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sintaxi

En algun cas, el defecte consisteix
a emprar l’article determinat en lloc de
l’indeterminat. Exemple: «Prohibit de
fumar en els avions que facin vols
d’una durada inferior a l’ hora i mitja»,
per Prohibit de fumar ... inferior a una
hora i mitja.

Aquest abús de l’article definit
davant els numerals es deu haver pro-
duït per propagació de casos en què la
partícula determinativa és més o
menys justificable. Concretament:

— Quan la xifra es considera cone-
guda. Exs.: S’ha jubilat abans dels sei-
xanta-cinc anys (considerant que ‘sei-
xanta-cinc anys’ és l’edat de la
ju bi lació). No ha de fer declaració de
renda perquè no arriba al milió de
pessetes.

— Quan s’hi sobreentén algun ele-
ment determinador. Ex.: Aquesta
muntanya no arriba als mil metres
(sobreentenent: a mil metres d’alti-
tud). Però, en general, val més expres-
sar l’element sobreentès. Així, una
frase com «L’any 1975, Manresa assolí
els 66.027 habitants» l’esmenaríem
dient: L’any 1975, Manresa assolí la

xifra de 66.027 habitants.
— Quan sense l’article es podria

produir ambigüitat. Ex.: Vaig estar en
aquella ciutat entre els quinze i els vint
anys (= entre els meus quinze i vint
anys d’edat ) / Vaig estar en aquella ciu-
tat entre quinze i vint anys (= durant
un període de quinze o vint anys ).

De tota manera, en principi s’han
de preferir les construccions sense arti-
cle. Per això podríem recordar aquesta
regla pràctica: Sempre que l’expressió
numèrica quedi bé sense article, val
més que l’hi suprimim.

A més del cas que acabem de
veure, també avui s’abusa de l’article,
gairebé sempre per interferència de
l’ús castellà contemporani, en altres
casos, concretament en expressions
que tradicionalment van sense article.
Així, existeixen les locucions verbals:

— dictar testament (no «dictar el
testament», llevat en determinats con-
textos); 

— entaular batalla (no «entaular la
batalla», excepte en contextos que
demanin l’article); 

— fer guàrdia (no «fer la guàrdia»),

fer-se amo de (no «fer-se l’amo de»);
— jugar a bales, a bitlles, a cartes,

a escacs, a pilota... (no «jugar a les
bales, a les bitlles, a les cartes, als
escacs, a la pilota...»);

— parar taula, seure a taula, etc.

Notem també les locucions adver-
bials:

— a classe (p.e.: A classe de
matemàtiques, els alumnes fan..., i no
«A la classe de matemàtiques...»);

— a terra (p.e.: M’ha caigut la
cullera a terra, i no «M’ha caigut la
cullera al terra», imitant el cast. «al
suelo»).

Finalment, recordem que una sèrie
de denominacions de festes anyals
s’usen normalment sense l’article
(p.e.: Ja hem celebrat Nadal, no «el
Nadal», aviat serà Cap d’Any, Sant
Josep, Pasqua, etc.), com també
alguns tractaments (p.e.: Ha vingut
mossèn Pere, no «el mossèn Pere»,
vindrà monsenyor Felici, vindrà fra
Maties, etc.).u

Abús de l’article davant els
numerals i en altres casos
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En el castellà contemporani s’ha anat estenent el
costum d’usar l’article determinat davant numerals
cardinals en casos en què no hi hauria d’haver arti-
cle, ja que hom no es refereix pas a una quantitat
coneguda. Aquest costum, és clar, també s’ha intro-
duït recentment en el català, mentre que no l’ob-

servem en llengües com el francès o l’italià, que res-
ten fora de la influència castellana. Creiem, doncs,
que s’ha de denunciar i combatre. Aquest abús sol
donar-se en expressions numèriques de temps (anys,
mesos...), d’espai i gradació (metres, graus...), de
preu, estadístiques, etc. Exemples:

construccions amb article abusiu 

«Ha mort la persona tal als vuitanta anys.»
«L’artista tal està a punt de fer els cinquanta -cinc anys.»
«La institució tal ja ha complert els quaranta anys.»
«... el temps d’ocupació de les dones oscil·la entre els 2 minuts 33
segons i els tres minuts.»
«El nivell màxim de les aigües va arribar als 4,71 metres.»
«Nevarà a partir dels 800 metres.»
«L’aigua bull als cent graus.» 
«Lloguen pisos a preus entre les 36.000 i les 72.000 pessetes.»
«El preu del petroli arriba als 31 dòlars.»
«El total de víctimes arriba ja a les 170.»
«La població d’Amèrica en 1492 oscil·lava, segons els diversos
autors, entre els deu, els trenta-cinc i els cent milions d’indígenes.»
«Les televisions retransmeten molts partits de futbol. Hi ha dies en
què l’oferta arriba als cinc partits.»

construccions correctes

Ha mort la persona tal a vuitanta anys. 
L’artista tal està a punt de fer cinquanta-cinc anys.
La institució tal ja ha complert quaranta anys.
... el temps d’ocupació de les dones oscil·la entre 2 minuts
33 segons i tres minuts.
El nivell màxim de les aigües va arribar a 4, 71 metres.
Nevarà a partir de 800 metres. 
L’aigua bull a cent graus.
Lloguen pisos a preus entre 36.000 i 72.000 pessetes.
El preu del petroli arriba a 31 dòlars.
El total de víctimes arriba ja a 170. 
La població d’Amèrica en 1492 oscil·lava, segons els diver-
sos autors, entre deu,, trenta -cinc i cent milions d’indígenes.
Les televisions retransmeten molts partits de futbol. Hi ha
dies en què l’oferta arriba a cinc partits.

(Extret del llibre Observacions crítiques i pràctiques sobre el
català d’avui / 1, pp.19-21)


