 

de/a amb noms, adjectius i adverbis 
382,383 

de que (incorrec te) 363 

de què (incorrecte) 363 

dècada 512 

degUI a 413 

deixa r clar 312 

delegar 275 

demà (puntuació) 474 

clemés (forma incorrecta) 105 

demostratiu (a llò en l loc de l'article 
defini t) 98 

demostratiu (amb prepos ic ió innecessa ri) 
94 

demostrat iu (després del nom) 96 

demostratiu (en lloc d'a rti c le defin it) 97 

demostratiu inadequat (en lloc de 
pronom feb le) 92 

demostratiu inadequat (en lloc de 
possessiu) 93 

demostratiu (formes del demostratiu) 91 

demostratiu (innecessari) 95 

des de (com a expressió de l'agent) 412 

des de (en expressions temporals) 
524,528 

desagradar 277 

desideràtum (plural) 64 

des ignació de la Un iversita t Rovi ra i 
Virgi li 11 

des ignació d' un itats orgàniques 10-13 

després que 414,415 

desvelar/des vellla r 315 

determinants (cap , ga ire, gens) 100-102 

determ i nants (força, massa, prou i 
bastanl) 103, 104 

determ inants (lOt i mig) 99 

deure + infinitiu (amb va lor de 
probab ilitat) 255-257 

deure + infi nitiu (a mb va lor 
d'obligatorietat) 245 

deure de 256 

dia (a ntecedent del relatiu que) 143 

dia (en l'expressió del dia de la setmana 
i del mes) 486-487 

dièresi (diferència entre si ngular i p lural) 
40 

dières i (en els missa tges de correu 
elec tròni c) 37 

dières i (en els noms de documents 
informàt ics) 37 

dières i (en noms propi s i cognoms) 
40,4 1 

dières i (en paraules amb majúscula) 37 

diferenl 382 

diferenlment 382 

dimitir 316, 317 

dins (seguit de de) 152 

dins (e n expressions de temps) 518 

dintre (seguit de de) 152 

dintre (en expressions de temps) 518 

dir 283 

clisguslar 276 

distreure 276 

divertir 276 

dobl e negació 372-374 

clones 416 

dos/dues 56 

Dr./Dra. (ús) 8 

dublar (incorrecte amb subjuntiu) 
318,319 

durant (en express ions temporals) 528 

e 

el/la (article personal) 69 

el/li (verbs conflictius) 276 

el (i la, els, les) en lloc de en 114 

el que (relatiu de cosa) 135 

el que / el qui (relatiu de persona) 134 

ela gem inada (llista de mots) 52 

ell 11 5 

ells (precedit de IOLS) 11 6 

en (pronom en lloc d'un possess iu) 87 

en (pronom atribut) 11 9, 120 

en (pronom atribut intens iu 
ponderat iu) 120 

en (i no el, la, els, les) 11 4 

en (prepos ic ió en els com plements de 
temps) 223 
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En/Na (a rti c le personal) 69 

en el referent a 79 

en/a en els complements de lloc 
384-387 

en + infinitiu / al + infiniti u (amb 
va lor temporal) 223-226 

en l 'actualitat 528 

en que (incorrecte) 363 

en què (incorrecte) 363 

encantar 277 

entristir 276 

entusiasmar 276 

endemà 523 

endemés 41 7 

enfront cie 418 

enguany 504 

enlloc (en construcc ions de 
dobl e negació) 372 

enlloc (i no a cap lloc) 102 

ensenya r 275 

entre (en expressions temporals) 
512,528 

enlregar/ lliurar 320 

època 512,522,525 

es/se 117 

escapar 283 

escriure 275 

esdevenir 283 

esforça r-se 365 

esment 196, 197, 382 

esmentar 321-323 

Espanya 19 

espanyol 20 

Estai espanyol 19 

es lar (pronom que li fa d'a tri but) 121 

estar + gerundi 250-254 

estar + gerundi expl ica tiu 235 

estar + parti cipi 348 
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eslar /ser / haver-hi 344-35 1 

es lar cI'acord (vegeu d 'acord) 

eslar en 337,351,364,365 

esta ia i 20 

eslatus (plural) 64 

estrangerismes 598 

eS llldianUesllldianta 59 

esludiar (amb infinitiu com a 
complement) 210 

euro (escriptura i abreviatura) annex 4-7 

exlremadament /ex tremament 41 9 

fascinar 276 

fas liguejar 276 

femení (en professions, càrrecs i 
titulac ions) 57, 60 

femení en -essa 58 

femení dels possess ius (meva/meua) 85 

fer falla 244 

fins i fins a 425, 426 

fins i fins a (en complements de lloc) 
42 0-4 24 

fins i fins a (en les indicac ions 
de temps) 52 1-525 

fins i fins i lOt 427 

firmar (a mb infinitiu com a 
complement) 210 

fora que 213 

força (plural) 103 

fòrum (plural) 63 

Franja de Ponent 17 

futur (ús del temps futur) 266 

futur (ús incorrecte) 264,265 

g 

ga ire (en orac ions negatives i 
interrogati ves) 100 

gairebé/quasi/quasibé/cas i/cas ibé 403 

gènere dels noms (di fe rències entre el 
ca talà i el cas tell à) 63 

gènere dels noms (errors freqüents) 
54-56,62 

gènere femení (vegeu femen0 

gens (en construcc ions de doble 
negació) 372 

gens (en orac ions negatives i 
interrogati ves) 

gerundi (ús del gerundi ) 

