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En aquest article presentem una colla de defectes 
contra la claredat, és a dir, aquells que fan que el 
lector no pugui entendre bé i de seguida el sentit del 

text, o que li produeixen difi cultat, o que li donen d’antuvi 
un sentit que després ha de modifi car. Dividirem aquesta 
part en tres temes: ambigüitat o desordre; abstractisme; 
contrarietat lingüística.

AMBIGÜITAT O DESORDRE
El principal defecte contra la claredat és l’ambigüitat, 

associada sovint al desordre, si bé també hi ha casos de 
desordre que no generen veritable ambigüitat. Per tal d’es-
tudiar aquest defecte, doncs, veurem tot un mostrari d’exem-
ples en què es produeix, classifi cats segons el tipus de causa 
que fa que hi hagi ambigüitat, hi farem els oportuns comen-
taris i donarem la frase arreglada. 

1) Pronoms confusos
En primer lloc posarem exemples en què l’ambigüitat 

prové d’algun pronom (feble o relatiu) que resulta confusi-
onari. Hom pot imaginar-se casos semblants:
•    «El carnisser demana canvi al banc. Si dóna un bitllet de 10.000 

ptes., com pot rebre’l?» No es veu clar a quin terme es refereix 
el pronom feble; de fet, se suposa que es refereix el terme del 
mateix gènere (masculí) més pròxim (bitllet), però en realitat 
es refereix a canvi. Solució: com pot rebre aquest canvi?

•     «L’olivera agafa moltes malalties i cal fumigar-les sovint.» El 
pronom feble sembla referir-se a malalties (el darrer mot femení 
plural), però en la intenció del redactor vol referir-se a oliveres. 
Possible solució: L’olivera agafa moltes malalties; cal fumigar 
sovint aquesta planta.

•    «El fet que la llengua dels mitjans de comunicació s’encomani 
en fa necessari el rigor.» El pronom feble sembla referir-se a 
mitjans de comunicació (el darrer terme que podria ser prono-
minalitzat per en), però en la intenció del redactor vol referir-se 
a la llengua dels mitjans de comunicació. Possible solució: El 
fet que la llengua dels mitjans de comunicació s’encomani fa 
necessari que l’usin amb rigor. 

•    «Que Déu et faci caure damunt tota mena de mals...» Sembla 
que et sigui el subjecte de l’infinitiu caure (= que tu caiguis 
damunt...), quan en la intenció del redactor vol ser el compl. 
indirecte. Solució: Que Déu faci caure damunt teu tota mena 
de mals...

•    «Fent cua a can Pujol: què i qui finançà Banca Catalana?» No 
es veu clar si qui fa de subjecte o de compl. directe. Solució: 
què i a qui finançà...

•    «Les autoritats del poble acusen Jesús, d’acord amb Pilat, que 
dicta sentència condemnatòria.» No es veu clara la funció del 
relatiu. Solució: Les autoritats del poble acusen Jesús, d’acord 
amb Pilat, el qual dicta sentència condemnatòria.

•    «La “dona de la còfia” és el títol de la pintura de Picasso donada 
per la vídua de l’artista que ahir va ser penjada al Museu Picasso 
de Barcelona.» Cas realment grotesc: sembla que el relatiu que 
tingui com a antecedent la vídua de l’artista, quan en realitat 
vol referir-se a la pintura de Picasso. La solució és fer precedir 

el relatiu per la conjunció i, amb la qual cosa l’oració de 
relatiu passa a ser coordinada amb el participi donada...: “La 
dona de la còfia” és el títol de la pintura de Picasso donada 
per la vídua de l’artista i que ahir va ser penjada al Museu 
Picasso de Barcelona.

2) Mala col·locació del subjecte
En segon lloc posarem exemples en què l’ambigüitat 

prové de la mala col·locació del subjecte:
•    «Glòria a Déu a dalt del cel, i a la terra, pau als homes que 

estima el Senyor.» De fet, molta gent recita aquest text de la 
missa dient que estimen el Senyor, perquè sembla que el Senyor 
hagi de ser el compl. directe. Solució: que el Senyor estima (o 
bé estimats del Senyor).

