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Usos de «sense un/una», de «sense 
cap» i de «sense cap ni un/una»
Carles Riera i Fonts

En aquest article tractem tres es -
tructures lingüístiques relaciona-
des: sense un/una, sense cap i 

sense cap ni un/una. És a dir, estudiem 
l’ús de la preposició sense seguida de 
l’article indeterminat un/una o de l’ad-
jectiu cap1, i l’ús de l’expressió sense 
cap ni un/una. 

I. PREPOSICIÓ «SENSE» SEGUI-
 DA DE «UN/UNA» O DE «CAP»

Vegem, per començar, una sèrie 
d’exemples, classificats en quatre grups 
de casos: aquells que tant poden dur arti-
cle (un una) com adjectiu (cap) darrere 
la preposició sense (per tant, casos amb 
alternança), aquells que sols poden dur 
un/una, per raons gramaticals; aquells 
que preferentment duen un/una, per 
raons estilístiques, i aquells que sols 
duen cap. 

1. CASOS AMB ALTERNANÇA 
Donem exemples, la majoria extrets 

de diccionaris, d’ús de sense un/una, 
estructura que també podríem canviar 
per l’altra, o sigui sense cap, encara que 
aleshores, probablement, l’expressió tin-
dria un matís més negatiu: 

«sense Sense un martell no sé pas com 
podrem clavar aquests claus» (DIEC2). 
També podríem dir: Sense cap martell ... 
(cf. angl.: Without a hammer...). 

«a la vista loc. adj. a) Totalment exigi-
ble, sense un termini determinat, s’aplica 
a un dipòsit o a un compte bancari» 
(DIEC2, s.v. vista). També podríem dir: 
... sense cap termini determinat.

«temps simple Temps verbal que es con-
juga sense un verb auxiliar» (DIEC2, s.v. 
temps). També podríem dir: ... sense cap 
verb auxiliar.

«espontani -ània 1 1 adj. Que proce-
deix d’un impuls interior, que obra sense 
un estímul extern» (DIEC2). També 

1.    Notem que cap també pot ser pronom. Per 
exemple: Jo vinc amb dos llapis, i tu véns 
sense cap. 

podríem dir: … que obra sense cap estí-
mul extern. 

«escoli [del gr. skólion (melos) ‘(cant) 
oblic’, perquè els convidats hi pre-
nien part sense un ordre preestablert]» 
(GDLC). També podríem dir: … hi 
prenien part sense cap ordre preesta-
blert.

«diletant Persona que conrea un art o 
una branca del coneixement sense una 
preparació seriosa, no metòdicament, no 
per professió» (DIEC). També podríem 
dir: … del coneixement sense cap pre-
paració seriosa …

«castell de cartes Projecte poc sòlid, 
fortuna sense una base ferma» (DIEC, 
s.v. castell). També podríem dir: … 
sense cap base ferma.

«fer temps Deixar passar el temps sense 
una ocupació determinada, generalment 
en espera d’alguna cosa» (GDLC, s.v. 
fer). També podríem dir: Deixar passar 
el temps sense cap ocupació determi-
nada … 

«dia per dia Comptat exactament, sense 
un dia de més ni de menys» (GDLC, s.v. 
dia). També podríem dir: … sense cap 
dia de més ni de menys. 

«dilució de capital Pèrdua de valor de 
les accions provocada per l’ampliació del 
nombre d’accions sense un augment de 
les reserves, com a conseqüència d’una 
emissió d’accions amb un valor inferior 
al valor comptable de les accions velles» 
(Termcat). També podríem dir: … l’am-
pliació del nombre d’accions sense cap 
augment de les reserves … 

«sortida parada Sortida començada 
a l’extrem del trampolí o la palanca, 
sense una correguda prèvia d’impuls» 
(Termcat). També podríem dir: … sense 
cap correguda prèvia d’impuls.