100 

227-235 

gerundi (en les perífrasis verba ls) 
250-254 

gerundi (com + GERUNDI) 237 

gerundi (lOt i + GERUNDI) 236 

gerundi de quasisimu ltaneïtat 23 1 

gerundi de posterioritat 227-230 

gerundi especificatiu i gerundi 
exp lica tiu 232-235 

g~c~sa 428 

gu ió (en els incisos) 42 

guionet (amb no com i1 prefi x) 44 

guionet (en els adjectius compostos amb 
valor de coord inació) 46 

guionet (en els compostos) 46, 47 

guionet (en els mots prefixats) 43,45 

guionet (en parell s de mots amb relació 
de polaritat) 48 

guionet (omiss ió en duplicac ions 
intensifi cadores) 49 

guSI 382 

h 

haver de + in finitiu 243 

haver-hi /ser / estar 344-35 1 

haver-hi (concordançi1) 324 

haver-hi que 244 
~--------------~-

haver-n 'hi p rou 363 

hi (a tr ibut d'estar) 121 

hi (l'hi) 122 

hi (la hi) 122 

hi (n 'hi) 123 

Hispanoa mèrica 15 

ho (errors) 11 8 

ho (atri but d'eSla r) 11 9-1 21 

ho (li ho) 122 

hora (a ntecedent del relatiu que) 143 

horroril za r 276 

i per això (equiva lent adequat de 
por lo que) 160 

Iberoamèrica 15 

igual (amb valor adverbial) 430 

il ·lusionar 276 

impaclar 276 

imporla r 273 

impress ionar 276 

incidir 325 

incomodar, . 276 

indignar 276 

infinitiu (formes incorrectes) 210-21 2 

infinitiu (en subordinades de 
subjecte o de comp lement 
direc te) 220, 411 

infinitiu (a mb va lor imperatiu) 214 

infinitiu (e n quasirelatives) 215, 21 6 

infinitiu (en oracions interrogatives 
indirectes) 219 

infinitiu (en orac ions relatives i 
interroga ti ves) 217-21 9 

infinitiu (d'introducció o recapitu lació) 
222 

infinitiu de dues formes correctes 209 

informar 326, 327 

i/o 429 

inquielar 276 
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interessar 277 

intrigar 276 

ja que 43 1 

junt amb 432 

l'hi 122 

la qual cosa 159 

li (per substituir un possess iu) 88 

li/el (verbs confli ctius) 276 

li ho 122 

li 'n 123 

la hi 122 

ll atinismes adaptats (forma del plural) 64, 
65 

llevat que 213 

lliurar 328 

llocs (noms de ll oc) 14-20 

IIur!llurs (ús) 84 

locuc ions adversatives (abús) 370 

m 

mai (en construcc ions de dob le negac ió) 
372 

majoria (seguit de d'ells) 115 

malgrat (amb altres partícu les 
adversat ives) 370 

malgrat / malgrat que 433 

manlleus 598-599 

marc de l'orac ió (puntuació) 543-549 

massa (en orac ions negat ives i 
interrogatives) 101 

massa (plural) 103 

màster 198,199 

mateix (ús incorrecte) 125 

186 

matí (e n l'expressió del temps) 484, 525 

menció 200 

mentre i mentrestant 434 

menyspreu 382 

meravellar 276 

més (amb adjectiu i articl e abstract iu) 82 

meva/meua 85 

mig/mitja 99 

migdia (en l'express ió de l temps) 
484,525 

millor dit / més ben dit 435 

missatge electrònic (d iferent de correu 
i adreça) 190 

molestar 276 

molt (en orac ions negat ives i 
interrogatives) 101 

moment (a ntcedent del relatiu que) 143 

moment (en l'express ió del temps) 
484,525 

n 

n'hi 

nacional 

Na da l/Na da ls 

necessitar 

negació dob le 

negar (amb infinitiu com a 
comp lement) 

negre/negra 

ningú/algú 

123 

20 

512,528 

329, 330 

372 

210,2 11 

62 

127 

ningú (en construccions de dob le 
negació) 372 

nit (en l'express ió de l temps) 484 

no (en la dob le negació) 372 

nombre (vegeu plural) 

