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Zeugmes (nova versió)

Josep Ruaix i Vinyet

Existeix una figura sintàctica, dita zeugma (terme grec 
que significa ‘lligam’), consistent a lligar o enllaçar dos o 
més verbs de règim diferent amb un mateix complement 

que només escaigui al darrer. Aquesta figura és admissible en 
verbs que considerem globalment, com formant una expressió 
unida: entrar i sortir d’un lloc, pujar i baixar de l’autobús, 
anar i venir d’un costat a l’altre, etc. En canvi, cal evitar-la 
en els altres casos, en què s’enfosqueix el significat de la frase. 
Així, si tenim els verbs veure (transitiu) i parlar (intransitiu), 
no hem de dir «Veig i parlo d’una cosa», sinó Veig una cosa i 
en parlo (on veig té un complement directe [CD], i parlo, un 
complement preposicional d’objecte [CPO], representat per en). 
Semblantment, «Van escoltar i accedir a la seva petició» s’ha 
de resoldre en Van escoltar la seva petició i hi van accedir1.

Per a evitar un zeugma, com acabem de veure, es pot repe-
tir el complement quan un d’aquests o tots dos són represen-
tables per un pronom feble, o bé canviar un dels verbs fent 
que tingui el mateix règim que l’altre. Però també existei-
xen zeugmes en casos anàlegs als de verbs de règim distint, 
com ara amb construccions que demanen diferent preposició 
i amb termes que fan alhora dues funcions. Diguem també 
que existeixen alguns zeugmes de difícil solució, cas en què, 
naturalment, s’han de tolerar. A continuació posarem exemples 
de zeugmes, classificats en tres tipus, que oportunament (si 
cal) subdividirem. Aquests tipus són: A) Zeugmes que afecten 
el règim verbal. B) Zeugmes que afecten les preposi cions. C) 
Zeugmes acceptables. Com hem fet en altres treballs, primer 
copiarem, entre cometes, els exemples defectuosos, subrat-
llant-hi els elements afectats; després, entre parèntesis, els 
comentarem; finalment, tornarem a donar l’exemple (sovint, 
abreujadament) esmenat, posant-hi en negreta els elements 
esmenats. Com que es tracta d’exemples reals, a vegades con-
tenen defectes d’algun altre tipus, que també marquem i cor-
regim. Acabem el treball amb una breu conclusió.

A) ZEUGMES QUE AFECTEN EL RÈGIM VERBAL

Dins l’apartat de zeugmes que afecten el règim verbal 
(o que, d’alguna manera, depenen de la relació amb el verb) 
repartirem els exemples segons els diferents casos que hem 
detectat.

a)  Quan un verb regeix CD i l’altre un complement 
amb preposició (sigui CPO, compl. circums-
tancial o compl. determinatiu), o viceversa:

—  «Per què creus que cal respectar i tenir cura de la natura?» 
(d’un esborrany d’un llibre escolar, abans de ser corregit; 
noteu que respectar és un verb transitiu i tenir cura una 
loc. verbal que regeix la prep. de) > Per què creus que 
cal respectar la natura i tenir-ne cura?).

—  «Els homes, negligint totalment i desentenent-se de la 
contemplació de Déu, reberen la sentència de mort amb 
què prèviament havien estat amenaçats» (d’un original 
abans de ser corregit; noteu que negligir és un v. transi-
tiu i desentendre’s un verb que regeix la prep. de) > Els 
homes, negligint totalment i abandonant la contempla-
ció de Déu, reberen...).

— «Sabem i estem convençuts que existeixen altres canals 
més atractius ...» (noteu que el v. saber demana un CD 
[que en aquest cas és una oració subordinada], mentre 
que la loc. estar convençut regeix la prep. de, la qual, 
en aquest cas, cau, per trobar-se seguida de la conj. que; 
la solució és expressar el concepte de ‘estar convençut’ 
mitjançant uns adverbis) > Sabem prou bé que existei-
xen altres canals més atractius ...