Per consegüent, no resulta possible la 
inclusió de l’immigrant sense un reco-
neixement de la seva cultura i les seves 
pròpies formes de vida. També podríem 
dir: ... no resulta possible la inclusió de 

l’immigrant sense cap reconeixement de 
la seva cultura ... 

Els tallers florals van adreçats a tots 
aquells alumnes que vulguin realitzar 
composicions d’art f loral sense un 
objectiu professional. També podríem 
dir: ... que vulguin realitzar composi-
cions d’art floral sense cap objectiu 
professional.

2. CASOS QUE SOLS PODEN DUR 
«UN/UNA» PER RAONS GRAMA-
TICALS

Vegem ara exemples, igualment 
extrets, la majoria, de diccionaris, en què 
sols podem fer servir sense un o sense 
una, per les raons gramaticals que ani-
rem detallant. 

a)  Generalment, quan entre l’article 
un/una i el substantiu s’hi intercala 
un adjectiu o una locució adjectival. 
Exemples:

«abrigall 1 m. Van aguantar llarga 
estona sota la pluja sense un mal abri-
gall» (DIEC2). Notem que entre l’article 
un i el substantiu abrigall s’hi intercala 
l’adjectiu mal. No es podria dir: ... sense 
cap mal abrigall. 

Pensant només en la seva preciosa pell, 
sense un sol pensament per a la noble 
causa. Notem que entre l’article un i el 
substantiu pensament s’hi intercala l’ad-
jectiu sol. No es podria dir: … sense cap 
sol pensament ...

Sense un bon sistema educatiu, el talent 
potencial no es farà efectiu. Notem que 
entre l’article un i el substantiu sistema 
s’hi intercala l’adjectiu bon. No es podria 
dir: Sense cap bon sistema educatiu …

Molta gent inicia una dieta hipocalòrica 
sense un mínim coneixement del tema. 
Notem que entre l’article un i el substan-
tiu coneixement s’hi intercala l’adjectiu 
mínim. No es podria dir: … sense cap 
mínim coneixement del tema. 

Avui ja no és imaginable la reproduc-
ció ampliada de la cultura catalana 
sense un fort lideratge de la metròpoli 
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Barcelona. Notem que entre l’article 
un i el substantiu lideratge s’hi inter-
cala l’adjectiu fort. No es podria dir: … 
de la cultura catalana sense cap fort 
lideratge …

«Això admès, convé que es recordin 
aquí els mots de Carles Riba en el pre-
faci a la segona edició del Diccionari 
de Pompeu Fabra: «tothom que sense 
un mínim d’informació en qüestions 
de llenguatge consulta un diccionari, 
especialment si és d’Acadèmia, tendeix 
a creure, per una banda, que és de llei 
tot allò que hi és inclòs, i interdit tot 
allò que no hi troba; i per altra banda, 
que qualsevol mot o locució del dialecte 
natiu que ell usa, hi hauria de figurar 
com a vivent que és» (RIBA, Carles, 
«Prefaci a la segona edició», a Diccio-
nari general de la llengua catalana, 
1954, p. XV)» (de la Introducció del 
DIEC2). Notem que l’article un integra 
la locució adjectival un mínim de que 
precedeix el substantiu informació. No 
es podria dir: ... tothom que sense cap 
mínim d’informació ... 

Aquesta regla pot tenir alguna excep-
ció, o sigui que hi ha algun exemple en 
què, malgrat dur intercalat un adjectiu 
entre sense i el substantiu, la partícula 
cap sembla també plausible. Exemple:

«visita de compliment Visita feta per a 
complir un deure de cortesia, sense un 
veritable desig d’estar amb la persona 
visitada» (GDLC, s.v. visita). Notem 
que entre l’article un i el substantiu desig 
s’hi intercala l’adjectiu veritable. Però en 
aquest cas sembla que també es podria 
dir: … sense cap veritable desig … 

b)  Generalment, quan el substantiu 
precedit de l’article és no comp-
table: 

«desballestar intr. pron. Sense una sin-
taxi única, tot l’idioma es desballesta» 
(DIEC2). Notem que sintaxi és un nom 
no comptable. No es podria dir: Sense 
cap sintaxi única …

 «No hi ha donació sense una supera-
ció del propi egoisme. [Llopis (1968): 
26, p. 102]» (Diccionari descriptiu de 
la llengua catalana, s.v. sense). Notem 
que superació és un nom no comptable. 
No es podria dir: No hi ha donació sense 
cap superació del propi egoisme.