nomenar 33 1 

noms de lloc 14-20 

Illímero/nombre 201 

o 

obsessionar 276 

ocórrer 283 

ofendre 276 

on (pronom relatiu) 147-149 

on (relatiu temporal) 144 

oracions relatives (vegeu relatives) 

p 

pagar 210,2 15 

País Valencià 17 

Països Catalans 17 

palesar 332, 333 

Palma / Palma de Mallorca 18 

parafrasejar 272 

parèntes is (puntuac ió interna) 582 

parti cipi (a mb arti c le abstract iu) 79 

part icipi (formes incorrectes) 238 

part icipi (concordança) 239-242 

passar 283 

passat / proppassat / vinent / propvinent 
427 

pegar 

pel que (equ iva lent incorrecte de 
por lo que) 

pels volts de 

275 

160 

528 

per (en express ions temporals) 528 

per (en l'express ió de la per iod ic itat) 
515,516 

per (davant la conj unció que) 436 

per (introductor del comp lement agent) 
439 

per contra (amb altres partícu les 
adversat ives) 370 

per i per a 437,438 

per part de 440, 44 1 

per tal de / per tal que (ús i abús) 
442-446 

per + infinitiu (a lternat iva a l' infinit iu 
d'obligatorietat) 217 

període 512 

perjudicar 276 

permetre 88 

perfet perifràstic 261 

perquè / per què / per a què 447-451 

però (amb altres partícules adversatives) 
370 

però (pu ntuac ió) 570-575 

plaure 273 

plura l (en -05) 66 

plural (dels dies de la setmana) 67 

plural (dels llatinismes adaptats) 64,65 

plusquamperfet de subjuntiu (usos 
incorrectes) 270,271 

poeta/poetessa 58 

ponència 202 

por 382 

por lo que (equiva lència cata lana) 160 

parLar 272 

possessiu (f~J~na dels possessius) 83-85 

possessius àtons (LI S) 86 

possessiu en el l loc del pronom en 87 

possess iu en el lloc del pronom li 88 

possess ius femen ins (meva/meua) 85 

possess iu innecessari 89 

possessiu regit per una preposició 90, 93 

postular 334, 335 

pr,kLicum (p lural) 64 

preocupar 276 

preocupar (verbs del ti pus preocupar) 
276-282,379,380 

preposic ions (ca iguda davant de que) 
362-364 

prepos ició (canvi davant d'infin itiu) 365 

preposic ió (coord inac ió de 
preposic ions) 369 
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prepos ició (seguida de de) 366-368 

prepos ic ió en les dates 466 

preposició en les expressions temporals 
521-526,528 

preposicions que demanen el relélti u 
compost 152, 153 

present 126 

present de subjuntiu (ús incorrecte) 
268, 269 

presentació 203 

prés tecs (vegeu manlleus) 

pretèrit anterior 262,263 

pronom (pleonasmes) 155 -1 57 

pronom feble (es talvi incorrecte) 106 

pronom feble (LIS inadequat de formes de 
la ll engua col· loquial) 108 

pronom feble (copresènc ia obligatòria 
amb el complement) 113 

pronom fort (copresència obligatòr iél 
amb el pronom feb le) 11 2 

pronom fort amb preposic ió (inadequats 
en lloc de pronoms febles) 107 

pronom fort amb preposició (inadequats 
en ll oc de possess ius) 368 

pronom ob ligatori (a mb alguns verbs) 
283,284 

pronom possess iu (vegeu possessiu) 

pronom relatiu (vegeu relatiu) 

prop (en express ions temporals) 
52 1,528 

proppassa t / passa t / propvinent / vinent 
427 

prou (plural) 103 

provar 283 

punt i coma (dins els parèntes is) 582 

punt volat 50 

q 

quadrimestre 43,512,51 5, 52~528 
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quanti ficadors (cap, ga ire, gens) 100 