— «L’humor suposa però no es basa en l’equívoc» (noteu que 
el v. suposar regeix CD, mentre que basar-se demana un 
complement amb la prep. en) > L’humor suposa l’equí-
voc, però no s’hi basa.

— «L’Associació Bíblica de Catalunya organitza uns cur-
sos oberts a tots aquells qui desitgin conèixer i endin-
sar-se en les Sagrades Escriptures» (noteu que conèi-
xer regeix CD, mentre que endinsar-se demana un 
complement introduït per la prep. en) > L’Assocació 
Bíblica de Catalunya organitza uns cursos oberts a tots 
aquells qui desitgin conèixer les Sagrades Escriptures 
i endinsar-s’hi.

— «L’home descobreix i sent un factor de sempre més, cons-
titutiu del seu propi ésser; descobreix una altra dimen-
sió que no pot manipular o reclamar-ne el control» (R. 
Panikkar, La nova innocència, p. 54; noteu que manipu-
lar és un v. transitiu i que reclamar el control demana un 
compl. determinatiu, introduït per la prep. de) > L’home 
... una altra dimensió que no pot manipular o de la qual 
no pot reclamar el control.

— «Recordo bé aquella planura de la Beauce, una de les 
reserves de cereals de França, cantada en versos de Char-
les Péguy, com també aquella catedral que sorgia al mig 
i que Gassol admirava i li donava vida ...» (J. Tria dú, 

1.  Això és el que diem en el nostre manual Català complet 
/ 2, Barcelona 2007, p. 182, formulació succinta que aquí 
ampliem: primerament, amb el que ja dèiem en Obser-
vacions crítiques i pràctiques sobre el català d’avui 

/ 2, Moià 1995, pp. 109-110 –text reproduït dins Llen-
gua Nacional, núm. 57 (IV trimestre 2006), p. 17–, i, 
segonament, amb nous casos i exemples que hem recollit 
posteriorment.
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Memòries d’un segle d’or, p. 59; noteu que el verb admi-
rar és transitiu i que el conjunt donar vida demana un 
compl. indirecte) > Recordo bé ... que sorgia al mig, que 
Gassol admirava i a la qual donava vida.

— «Tinc la impressió d’escometre un comentari totalment 
excèntric. És a dir, fora del centre que, en aquest moment, 
deu ser totalment futboler, disciplina que no practico ni 
gaudeixo» (Avui, 22-1-2003, p. 20; noteu que el v. practi-
car és transitiu; pel que fa al v. gaudir, era admès també 
com a transitiu pel DIEC12, però el DLC33 deia, amb més 
raó, que aquest ús transitiu és obsolet i que, per tant, s’ha 
de considerar verb intranstiu, concretament, de règim 
preposicional; el DIEC24 continua admetent, en una de 
les accepcions, aquest ús transitiu, mentre que el GDLC5 
ja no l’admet) > Tinc la impressió ... disciplina que no 
practico i de la qual no gaudeixo.

— «Prepari i gaudeixi aquestes vacances» (frase publicità-
ria; cas semblant a l’anterior) > Prepari aquestes vacan-
ces i gaudeixi’n.

—  «Endegar el procés de normalització lingüística en la 
nostra societat suposa ser conscients i resoldre les defi-
ciències de la dita societat» (ex. fornit per J. Solà, Sint. 
norm., p. 10; noteu que la loc. verbal ser conscients 
regeix la prep. de, mentre que el v. resoldre és transitiu; 
una solució és canviar la loc. verbal per un v. transitiu) 
> Endegar ... suposa conèixer i resoldre les deficiències 
de la dita societat).

— «Molt més hi han fet els aspectes sociològics que van 
intervenir i condicionar cadascuna de les traduccions» 
(F. Parcerisas, Traducció, edició, ideologia, p. 150; 
noteu que el v. intervenir regeix la prep. en i el v. con-
dicionar és transitiu) > Molt més hi han fet els aspectes 
sociològics que van intervenir, condicionant-les, en 
cadascuna de les traduccions.