Sense un ús prudent del sòl i dels recur-
sos, no sembla possible man tenir la base 
de recursos naturals es mentada. No es 
podria dir: Sense cap ús prudent del sòl 
i dels recursos ...

S’exceptuen alguns casos en què el 
substantiu, tot i ser no comptable, s’usa 
sovint precedit de quantitatius. Exem-
ples: Actuen sense cap respecte (notem 
que es diu Actuen amb molt respecte, 
amb poc respecte, etc.). Ho he fet sense 
cap ganes.

c)  Quan hi ha una doble negació:

«no sense Amb molt de El salvà del 
foc no sense un perill greu» (GDLC, 
s.v. sense). Notem que hi ha dos mots 
negatius: no i sense. No es podria dir: El 
salvà del foc no sense cap perill greu.

... no pot sobreviure sense un nivell de 
liquiditat mínim que faci possible l’ac-
tivitat productiva i la comercial. Notem 
que també hi ha dos mots negatius: no… 
sense... No es podria dir: … no pot 
sobreviure sense cap nivell de liquidi-
tat mínim. 

d)  Quan un té valor numeral (i, per 
tant, ja no és un article sinó un 
adjectiu):

«parasíntesi f. Formació de mots nous 
per l’addició simultània d’un prefix i 
d’un sufix, de manera que sense un dels 
afixos el mot és inexistent a la llengua» 
(DIEC2). No es podria dir: ... de manera 
que sense cap dels afixos el mot és ine-
xistent a la llengua.

e)  Quan l’expressió no vol marcar el 
matís negatiu, sinó més aviat al 
contrari:

Els pacients s’han quedat sense el con-
sol de tenir un fàrmac per al seu mal 
i el metge s’ha quedat sense un recurs 
que s’utilitza molt sovint: acabar la con-
sulta amb una recepta. Notem que no 
neguem pas l’existència d’un recurs, sinó 
que l’afirmem. 

Sense un manteniment correcte apareix 
el desgast, els controls es desajusten, 
petits problemes degeneren en avaries 
costoses. Notem que aquí en realitat es 
postula un manteniment correcte. 

Per altra banda, els audiovisuals són 
avui totalment imprescindibles per a 
la normalització lingüística i això no 
podrà ser possible sense un coneixement 

suficient d’aquells. També aquí es pos-
tula un coneixement suficient.

Sense un ordre imposat, els homes esde-
venen «llops» per als altres homes.

3. CASOS QUE PREFERENTMENT 
DUEN «UN/UNA» PER RAONS ESTI-
LÍSTIQUES 

«edrioftalm m ZOOL Crustaci mala-
costraci que presenta els ulls composts, 
implantats directament sobre la super-
fície del cap, sense un peduncle inter-
mediari» (GDLC). Si dèiem ... implan-
tats directament sobre la superfície del 
cap, sense cap peduncle intermediari, 
hi hauria una repetició de cap. 

Una Catalunya justa socialment és 
impossible sense un país cohesionat 
territorialment. Notem que l’article un 
(de sense un país) forma simetria amb 
l’article una (de una Catalunya)2. 

4. CASOS QUE SOLS PODEN DUR 
«CAP»

Vegem ara uns quants casos, extrets 
de diccionaris, en què sols podem dir 
sense cap, ja que l’expressió vol marcar 
el matís negatiu: 

«a seques loc. adv. Sense cap afegit, 
sense més detalls o particularitats» 
(DIEC2). 