quantifi cadors (en orac ions negatives i 
interrogatives) 100 

quantifi cadors (força, massa, prou i 
bastant) 103, 104 

quantifi cadors (tot i mig) 99 

quasi / quasibé / c;lsi / casibé / gairebé 
403 

quas irelativa (orac ió) 215,2 16 

que (LI S de la conjunció) 452 

que (omissió incorrecta) 453 

que (ca iguda de preposic ions dava nt de 
que) 362-364 

que (relat iu complement circumstancial 
de temps) 143 

que (relatiu complement d irecte) 
136-141 

que (relatiu subjecte) 131-1 35 

que (seguit de coma) 568, 569 

que / en què (relatiu temporal) 143, 144 

que li (en lloc de a qlll) 155 

que cal /que s'ha (a Iternati ves a 
l' infin itiu d'ob liga torietat) 218 

que + in finitiu 

què (incorrecte com a conjunció) 263 

què (relat iu precedit de prepos ició) 151 

quedar clar 336 

quelcom (en orac ions negati ves i 
interroga ti ves) 101 

qui (preced it de la prepos ic ió a) 
136-140 

quin/quina (ús incorrecte com a relati u 
possessiu) 150 

qu~zena 512,515,522,528 

qua l (relatiu el qual subjecte i 
complement directe) 133, 136, 139 

qual (relatiu el qual precedit de la 
prepos ic ió a) 136 

qual (relatiu el qual precedit de 
prepos ic ió) 151 

raure 337 

reconèixer (amb infinitiu com a 
complement) 210, 211 

recordar 283 

reflectir! re flexar 338, 339 

relatiu (a mb antecedent indeterminat 
o amb antecedent oracional) 

158, 159 

relatiu (en funció de subjecte) 131-1 35 

relatiu (en funció de complement 
de lloc) 145, 146 

relat iu (en funció de complement 
de temps) 143, 144 

relati u (en funció de comp lement 
directe) 136-141 

relatiu (en funció de comp lement 
indirecte) 142 

relatiu (e l relat iu on) 147-14 9 

relat iu (fals pleonasme amb pronom 
feble) 157 

relatiu compost (prepos icions que el 
demanen) 152, 153 

relatiu dependent d'un nom quantifica t 
157 

relatiu popu lar 154 

relatiu popular i pleonasme pronominal 
155, 156 

re latiu possess iu o adnominal 150 

relatiu simp le/compost 151 

relatives (i ús dels signes de puntuació) 
128-130 

relatives especifica tives 131 

relatives expli cat ives 132, 133 

relati ves 11 iures o substantives 134 

rematitzacions 554 

repugnar 273 

res (en construcc ions de doble negac ió) 
372 

res més que (construcció incorrecta) 455 

respondre 275 

ressaltar 340 

resultar ser 212 

reunió 12 

robar 275 

sa tisfer 276 

segons el meu parer 456 

seguidament 457 

seguir! continuar 31 1 

semblar 283 

semblar (concordança) 589 

semblar (amb infinitiu com a 
complement) 210 

semblar ser 212 

sempre i quan 458 

sens dubte / sense dubte 459 

sense (amb altres dos mots de sentit 
negatiu) 373 

ser / ésser 341 -343 

ser / esta, / haver-hi 344 -35 1 

ser (con~órdança) 589 

ser + gerundi expli ca tiu 235 

ser degut 413 

ser necessari 244 

ser precís que 245 

sessió 12 

setmana (a ntecedent del relatiu que) 
143 

setmana (en l'express ió del temps) 
469-474 

setmana (amb fin s) 523 

si 124 

si no / si no és que 213 

si/sí 124 

simpòsium (plural ) 64 

sinó / si no 460-462 

sobreviure 273 
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sobtar 276 

sols / solament / salsa ment 463 

sorprendre 276 

sortir 283 

sovint 464 

Sr. / Sra. (ús) 8 

subjuntiu de possibilitat 268 

Sudamèrica 15 

tampoc (en construcc ions de dob le 
negac ió) 372 

tarda (en l'express ió del temps) 484 

tarda-nit 485 

telefonar 353 

tematització 550-554,563,564 

tenir + complement directe 114,272 

tenir clar 354 

tenir l'obligació 244 

tenir lloc 355 

tenir + gerundi explica tiu 235 
----~~----~--------------

tenir de 245 

tenir que 245 

tenir-ne prou 363 

terminacions -ció, -sió i -ssió (lli sta 
de mots) 53 

tesi doclOral 204 

texUtexlOs/textes 66 

tocar 283 

topònims 14-20 

topònims (l'arti c le amb per, de i a) 71 

topònims (ús de l'articl e) 70-73 

lOrnar 356 

loUlOta 99 

tot i que 465 

tot i + gerundi 236 
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lOt tipus 205 

lOthom (complement di recte) 381 

lOts (complement directe) 38 1 

tractar-se de 357 

transformar/transformar-se 358 

tret que 213 

tribunal 206 

llitoritzar 359 

u 

ubicar 360 

un dels que (concordança) 590 

urgir 283 

v 

vaca nces 207 

va riar 361 

vegada 51 2 

venir + gerundi 259 

venir + participi 260 

venir a + infinitiu 258 

verbs (amb comp lement directe) 272 

verbs (a mb complement directe i 
indirecte) 274, 275 

verbs (a mb complement indirecte) 273 

verbs amb pronom obligatori 283, 284 

verbs conflictius (complement 
directe/indirecte) 276-282 

verbs del tipus agradar 276-282 

verbs del tipus preocupar 276-282 

verbs de règim diferent amb el 
mateix complement 285 

vespre (en l'expressió del temps) 
483 -485 

vinent / propvinent / proppassat / passat 
427 
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