— «Europa com a vehicle per aconseguir l’anhelada lli-
bertat nacional; però també com a ideal amb contin-
gut propi i al qual des de Catalunya calia acostar-se i 
contribuir a construir-lo» (AA. VV., Reconeixement a 
Josep Maria Ainaud de Lasarte, p. 63; noteu que el v. 
acostar-se regeix la prep. a i el v. construir és transi-
tiu; la solució és posar-hi un altre relatiu; de passada hi 
corregirem un per que ha de ser per a) > Europa com a 
vehicle per a aconseguir l’anhelada llibertat nacional; 
però també com a ideal amb contingut propi al qual 
des de Catalunya calia acostar-se i que calia contri-
buir a construir.

— «Tals preguntes segreguen un mètode, mètode aquí en 
el sentit més elemental de camí intel·lectual, al qual vol-
dríem ser fidels i seguir amb precisió» (d’un original, 

abans de ser corregit; noteu que el conjunt ser fidels 
demana un compl. indirecte introduït per la prep. a, men-
tre que el v. seguir és transitiu; la solució és posar-hi un 
altre relatiu i repetir el v. auxiliar voldríem) > Tals pre-
guntes ... camí intel·lectual, al qual voldríem ser fidels 
i que voldríem seguir amb precisió. 

— «La distància també els ajuda i no pateixen aquella tor-
ticoli aguda que, segons el cardenal Vicente Enrique y 
Tarancón, patien els bisbes europeus, de tant mirar de 
reüll què passa, què diu i què pensa Roma» (AA. VV., 
Sense renúncies, p. 138; noteu que el terme Roma fa de 
subjecte dels verbs dir i pensar, però no del v. passar) > 
La distància ... de tant mirar de reüll què passa a Roma, 
què diu i què pensa.

b)  Quan un verb regeix un complement amb una 
determinada preposició, i l’altre amb una altra:

— «Què hi farem! Em refereixo –i m’inspiro– en un llibre de 
l’historiador Paul Preston, Paloma de guerra ...» (Avui, 
22-1-2003, p. 20; noteu que el v. referir-se regeix la prep. 
a i el v. inspirar-se regeix la prep. en; hom ha volgut resol-
dre el zeugma posant el segon verb entre guions, però 
hauria d’haver posat, davant el complement, la preposi-
ció corresponent al verb que va fora de l’incís; una bona 
solució seria posar la frase de l’incís en forma de gerundi, 
amb un pronom feble i sense guions) > Què hi farem! Em 
refereixo, inspirant-m’hi, a un llibre ...

— «Parlo del gascó Juli Carselade du Pont, bisbe de 
Perpinyà des de 1899 fins a 1932 ... En aquestes pàgines 
ofereixo la lectura i invito a la reflexió d’alguns docu-
ments seus, sobretot dels que corresponen als seus pri-
mers quatre anys d’episcopat, documents que mai no 
va desmentir ni contradir el que fou, durant trenta-tres 
anys, el seu servei pastoral» (Quaderns de Pastoral, 
oct.-des. 2002, p. 49; noteu que el complement d’alguns 
documents és de distinta naturalesa si es refereix a ofe-
reixo la lectura i si es refereix a invito a la reflexió;) > 
Parlo ... En aquestes pàgines ofereixo la lectura d’al-
guns documents seus, invitant a reflexionar-hi, sobre-
tot dels documents que corresponen ...

— «I ha acceptat de debatre amb personatges amb qui res 
no l’acostava ni s’hi podia identificar, amb vehemència, 
però des del respecte i ponderant cada expressió, perquè 
és un senyor» (AA. VV., Reconeixement a Josep Maria 
Ainaud de Lasarte, p. 36; el v. acostar-se regeix la prep. 
a i el v. identificar-se regeix la prep. amb; la solució és 
posar-hi dos relatius, cada un amb la preposició corres-
ponent) > I ha acceptat de debatre amb personatges a 
qui res no l’acostava i amb qui no es podia identificar, 
amb vehemència ...