«sense mirar cara ni ulls loc. adv. 
Sense cap mirament ni respecte, a tort 
i a través» (DIEC2, s.v. mirar).

«sense ordre ni concert loc. adv. Sense 
cap ordre, d’una manera que no té cap ni 
peus» (DIEC, s.v. ordre). 

«carta blanca Naip sense cap figura 
pintada» (DIEC2, s.v. carta).

«sec -a Sense cap accessori o acompa-
nyament que n’augmenti el valor, l’ame-
nitat, etc.» (DIEC2). 

 II. L’EXPRESSIÓ «SENSE CAP NI 
UN/UNA»

L’expressió composta sense cap ni 
un/una únicament és correcta, al nos-
tre entendre, quan els mots que vénen 

2.   Vegem un cas en què en comptes de la 
partícula sense hi ha la partícula no, però 
que per raons estilístiques, concretament 
per una raó de simetria, és també pre-
ferible usar un (treball) en comptes de 
cap (treball): La litúrgia assoleix el seu 
significat des del moment que no és un 
treball sinó un joc. 
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després de sense tenen valor pronomi-
nal (es coneix perquè es troba davant 
d’una pausa, marcada per una coma, un 
punt, etc.). Però avui la trobem usada 
–erròniament, creiem– amb valor adjec-
tival, és a dir, davant de substantius. 
Vegem primer uns quants exemples amb 
l’ús correcte de l’expressió i, després, 
uns quants amb l’ús incorrecte. 

a) Ús correcte
Doncs a mi no em sembla just: s’ha 

de recordar que tots els qui tenim mèrits 
vàrem entrar al cos de bombers sense 
mèrits (jo, especialment, sense cap ni 
un), en la primera convocatòria... 

Ara quatre defenses, ara tres, ara 
Alves més avançat, ara amb dos davan-
ters centres, ara sense cap ni un, ara 
Puyol de lateral esquerre…

No oblidem que, abans de la desa-
parició de l’apartheid, els negres no 
podien votar, i això vol dir que hi ha 
ciutadans amb drets i d’altres sense cap 
ni un.

Les frases poden ser llargues o 
curtes, plenes d’adjectius o sense cap 
ni un. 

L’arribada de la tardor es notarà 
d’una manera ben curiosa: et cauran 

els cabells, fins a quedar-te sense cap 
ni un3. 

b) Ús incorrecte
T’imagines una societat a ves-

sar de polít ics sense cap ni un  
treballador? Hauria de dir: ... sense cap 
treballador?

... i dominis teòrics que es miren 
les persones sense cap ni un respecte. 
Hauria de dir: ... i dominis teòrics que es 
miren les persones sense cap respecte.

Anar de festa i llevar-te sense cap 
ni un encenedor quan n’havies agafat 
dos o tres abans d’anar-te’n. Hauria de 
dir: Anar de festa i llevar-te sense cap 
encenedor ... 

Pagant et col·loquen l’antena sense 
cap ni un problema. Hauria de dir: 
Pagant et col·loquen l’antena sense cap 
problema. 

3.   Vegem dos exemples correctes amb cap ni 
un no precedit de sense: Vaig estar aquest 
estiu a Alfaro, on hi ha una església que 
és plena de nius de cigonyes, típic d’allà; 
llàstima que no n’hi hagués cap ni una, en 
aquell moment. Cap rata, però és que cap 
ni una, volia sortir amb ella a remenar els 
contenidors d’escombraries del barri. 

 

Cada nit la veia allà estirada al 
sofà de casa seva, amb les cortines 
recollides i el llum encès, sense cap ni 
un tros de tela que la cobrís. Hauria de 
dir: ... i el llum encès, sense cap tros de 
tela que la cobrís.