•    «Aquestes característiques són també pròpies de les “Faules” de 
La Fontaine, que parcialment va traduir Carner en un volum 
aparegut en 1921.» Sembla dir que La Fontaine va traduir Carner, 
però això és impossible. Per tant, hauria de dir: les “Faules” de 
La Fontaine, que Carner va traduir parcialment en un volum...

•    «En efecte, la religió a l’escola té una estructura curricular que 
exigeix qualitat acadèmica; el subjecte que la imparteix és bo, 
a més, que tingui una “empatia” envers allò que ensenya.» 
Prolepsi (anticipació) confusionària: sembla que el subjecte 
gramatical del predicat és bo sigui el subjecte que la imparteix, 
quan en realitat és tota la resta de l’oració. Hauria de dir, 
doncs: En efecte ... qualitat acadèmica; és bo, a més, que el 
subjecte que la imparteix tingui...

3) Mala col·locació de l’adverbi
En tercer lloc posarem exemples d’una ambigüitat, que 

es produeix molt sovint, deguda a la mala col·locació de 
l’adverbi o terme equivalent (locució adverbial, comple-
ment modal):
•    «Parlar de l’amor sempre és difícil.» Sembla que l’adverbi 

modifiqui el verb parlar, quan en la intenció del redactor vol 
modificar el verb ser. Solució: Parlar de l’amor és sempre difí-
cil. Una altra solució seria posar-hi coma: Parlar de l’amor, 
sempre és difícil. (Insistim que aquest defecte, sobretot amb 
l’adv. sempre, és molt freqüent; raó de més per a fixar-s’hi bé 
i mirar d’evitar-lo.)

•    «En canvi, per als qui no creuen, la pedra rebutjada pels cons-
tructors ara és la pedra principal.» Sembla que l’adverbi mo-
difiqui el participi rebutjada, quan en la intenció del redactor 
vol modificar el verb ser. Solució: la pedra rebutjada pels cons-
tructors és ara la pedra principal (o bé la pedra rebutjada pels 
constructors, ara és la pedra principal).

•    «Educar els fills cada dia és més difícil.» «El bé que sentim ja 
és un inici de...» Casos semblants als exemples anteriors.

•    «Aniria bé d’ordenar les obres que hi apareixen per ordre 
cronològic.» Sembla que el compl. modal per ordre cronològic 
es refereixi al verb aparèixer, quan en la intenció de l’autor es 
refereix al verb ordenar. Solució: Aniria bé d’ordenar per ordre 
cronològic les obres que hi apareixen.

•    «Però els esbirros del Sant Ofici van seguir les instruccions que havien 
rebut al peu de la lletra.» Cas semblant a l’anterior. 
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•    «La meva recerca hauria de ser interdisciplinar: d’història, 
d’espiritualitat, de moral, de fins i tot filosofia.» La loc. adver-
bial trenca el sintagma de filosofia. Per tant, hauria de dir: ... 
de moral, fins i tot de filosofia.

4) Mala col·locació d’algun complement
En quart lloc posarem exemples de l’ambigüitat produïda 

per la mala col·locació d’algun complement: determinatiu 
(o compl. del nom, compl. adnominal), que és el cas més 
freqüent, locatiu, etc. (recordeu que els complements mo-
dals o de manera els hem inclosos en l’apartat anterior, 
entre els adverbis):
•    «El pla d’ajut a la família de la Generalitat amplia a tres anys 

l’excedència per maternitat.» Sembla que el compl. determi-
natiu de la Generalitat es refereixi a família (com si parléssim 
de la família de la Generalitat), quan en la intenció del re-
dactor es refereix a pla (de fet, es parla d’un pla de la Gene-
ralitat). Solució: El pla de la Generalitat d’ajut a la família 
amplia a tres anys...

•    «L’exèrcit i l’economia malmesa assetgen Alfonsín. La tornada a 
les casernes dels militars no enterra els problemes.» «Una lesió 
al turmell de Lineker torna a deixar el Barça sense el duet brità-
nic.» «Tinc diverses peticions sobre la taula d’ajut econòmic: de 
dos ordes missioners...» Casos molt semblants a l’anterior.