2.  Diccionari de la llengua catalana, de l’Institut d’Estudis Cata-
lans, 1ª edició, Barcelona 1995.

3.  Diccionari de la llengua catalana, d’Enciclopèdia Catalana, 
3ª edició, Barcelona 1993.

4.  Diccionari de la llengua catalana, de l’Institut d’Estudis Cata-
lans, 2ª edició, Barcelona 2007.

5.  Gran diccionari de la llengua catalana, d’Enciclopèdia Cata-
lana, Barcelona 1998.
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c)  Quan dos verbs regeixen una mateixa prepo-
sició però amb valors diferents:

— «Nius de poesia, insisteixo, que fan volar la niuada 
només que hi posem els ulls. Jo ho he fet, és clar, i 
ho vaig fent encara, perquè quan els tastes, hi ha un 
no sé què de droga en cada poema que hi fa tornar. A 
vosaltres, amics lectors, espero que us passi el mateix. 
Entreu sense por A l’ombra dels bambús i cerqueu-hi 
la intensa claror: és viva, molt viva!» (final del pròleg 
de J. Colet a un llibre de poesia titulat A l’ombra dels 
bambús, de J. Pelaire, Granollers 2001, p. 17; noteu 
que entrar regeix la prep. a de sentit dinàmic [repre-
sentable pel signe →], mentre que la prep. a del títol 
del poemari és de sentit estàtic [representable pel signe 
↓; s’hi sobreentén el verb ser o estar]; una bona solució 
és canviar el v. dinàmic, entrar, per un d’estàtic, com 
posar-se) > Nius de poesia ... A vosaltres, amics lec-
tors, espero que us passi el mateix. Poseu-vos sense 
por A l’ombra dels bambús i cerqueu-hi ...

— «Casacuberta i Sanchis Guarner ... És sobretot Casa-
cuberta qui li adquireix i li tramet els llibres de filo-
logia que s’editen o arriben a Barcelona ... A tots dos 
amics ... I en el context d’aquesta cordial relació és 
ben explicable que Giner els fes partíceps dels seus 
neguits més personals» (A. Ferrando, «Estudi prelimi-
nar» dins J. Giner i Marco, Obra filològica (1931-1991), 
p. xxiv; noteu que editar regeix la prep. a amb valor 
estàtic, mentre que arribar regeix la mateixa preposi-
ció però amb valor dinàmic; de passada hi esmenarem 
una altra cosa) > Casacuberta ... els llibres de filologia 
que s’editen a Barcelona o que hi arriben ... A tots 
dos amics ... I en el context d’aquesta cordial relació 
és ben explicable que Giner els fes partícips dels seus 
neguits personals.

d)  Quan un verb regeix CD i l’altre requereix un 
subjecte, o viceversa:

—  «Els numerals són els noms amb què designem i són 
coneguts els nombres» (d’una gramàtica publ. en 1994; 
noteu que el terme els nombres fa alhora de CD del v. 
transitiu designem i de subjecte del v. passiu són cone-
guts; proposem dues solucions) > Els numerals són 
els noms amb què designem els nombres i amb què 
aquests són coneguts, o bé: Els numerals són els noms 
amb què són designats i coneguts els nombres).

— «Vaig estudiar i em va meravellar el Congrés dels Ocells 
d’Atar» (M. Piki, El bosc de les trenes tallades, p. 268; 
noteu que el terme el Congrés dels Ocells d’Atar fa 
alhora de CD del verb estudiar i de subjecte del v. mera-
vellar) > Vaig estudiar el Congrés dels Ocells d’Atar, 
que em va meravellar. 

— «Passo el matí al meu despatx. No veig ni em truca 
ningú. (Té! Dos verbs coordinats per un element que és 
complement de l’un i subjecte de l’altre!)» (A. Jané, Els 
dies i els llocs, p. 124; noteu que el mateix escriptor, 
un excel·lent gramàtic, adverteix, humorísticament, el 
zeugma; en aquest cas, val més no corregir-lo, perquè es 
perdria l’efecte humorístic; de tota manera, en pla teò-
ric, donem una possible solució) > Passo el matí al meu 
despatx. No veig ningú ni tampoc em truca ningú.

