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S I N T A X IS I N T A X I

Ens adonem que l’ús dels adjectius
qualificatius a vegades trontolla.
Algun cop són col·locats en un

lloc inadequat de l’oració; altres vega-
des se n’abusa. O bé són introduïts en
frases que han estat manlle vades del
castellà, i aquest fet els fa generalment
incorrectes o inne cessaris.

Vegem alguns dels exemples que
hem pogut aplegar:

— *Són els afectats veïns que esperen una
indemnització.

— *El llibre parlava d’un nou i desconegut
món.

— *La noia del quadre té un bonic gat a
la falda.

— *Són fenòmens de difícil predir.
— *Aquell home va morir d’alta tensió

(sentit a una dona d’Olot).
— *Un tren ha atropellat un home d’a-

vançada edat (sentit per ràdio).

Convé recordar que els qualifica-
tius poden canviar tant el sentit com el
ritme de la frase segons si són col·lo-
cats davant o darrere el substantiu. Si
volem fer comparacions amb el cas-
tellà, ens adonem que la nostra llengua
té més tendència a posposar l’adjectiu
que no la llengua veïna1. Tanmateix,
aquesta posposició, que és general-
ment neces sària quan l’adjectiu té un
valor especificatiu o delimitatiu2, deixa
de ser-ho quan serveix per a explicar
o descriure, per a parlar d’una qualitat
que es considera natural o potser digna
de ponderació3.

Així, quan parlem de països sub-
desenvolupats, ens referim a uns de
concrets o específics. I quan diem: un
home pobre expressem un estat o con-
dició específica d’aquell individu.

El sentit canvia, és clar, si aquest
adjectiu precedeix el nom:

És un pobre home (doncs, mancat
de voluntat, d’energia, etc.). És a dir,
que en descrivim el caràcter. Podríem

continuar amb exemples paral·lels
com: un manobre trist o un trist ma-
nobre; un gran dissenyador o un dis-
senyador gran; etc.

L’eurítmia, independentment del
valor de l’adjectiu, també pot influir en
la seva col·locació dins la frase. I ara
se’ns acut de recor dar el primer vers
d’aquella poesia castellana que fa: Ju-
ventud, divino tesoro... i que podem
traduir mot per mot així: Joventut, diví
tresor... Però ens sembla que guanya
en musicalitat si diem: Joventut, tresor
diví...3

Per tot el que hem exposat, consi-
derem que les frases recollides en els
nostres mitjans i que hem transcrit al
començament de l’article, millorarien
o foren més correctes si eren substituï-
des per aquestes:

— Són els veïns afectats que esperen...
(precedint el nom canvia el sentit, evi-
dentment).

— El llibre parlava d’un món nou i desco-
negut.

— La noia del quadre té un gat bonic (o
molt bonic) a la falda.

— Són fenòmens difícils de predir (o de
predicció difícil).

— Aquell home va morir de tensió alta.
— Un tren ha atropellat un home d’edat

avançada.

L’abús dels adjectius qualificatius
–o d’altres elements gramati cals amb
funció adjectival– pot portar a fer fra-
ses incongruents, com ara aquesta:

— *Aquestes carxofes tenen molta qualitat,
molta tendresa.

Lloar la bona qualitat d’unes car-
xofes, sobretot si la lloança és meres-
cuda, està bé; però que pel fet de ser
molt tendres diguem que tenen molta
tendresa fa somriure, perquè aquest
substantiu, que descriu una qualitat,

té un sentit figurat que el Diccionari
Fabra defi neix així:

tendresa fig. Condició del qui cedeix fàcil-
ment a les impressions; afecció plena de
dolcesa que hom sent envers algú;
manifesta ció d’aquesta afecció.

La seva aplicació, doncs, en aque-
lla frase ens fa pensar en unes carxo-
fes afectuoses, sensibles, que potser ens
poden arribar a acaronar mentre les
pelem o les tirem a l’olla o a la paella.
Hauria valgut més dir simplement:

— Aquestes carxofes són molt tendres i de
molt bona qualitat. 

O també:
— Aquestes carxofes tenen molta tendror,

molta qualitat.

De vegades els qualificatius són una
temptació que ens ajuda a allargar la
frase, o a fer-la més florida. Però cal
vigilar l’ús que fem d’aquests qualifi-
catius perquè, en lloc de millorar la
dita frase, la poden espatllar. u

Ús i abús dels qualificatius
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