•    «Escriu les frases ordenades en el teu quadern i completa-les.» 
Sembla que el compl. locatiu en el teu quadern es refereixi 
a ordenades, quan en la intenció del redactor es refereix a 
escriu. Per tant, hauria de dir: Escriu en el teu quadern les 
frases ordenades...

•    «No cal traduir al castellà els papers escrits en català al regis-
tre civil.» Cas semblant a l’anterior. La millor solució és pas-
sar el compl. locatiu, que és de tipus remot o lax, al comen-
çament: Al registre civil no cal traduir al castellà els papers 
escrits en català.

•    «El mal temps fa esglaonar la tornada a Catalunya.» Semblant 
a l’anterior.

•    «Luciano Pavarotti actuarà en un Palau Sant Jordi ple a vessar. 
El tenor farà dissabte el concert que va ajornar davant 17.000 
persones.» Evidentment, no vol dir que l’ajornés davant 
17.000 persones, sinó que el farà davant tal multitud. Solució: 
El tenor farà dissabte davant 17.000 persones el concert que 
va ajornar.

•    «El professor demana que li facin una llista de tots els articles 
de roba que coneixen en un temps limitat.» Sembla que el 
compl. de temps es refereixi a coneixen, quan en la intenció 
del redactor es refereix a facin. Solució: El professor demana 
que li facin en un temps limitat una llista de tots els articles de 
roba que coneixen.

•    «Mitja horeta després del cafè s’acomiada amb un somriure de 
tothom.» Sembla que de tothom sigui un compl. determinatiu 
del subst. somriure, quan en la intenció del redactor és un 
compl. preposicional del v. acomiadar-se. Solució: Mitja horeta 
després del cafè s’acomiada de tothom amb un somriure.

5) Preposició confusionària
En cinquè lloc posarem exemples d’ambigüitat per culpa 

de l’ús d’alguna preposició que resulta confusionària:
•    «Em vaig proposar un estudi de Roger Bacon...» La preposició 

sembla indicar propietat o pertinença, quan en la intenció 
del redactor vol indicar matèria. Per tant, hauria de dir: Em 
vaig proposar un estudi sobre Roger Bacon...

•    «Condemna dels bisbes del nou decret del govern sobre 
l’avortament.» La sèrie de complements determinatius genera 

foscor. La solució és canviar la primera preposició: Condemna 
per part dels bisbes del nou decret...

•    «El tema del despreniment del prevere dels béns terrenals...» 
No queda clar el valor de la preposició subratllada. La solució 
és canviar la preposició i, a més, l’ordre: El tema del despre-
niment dels béns terrenals per part del prevere...

•    «Cinc milions de cotxes circularan pel pont de la Puríssima.» 
La prep. per suggereix un compl. de lloc, quan en la intenció 
del redactor vol ser un compl. de temps. Solució: Cinc milions 
de cotxes circularan durant el pont de la Puríssima.

6) Puntuació defectuosa
En sisè lloc posarem exemples d’ambigüitat per puntuació 

defectuosa, cas que és bastant freqüent; la majoria de vegades 
se soluciona amb una coma posada oportunament:
•    «Agafar el volant sovint desvetlla l’afany de competitivitat.» El 

lector enganxa sovint amb volant, quan l’hauria d’enganxar 
amb desvetlla; de fet, aquest cas coincideix amb el que hem 
vist abans (grup 3: mala col·locació de l’adverbi), però sembla 
que aquí la millor solució, més que canviar l’adverbi de lloc, 
és posar-hi coma: Agafar el volant, sovint desvetlla l’afany de 
competitivitat.

•    «Aquest obligat respecte a un text en què cada paraula compta 
òbviament m’ha guiat també en el treball d’edició que...» Cas 
semblant a l’anterior; és millor solució la coma que el canvi 
de col·locació de l’adverbi, perquè el verb m’ha guiat ja va 
seguit d’un altre adverbi: Aquest obligat respecte a un text en 
què cada paraula compta, òbviament m’ha guiat també en el 
treball d’edició que...