— «No entenia ni m’agradava tot això de cuinar» (noteu 
que tot això de cuinar fa de CD del v. entendre i de sub-
jecte del v. agradar; una solució és posar aquest terme 
conflictiu com a tematització a l’esquerra i reorganit-
zar així la frase) > Tot això de cuinar, no ho entenia ni 
m’agradava gaire.

— «Depèn de nosaltres frenar el canvi climàtic del nostre 
planeta. Podem i cal fer-ho» (d’una postal de propaganda, 
gener 2008; el conjunt fer-ho és alhora CD de podem i 
subjecte de cal) > Depèn de nosaltres frenar el canvi 
climàtic del nostre planeta. Podem i devem fer-ho6. 

— «Afegim-hi d’altres neologismes que ell encara dóna en 
cursiva però avui ja tenen passaport: ...» (J. Solà, Plantem 
cara, p. 51; noteu que el relatiu que fa alhora de CD del 
v. donar i de subjecte del v. tenir; la solució és repetir el 
relatiu, el qual, encara que, en la frase esmenada, tingui 
la mateixa forma, exerceix funcions sintàctiques dife-
rents) > Afegim-hi d’altres neologismes que ell encara 
dóna en cursiva però que avui ja tenen passaport: ...

— «Una ve amb la seva tia a dur-se’n els ossos d’un parent 
llunyà que era picapedrer i varen assassinar per qüestions 
de gelosies indigestes a quatre passes del cementiri vell» 
(Sagarra, OC ed. Garolera, 9, p. 201; noteu que el relatiu 
que fa de subjecte de era i alhora de CD de varen assas-
sinar) > Una ve amb la seva tia a dur-se’n els ossos d’un 
parent llunyà que era picapedrer i que varen assassinar 
per qüestions ...

— «Els verbs passius o en veu passiva, dits també de sub-
jecte pacient, denoten un subjecte que rep, o en qui 
recau, l’acció del verb» (frase escrita per nosaltres en 
El català / 2, 1ª ed., p. 139; noteu que l’acció del verb 
fa alhora de CD del v. rebre i de subjecte del v. recaure; 
aquesta frase fou esmenada en la segona edició de l’es-
mentat manual) > Els verbs passius o en veu passiva ... 
denoten un subjecte que rep l’acció verbal (o en qui 
tal acció recau).

—  «Només podré evocar aquells professors que han perdu-
rat amb més relleu en la meva memòria: els que més em 
sorprengueren o vaig apreciar més» (noteu que el relatiu 
els que fa alhora de subjecte de sorprengueren i de CD 
de vaig apreciar) > Només ... en la meva memòria: els 
que més em sorprengueren o que vaig apreciar més.

6.  Sobre la bondat de l’ús del v. deure en aquest cas, vegeu el 
nostre manual Observacions crítiques i pràctiques sobre 

el català d’avui / 1, Moià 1994, p. 134.
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—  «S’assemblen a les dunes que avui s’alcen volubles i 
capritxoses i demà una ventada ha desfet» (noteu que 
el relatiu que fa alhora de subjecte de la primera ora-
ció coordinada i de CD de la segona) > S’assemblen a 
les dunes que avui s’alcen volubles i que demà una 
ventada ha desfet.

— «Hi ha qui diu que la reina Viola, com a bona reina 
que és, li agrada i vol que al seu reialme hi hagi pau 
i tranquil·litat i es deleix perquè així sigui, i la meva 
mare, Pitiminí, que ha viscut tothora al seu costat, 
ho diu també» (T. Duran, Potpetit, p. 42; noteu que 
el sintagma que al seu reialme hi hagi pau i tranquil-
litat fa alhora de subjecte de agrada i de CD de vol; 
una solució és canviar el primer verb de tal manera 
que regeixi el mateix CD) > Hi ha qui diu que la 
reina Viola, com a bona reina que és, desitja i vol 
que al seu reialme hi hagi pau i tranquil·litat i es 
deleix perquè sigui així ...

— «L’Albert no ha de rumiar gaire per a parlar d’un tema 
que li agrada i domina» (d’un original, abans de ser cor-
regit; noteu que el que fa alhora de subjecte del v. agradar 
i de CD del v. dominar) > L’Albert no ha de rumiar gaire 
per a parlar d’un tema que li agrada i que domina.