Els equips de coordinació tenen, 
novament, les mans lliures pel que fa al 
tipus d’examen, sense cap ni un condi-
cionant. Hauria de dir: ... sense cap con-
dicionant.

Tots, tots, escoltin, tots duen una 
bèstia dintre que els empeny a disparar 
contra l’oponent sense cap ni un remor-
diment. Hauria de dir: ... a disparar con-
tra l’oponent sense cap remordiment.

El que més ens angoixa és el plor 
que li ve de cop i volta, sense cap ni un 
sol motiu aparent. Hauria de dir: ... que 
li ve de cop i volta, sense cap motiu apa-
rent. Notem que, en aquest cas, hi havia, 
a més, una redundància, amb sol4. u

4.   Vegem un exemple en què no hi ha la partí-
cula sense: Haurem de començar a dema-
nar que no facin ni arreglin cap ni una 
carretera. Hauria de dir: ... que no facin 
ni arreglin cap carretera. 

Encara hi ha escriptors i publicis-
tes que no han aconseguit de tro-
bar una expressió catalana equi-

valent a la locució verbal castellana no 
tener desperdicio. Els uns, sense gaires 
manies, recorren a una adaptació directa, 
literal: no tenir desperdici. No ens ho 
inventem, En podríem adduir uns quants 
exemples però amb un parell n’hi haurà 
prou: Ahir al Parlament es van veure 
escenes d’aquelles que no tenen desper-
dici (Avui, 2-7-2009, p. 64). Les conver-
ses entre Travolta i Washington no tenen 
despedici (Avui, 24.-7-2009, p. 38). D’al-
tres, mirant-s’hi una mica més, han trobat 
una solució certament no tan escandalosa 
i matussera però que considerem també 
inadmissible, perquè vol dir tota una altra 
cosa: no tenir pèrdua. En trobaríem pot-
ser encara més exemples, però solament 
amb dos també ja farem: El comentari 
de trobar-nos tots plegats en un geriàtric 

no té pèrdua (Escola catalana, núm. 451, 
juny 2008). Qui vulgui llegir-los ja sap 
on són. Però insisteixo: no tenen pèrdua 
i demostren que... (A. Susanna, Quadern 
d’ombres, p. 127). 

Una solució usada força sovint en 
lloc de les expressions castellanitzants 
que acabem d’indicar és la locució o 
frase verbal no tenir preu, que ens sem-
bla ben acceptable. Però creiem que la 
solució òptima i, al capdavall, prou habi-
tual consisteix en l’ús de l’adjectiu impa-
gable, referit directament al nom o en 
frases atributives, amb el verb ésser, com 
mostren els exemples textuals següents: 
Tenia, però, la gran sort d’haver trobat 
en la seva dona, Francesca Marquès, 
una ajuda absolutament impagable ... 
(Joan Miralles i Monserrat, Francesc de 
Borja Moll: L ‘home dels mots, p. 157); 
El treball que l’escriptor de la Ribera ha 
fet en aquest sentit és impagable (Alí-

cia Toledo, L’illa, revista de les lletres, 
hivern 2003, núm. 35, p. 19). 

Potser a algú li podrà semblar, tal 
com és força freqüent, que el significat 
de totes aquestes formes de llenguatge no 
és ben bé igual, que no és exactament el 
mateix. El cas és que la immensa majo-
ria de les paraules tenen un significat no 
precís del tot, amb una gran multiplicitat 
de matisos, que els diccionaris no sem-
pre reïxen a explicitar totalment. Però 
podem veure clarament el resultat ple-
nament acceptable de substituir, en els 
quatre exemples inicials, la solució que 
ens sembla inacceptable per la que pro-
posem: Ahir al Parlament es van veure 
escenes d’aquelles impagables; Les con-
verses entre Travolta i Washington són 
impagables; El comentari de trobar-nos 
tots plegats en un geriàtric és impaga-
ble; Però insisteixo: són impagables i 
demostren que ... u

Impagable 
Albert Jané