•    «Els qui ho fan després se’n penedeixen.» Cas també semblant 
als anteriors, i ací no aniria bé de col·locar l’adverbi a conti-
nuació del segon verb per dos motius: perquè es trobarien en 
contacte dos verbs (fan i se’n penedeixen) i perquè l’adverbi, 
col·locat al final de la frase, quedaria massa destacat. Per tant, 
la solució és: Els qui ho fan, després se’n penedeixen.

•    «Tots els usuaris més o menys competents d’una llengua poden 
discriminar els escrits formals dels informals.» Cas coincident 
amb el que hem vist abans (grup 4: mala col·locació d’un 
complement), però sembla que ací la millor solució, més que 
canviar de lloc el compl. determinatiu, és aïllar-lo amb comes: 
Tots els usuaris, més o menys competents, d’una llengua...

•    «Pavarotti, Freni i Marton són els grans noms de la temporada 
que ve al Liceu». El compl. locatiu al Liceu sembla referir-se al 
verb ve, quan segons la intenció del redactor és un compl. lax. 
La solució és posar-hi una coma o bé canviar el sintagma que 
ve per vinent.

•    «En tal marxà a França. Deixava en marxar la dona i dues cria-
tures.» Sembla que la dona... sigui el subjecte del verb marxar, 
quan en la intenció de l’autor és el compl. directe de deixava. 
Solució: Deixava, en marxar, la dona i dues criatures.

•    «Màrius Torres. Fill de metge i metge. Poeta...» Quan la conj. 
i no va precedida de coma implica coordinació del terme se-
güent amb el terme anterior; aquí, per tant, literalment vol dir 
que el poeta era fill de dos metges. Quan cal evitar això s’hi 
ha de posar coma; en aquest cas, a més, cal acabar-ho de 
completar així: Fill de metge, i metge ell mateix.

7) Desordre múltiple
En setè i darrer lloc posarem un parell d’exemples d’am-

bigüitat produïda per un desordre o mala redacció que no 
es pot reduir a un sol tipus:
•    «Hi ha hagut una tendència, evidentment, en la moda feme-

nina, a tapar les extremitats de les senyores i de les senyoretes, 
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sistemàtica, de manera que l’escurçament 
d’avui és literalment sorprenent.» Possible so-
lució: Evidentment, en la moda femenina hi ha 
hagut una tendència sistemàtica a tapar les 
extremitats de les senyores i de les senyoretes, 
de manera que l’escurçament d’avui és literal-
ment sorprenent.

•    «El president egipci va dir que l’Estat ha de ser 
el marc de la convivència civil per a gent de 
cultures i religions diverses. És un principi que 
va plaure al 10 % dels cristians coptes d’Egipte 
i a gran nombre del 90 % dels musulmans.» 
Possible solució: És un principi que va plaure 
al 10 % dels egipcis, format per cristians cop-
tes, i a gran nombre del 90 % restant, musul-
mans.

A més dels casos exemplifi cats fi ns aquí, 
recordem que també es produeix ambigüitat 
per altres causes estudiades per nosaltres en 
altres llocs. Així, per abús de la prep. a en lloc 
de en1, abús de per en lloc de per a, abús de 
d’altres per altres, per abús de les oracions 
equacionals, per mala col·locació de l’adjectiu, 
etc. Pel que fa a la mala col·locació de l’adjec-
tiu, val la pena de recordar una cosa: que els 
adjectius determinatius o els complements també determi-
natius s’han de col·locar per ordre de més a menys relació 
amb el substantiu, és a dir, ha d’anar immediatament des-
prés del substantiu el terme que el determini més íntima-
ment, i després l’altre o altres per ordre. Exemples:
•     L’Església com a institució religiosa bàsica (no «L’Església com 

a institució bàsica religiosa», ja que primer parlem d’una ins-
titució religiosa, que a més considerem bàsica, i no pas d’una 
institució bàsica que a més considerem religiosa).