— «Els darrers anys, en societats com la nostra, les pos-
sibilitats de desplaçament i mobilitat s’han multiplicat 
de forma espectacular. Circulen i consumim produc-
tes que vénen de l’altra punta del món» (d’un original, 
abans de ser corregit; noteu que productes fa alhora de 
subjecte de circulen i de CD de consumim; una solució 
és canviar el primer verb per una locució verbal que 
regeixi CD) > Els darrers anys ... de forma especta-
cular. Tenim entre nosaltres i consumim productes 
que vénen de l’altra punta del món.

e)  Quan un verb requereix un complement predi-
catiu i l’altre requereix un predicat nominal:

—  «Això sona i és certament per a molts decebedor» (d’una 
revista, març 1994; cal reconèixer que es tracta d’un cas 
un mica subtil, però no deixa de ser un zeugma: l’adj. 
decebedor fa alhora de compl. predicatiu del v. sona i de 
predicat nominal del v. és) > Això sona decebedor per a 
molts, i certament ho és.

f)  Quan un verb és auxiliar de la veu passiva i 
l’altre és un verb copulatiu, o viceversa:

— «El text de sant Pau diu que Crist no sols va ser circum-
cidat, sinó ministre de la circumcisió» (d’un original, 
abans de ser corregit; noteu que el v. ser fa d’auxiliar de 
la veu passiva [va ser circumcidat] i alhora de v. copu-
latiu [va ser ministre de la circumcisió]; la solució és 
repetir el verb) > El text de sant Pau diu que Crist no 
sols va ser circumcidat, sinó que va ser ministre de la 
circumcisió.

— «El «captaire de la pau» F.G.F. és un dels detinguts i, 
un cop a la caserna,_durament colpejat. Ell aconsegueix 

elevar-ne acta notarial» (d’un original, abans de ser cor-
regit; noteu que el verb subratllat té un valor copulatiu, 
mentre que el verb elidit correspon a una forma verbal 
passiva; la solució és repetir el verb) > El «captaire de la 
pau» F.G.F. és un dels detinguts i, un cop a la caserna, 
és durament colpejat.

g)  Quan un verb és intransitiu i l’altre transitiu i 
comparteixen una forma verbal auxiliar:

— «Si ens fixem que el pare dels venedors havia mort i 
deixat la terra als seus fills, que existia ja l’església 
i la Torroella, és molt probable que ...» (d’un origi-
nal, abans de ser corregit; noteu que la forma verbal 
havia s’usa alhora amb el v. intransitiu morir i amb el 
v. transitiu deixar; la solució és repetir la forma ver-
bal auxiliar) > Si ens fixem que el pare dels venedors 
havia mort i havia deixat la terra als seus fills, que 
existia ...

h)  Quan, en una passiva reflexa, s’usa una 
forma de verb auxiliar en singular que val 
també per una forma en plural:

— «S’ha pavimentat el carrer de l’Hospital i plantat arbres 
a l’avenida del Caudillo» (d’un original, abans de ser 
corregit; noteu que la forma ha s’usa tant per a pavi-
mentat com per a plantat, però el primer verb té un 
subjectiu completiu en singular [el carrer...] i el segon 
verb té un subjecte completiu en plural [arbres]; per 
tant, amb el segon verb s’hi ha d’usar la forma han) > 
S’ha pavimentat el carrer de l’Hospital i s’han plantat 
arbres a l’avendia del Caudillo.

i)  Quan un verb requereix un subjecte completiu 
i l’altre un CPO:

