
«Veure» i «mirar»
Els verbs veure i mirar no són sinò -

nims, encara que tots dos facin referèn -
cia al sentit de la vista. 

VEURE és percebre la imat ge d’un
objecte que els raigs lluminosos que
provenen d’aquest formen al fons de
l’ull sobre la retina, prescindint de la in -
tenció o de la voluntat nostra. 

MIRAR és fixar la mirada sobre algú
o sobre alguna cosa; amb intenció,
amb voluntat. Així, quan ens trobem a
les fosques, per més que mirem, per
més que dirigim la mirada a algun lloc,
no veiem res, no percebem res. Si hi ha
una mica de claror i mirem, aleshores
veurem, percebrem una mica les coses.
Per això veiem el televisor, com veiem
la taula, els quadres i les ca dires quan
hi ha claror, encara que no posem
intenció en el fet de mirar-los. Però
quan estem atents als pro grames que
apareixen en la petita pantalla, ales -
hores mirem Ia televisió. La mires gaire,
la televisió? Dir La veus gaire no cal
dir que signi ficaria que volem saber si
té la vista prou bona per a percebre
l’apa rell televisor.

«Composar» i «compondre»
Composar i compondre són verbs

de significat diferent. 
COMPOSAR és imposar (a algú) una

contribució, una multa, etc. També vol
dir capte nir-se (amb algú), fent-lo anar
dret, imposant-li la nostra vo luntat,
fent-li veure el que volem. 

COMPONDRE, entre altres significats,
vol dir formar (un tot), reunint o com -
binant di versos elements, parts o ingre -
dients. Però, d’una manera espe cial,
vol dir produir, per exemple, una obra
musical. El com positor Tal va com -
pondre (no composar) tal òpera.

«Pujar» i «apujar»
Generalment traduïm el verb cas -

tellà «subir» per pujar, que bàsicament
significa ‘anar d’un lloc més baix a un
de més alt’. Però hi ha casos en què cal
dir apujar, verb que tendim a oblidar
pel fet que, en caste llà, sem pre fan ser -
vir «subir». Quan esdevé més alt un
preu, un sou; o bé la intensitat lumí -
nica, calorífica, sono ra, hem d’em prar
apujar. Apujar els im postos, la gasolina,
les ta rifes postals; apujar la calefacció,
l’apa rell de ràdio, de la televisió. u
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