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SINTAXI

7) «Pobre minyó!, la seva timidesa / li priva d’explicar-me 
el sentiment!» (Sagarra, Obra completa, vol. 15, edició Garo-
lera, València 2006, p. 330). En aquest exemple hi ha una agru-
pació de verbs (privar + d’explicar) que no és cap de les perí-
frasis que fan el canvi de pronom acusatiu a pronom datiu; per 
tant, no s’hi ha de fer tal canvi. Hauria de dir: Pobre minyó!, 
la seva timidesa / el priva d’explicar-me el sentiment!

8) «El problema de la senyora Àngela era que no s’ado-
nava de res i que el seu orgull li privava de demanar consell 
al seu consogre, el senyor Jacob Menajan, que_segons tota la 
informació disponible_era un prohom de les finances, banquer 
de banquers» (J. Agut, Rosa de foc, Barcelona 2004, p. 27). 
Cas semblant a l’anterior; de passada hi afegirem un parell 
de comes. Hauria de dir: El problema de la senyora Àngela 
era que no s’adonava de res i que el seu orgull la privava de 
demanar consell al seu consogre, el senyor Jacob Menajan, 
que, segons tota la informació disponible, era un prohom de 
les finances, banquer de banquers. 

9) «El viatge fins a la frontera de Portbou i Cervera de 
la Marenda s’escolà amb força rapidesa. Frisava per trepitjar 
terra francesa, però la impaciència no li va privar d’obser-
var tot l’observable: no tant el paisatge ... com les persones 
que omplien el tren amb destí a França ...» (G. Erill, Ferran 
Canyameres..., Barcelona 1999, p. 55). Cas semblant als dos 
anteriors. Hauria de dir: El viatge ... però la impaciència no 
el va privar d’observar tot l’observable ...2

2.    D’aquest mateix autor i obra (p. 57) copiem un altre exemple, amb el li 
correcte en una construcció aparentment semblant: Teòricament dut allà 
per a treballar a l’explotació agrícola propietat de Lluís Monset, sort en 

10) «La guerra civil i la postguerra li privaren de guanyar 
una càtedra estable» (AA. VV., Carles Riba en els seus millors 
escrits, Barcelona 1984, p. 16). Cas semblant als tres anteriors. 
Hauria de dir: La guerra civil i la postguerra el privaren de 
guanyar una càtedra estable.

Apèndix
A tall d’apèndix, recordem (com ja s’explica dins Català 

complet / 2, p. 114) que les perífrasis amb verbs de sentit 
(veure, sentir...) que també tinguin un complement directe de 
cosa poden dur un datiu de persona que pròpiament és comple-
ment directe del primer verb i subjecte del segon. Exemples, 
correctes, documentats:

1) ¡Que lluny estava de pensar que ja dongués tant 
que dir, en Cabanyes, qu’anava apropantse a sa casa ab 
la alegria matexa ab que li hem vist abandonar son lloch 
ombrós de vora’l rieral! (A. Busquets i Punset, Plantalamor, 
Barcelona 1908, p. 79; noteu que és un escrit d’abans de la 
reforma fabriana).

2) En qualsevol cas, hi ha un argument clàssic de cam-
panya electoral que espero no sentir en boca d’en Mas; 
esperem no sentir-li acusar ningú d’anteposar el benefici 
propi i del seu partit als interessos de Catalunya ... (Avui, 
8-8-2006, p. 22). u

va tenir de la complicitat de Calixte (almenys així és anomenat a la seva 
obra), el fadrí major de la masia, que tenia una petita coixesa que li estal-
vià d’anar al front. En efecte, aquí el verb estalviar va seguit d’una oració 

subordinada d’infinitiu, en funció de CD, introduïda per la preposició de, 
i el pronom datiu (li) és un complement indirecte pròpiament dit.

E l GDLC ho diu ben clar: com 
prové del llatí vulgar quomo, que 
significa ‘de quina manera?’. 

Curiosament, la brevetat d’aquest mot 
contrasta amb la quantitat de mals usos 
a què es veu sotmès. Per exemple, diver-
sos manuals de bon ús de la llengua res-
salten el fet que, quan pren el significat 
de en qualitat de, hom tendeix a oblidar 
la preposició a que hauria de seguir-lo 
(*Com pare, et dic que no ho facis, en 
lloc de Com a pare, et dic que no ho 
facis). També sembla que cada cop més 
parlants ometen la conjunció que en la 
locució com que (*Com no vindràs, no 
t’esperem, en lloc de Com que no vin-
dràs, no t’esperem). Un altre ús indegut 
del mot com és el que pretén donar-li un 
valor condicional (*Com te’n surtis, ho 
celebrarem, en lloc de Si te’n surts, ho 
celebrarem).

Tanmateix, hi ha un altre mal ús de 
com que té tot el caire d’epidèmia d’aque-
lles difícils d’eradicar i que trobem en 
tots els àmbits i registres. Es tracta del 
com amb un sentit aproximatiu. Exs.:

Un simple cop d’ull a aquestes ora-
cions ens mostra fins a quin punt n’arri-
ben a ser, d’absurdes: què se sent quan 
es té «com fred»?; què és una «com per-
sona»?;  «com tres eixos», quants eixos 
són?, el mateix nombre que «com quatre 
cops»? O es té fred o no se’n té, o hi ha 
dues persones o no n’hi ha dues, i així 
successivament.

L’epidèmia del com en sentit inneces-
sàriament aproximatiu no afecta exclu-

sivament el català. No és cap consol, 
però resulta que en anglès (sobretot el 
dels EUA) l’abús de like arriba a extrems 
insospitats. Alguns ciutadans han vol-
gut fer evident l’estupidesa que l’abús 
d’aquesta paraula implica, tot popularit-
zant l’eslògan «Don’t sound stupid, stop 
saying like». Sembla que en espanyol 
passa el mateix amb el seu como.

Seguint un raonament, per desgrà-
cia cada cop més empíric, seria lògic de 
suposar que en català aquest vici prové 
més de l’espanyol que no pas de l’anglès 
(o del segon a través del primer). El que 
es fa molt més difícil de descabdellar és 
la raó per la qual diverses llengües patei-
xen aquest mal. És mandra? Indefinició? 
Moda? Inseguretat? Sigui el que sigui, 
es tracta d’un ús que situa el pobre com 
entre els mots més maltractats de la nos-
tra llengua. u

La incomoditat del «com»
 David Cuscó

«Tinc com fred.» 
«Al taller hi ha com dues persones que  
    [m’ajuden.»
«És un tema que té com tres eixos.»
«Aquí hi he estat com quatre cops.»