•      Consecució d’un creixement econòmic sostenible i no infla-
cionista en el marc d’una economia de mercat oberta (no «d’una 
economia oberta de mercat», ja que ens referim a una economia 
de mercat, la qual a més considerem oberta, i no a l’inrevés).

ABSTRACTISME
Encara que molt menys greu que l’ambigüitat, hi ha un 

altre defecte estilístic que genera foscor: és el que podem 
anomenar abstractisme, consistent a fer servir mots abstrac-
tes (especialment substantius postverbals) quan es podrien 
emprar mots concrets (especialment verbs). Aquest defecte 
és freqüent en el llenguatge administratiu i sovint comporta 
altres inconvenients (cacofonia, desordre...). Exemples:
•    «L’aplicació d’aquestes normes comporta l’assumpció de la 

direcció de les obres per part de l’Ajuntament.» Noteu que hi 
ha tres substantius abstractes (aplicació, assumpció, direcció) i 
que s’hi produeix cacofonia (s’hi repeteix el so -ció). Es pot 
arreglar canviant el segon substantiu pel verb corresponent: 
L’aplicació d’aquestes normes comporta que l’Ajuntament as-
sumeixi la direcció de les obres.

•    «Un ministeri italià demana el tancament immediat al públic de 
la Torre de Pisa» (d’un diari, 30-11-89). Canviant-hi el substan-
tiu abstracte (tancament) evitaríem el desordre o ambigüitat que 
també hi ha (el compl. determinatiu de la Torre de Pisa queda 
separat del seu nucli: tancament): Un ministeri italià demana 
que la Torre de Pisa sigui tancada immediatament al públic.

CONTRARIETAT LINGÜÍSTICA
Entenem per contrarietat lingüística un cert tipus de de-

fecte contra la claredat que no arriba a produir veritable 
ambigüitat però sí que fa que el lector hagi de rectifi car allò 
que havia entès d’antuvi. Vegem ara uns quants exemples 
on aquest defecte es pot corregir canviant la col·locació dels 
mots, posant-hi una coma o canviant alguna construcció:
•    «El seu missatge cada vegada va ser més exigent.» Cas semblant 

als vistos abans («mala col·locació de l’adverbi»). Solució: El 
seu missatge va ser cada vegada més exigent. 

•    «Cada bisbe sol ocupar-se...» El lector interpreta d’antuvi que 
sol és un adjectiu que acompanya el subst. bisbe; després 
s’adona que sol és del v. soler i que forma perífrasi amb l’infi-
nitiu següent. Solució: Cada bisbe se sol ocupar...

•    «Ens referim al llatí vulgar, una llengua únicament parlada i 
parlada per gent que majoritàriament no sabia llegir ni es-
criure.» Cas semblant al que hem vist abans (apartat 6, últim 
exemple). Solució: Ens referim al llatí vulgar, una llengua 
únicament parlada, i parlada per gent que...

•    «Tenia una cara de llet i de roses, unes pestanyes de vellut i 
unes mans finíssimes, i anava vestit de seda i calçat amb unes 
sabates brodades.» Cal reconèixer que aquí la contrarietat és 
molt petita, però de fet el lector llegeix enganxant seda i calçat, 
i després s’adona que havia de separar-ho, perquè i calçat no 
és un terme coordinat amb seda, sinó amb vestit. Per tant, 
valia més escriure: i anava vestit de seda, i calçat amb unes 
sabates brodades.

•   «Vosaltres sofriu, doncs, per la vostra correcció: Déu us tracta 
com a fills. Perquè, quin fill hi ha que el seu pare no corre-
geixi?» El lector interpreta d’antuvi que el relatiu que fa de 
subjecte (o, potser, de conjunció consecutiva, esperant una 
frase col·loquial com el seu pare no el corregeixi), i després veu 
que és el compl. directe. Solució: Perquè, quin fill hi ha que 
no sigui corregit pel seu pare? ◆

1.    Vegeu Josep Ruaix, El català / 2, p. 177, nota 12, o bé Punts confl ictius., 
pp. 91-102.

(Extret del llibre Observacions crítiques i pràctiques sobre 
el català d’avui / 2, pp. 124-130)