— «L’encontre amb aquest sagrat és fruit d’una recerca, 
d’una obertura, d’una disposició o actitud de conscièn-
cia i de ment per part de l’individu; no es descobreix o 
s’hi accedeix mitjançant l’especulació, sinó més aviat 
a través de l’obertura dels sentits, la intuïció i els sen-
timents» (J.M. Mardones, Retorn al sagrat i cristia-
nisme, p. 95; noteu que el primer verb té implícit el 
terme aquest sagrat com a subjecte completiu, mentre 
que en el segon verb aquest terme fa de CPO, repre-
sentat pel pronom feble hi, essent una oració imperso-
nal, sense subjecte; la solució és separar els dos verbs 
repetint l’adv. no) > L’encontre amb aquest sagrat és 
fruit d’una recerca, d’una obertura, d’una disposició 
o actitud de consciència i de ment per part de l’indi-
vidu; no es descobreix i no s’hi accedeix mitjançant 
l’especulació, sinó ...

j)  Quan un verb requereix un subjecte i l’altre 
un complement circumstancial:

— «De 1419 es disposa d’una altra font documental de 
gran valor. Es tracta d’un inventari de gran interès per 
al coneixement de com era i què hi havia al castell» (d’un 
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original, abans de ser corregit; noteu que el conjunt com 
era demana un subjecte, mentre que el conjunt què hi 
havia demana un compl. circumstancial de lloc) > De 
1419 ... Es tracta d’un inventari de gran interès per al 
coneixement de com era el castell i de què hi havia.

k)  Quan un verb requereix un CD i l’altre un 
complement indirecte:

— «Cal felicitar i agrair als membres de la institució per 
haver publicat tal obra» (noteu que el v. felicitar regeix 
un CD [els membres de la institució], mentre que agrair 
regeix, pel que fa a l’expressió esmentada, un compl. 
indirecte, i el CD que podria tenir seria un altre) > Cal 
felicitar, tot donant-los les gràcies, els membres de la 
institució per haver publicat tal obra.

— «En la seva ànima l’home té quelcom que molt sovint el 
fa sospirar i anhelar el cel, quelcom que és molt a prop 
del cel» (d’un original, abans de ser corregit; com expli-
quem en el Català complet / 2, p. 114, i més àmpliament 
dins Llengua Nacional, núm. 71, pp. 18-20, les perí-
frasis factivites amb el v. intransitiu volen el pronom feble 
d’acusatiu [en aquest cas, el], però les mateixes perífra-
sis amb el v. transitiu volen el pronom feble de datiu [en 
aquest cas, li]; la solució és repetir el pronom feble i el v. 
factitiu) > En la seva ànima l’home té quelcom que molt 
sovint el fa sospirar i li fa anhelar el cel.

l)  Quan un verb requereix un subjecte i l’altre 
un complement indirecte:

— «Tal com queda suggerit en tots aquells aspectes que he 
citat abans, un centre educatiu avui exigeix una organit-
zació minuciosa i complexa de les funcions de cadascú 
i una disponibilitat d’espais que contribueixin a una 
millora progressiva de l’atenció real que necessiten i 
volem donar a l’alumnat i als pares com a usuaris a 
qui va destinada la nostra funció» (d’un original, abans 
de ser corregit; noteu que necessiten té com a subjecte 
l’alumnat i els pares, terme que ja fa de compl. indi-
recte de volem donar; una solució és simplificar la frase 
substituint el verb i la perífrasi per una forma verbal que 
pràcticament hi equivalgui) > Tal com queda suggerit 
... una millora progressiva de l’atenció real que cal a 
l’alumnat i als pares.

m)  Quan un verb és intransitiu absolut i l’altre 
regeix CPO:

— «Quan dubtem o topem amb alguna dificultat en l’ús 
de la nostra llengua és perquè, volent usar-la bé, és a 
dir, d’acord amb unes normes de correcció, no sabem si 
aleshores ho encertem o no» (J. Bruguera, Diccionari 
de dubtes i dificultats del català, p. 9; l’oració subordi-
nada temporal té un verb intransitiu, dubtar, que aquí 
no demana cap complement, i un altre, topar, també 
intransitiu però que demana un compl. preposicional; 
la solució és convertir-la en dues oracions subordinades 

temporals) > Quan dubtem o quan topem amb alguna 
dificultat ...

n)  Quan un verb és intransitiu-pronominal i l’al-
tre transitiu:

— «Els tons vermellosos de la claror crepuscular s’anaven 
apagant i adquirint una tonalitat blavosa» (R. Monton, El 
nyèbit, p. 405; noteu el verb intransitiu-pronominal, apa-
gar-se, i el v. transitiu adquirir, que demana CD, tots dos 
verbs integrant una mateixa perífrasi; la solució és repetir 
el verb auxiliar de la perífrasi; de passada hi arreglarem 
una repetició [tons - tonalitat]) > Els tons vermellosos de 
la claror crepuscular s’anaven apagant i anaven adqui-
rint un matís blavós.

o)  Quan el mateix verb regeix un complement 
predicatiu i un CD i després un CD, sense com-
plement predicatiu, i un complement indirecte:

— «Paula va fer testament l’any 1709 i fa hereu el seu fill 
Jaume i llegats a altres fills, i hi consta que el seu marit 
havia mort feia anys» (A. Pladevall, Sant Quirze Safaja, 
p. 146; noteu que el v. fer primerament té un compl. pre-
dicatiu, hereu, i un CD, el seu fill Jaume, i després té 
un CD i un compl. indirecte; la solució és fer servir dos 
verbs diferents) > Paula va fer testament l’any 1709 i fa 
hereu el seu fill Jaume i deixa llegats a altres fills.

p)  Quan un verb requereix CD, i l’altre CD i com-
plement predicatiu:

— «El mal existeix, senzillament. Com a explicació, en con-
trast amb els dualismes i els monismes que hem conside-
rat breument i hem trobat desoladors, la fe ens diu: hi ha 
dos misteris de llum i un misteri de nit, que, no obstant 
això, està envoltat pels misteris de llum» (Documents 
d’Església, 1-2-2009, p. 96; noteu que el primer verb, 
considerar, aquí té un CD, que, mentre que el segon verb, 
trobar, aquí té un CD, el mateix que, i un compl. predica-
tiu, desoladors; la solució és repetir el relatiu; de passada 
hi arreglarem una mala traducció) > El mal existeix, sen-
zillament. Com a explicació, en contrast amb els dualis-
mes i els monismes que hem considerat breument i que 
hem trobat desoladors, la fe ens diu: hi ha dos misteris, 
un misteri de llum i un misteri de nit, el qual, no obs-
tant això, està envoltat pel misteri de llum.

q) Altres casos:
— «En la vida dels usos lingüístics, quan els filòlegs estu-

dien l’etimologia i la història de les paraules, una cosa 
que té molta importància per als tècnics és d’establir 
allò que es diu la primera documentació d’un mot o 
d’una accepció o d’un ús: així es veu com, qui, per què 
i quan es posà en circulació, com i per quines raons l’ús 
se n’estengué, i podem així fer-nos càrrec de la situació 
on estem i què cal fer» (J. Giner, Obra filològica, p. 
586; noteu que s’hi usa qui com a subjecte d’una oració, 
passiva reflexa, que ja té un altre subjecte; la solució 
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és convertir-lo en subjecte agent anteposant-li la locu-
ció prepositiva per part de7; de passada hi arreglarem, 
canviant l’ordre de la frase, un pronom feble abusiu8) > 
En la vida ... així es veu com, per part de qui, per què 
i quan es posà en circulació, com i per quines raons 
se n’estengué l’ús, i podem així fer-nos càrrec de la 
situació on estem i què cal fer.

— «Jesús va viure una intensa i profunda relació amb el Déu 
d’Israel, a qui, per damunt d’altres denominacions, ano-
menava el seu Pare, amb la qual cosa ens diu que Jesús 
va sentir-se i va actuar sempre com a fill d’aquest Déu» (J. 
Gil i Ribas, La divinització de Jesús de Natzaret, p. 305; 
noteu que el compl. predicatiu introduït amb la partícula 
com a no lliga amb el primer verb, que aniria sense com 
a; es tracta, certament, d’un cas subtil, però no deixa de 
ser un zeugma) > Jesús va viure ... amb la qual cosa va 
sentir-se fill d’aquest Déu i va actuar com a tal.

— «I fou més el patriotisme de les províncies que no pas 
l’actitud de l’antiga capital el que féu néixer i nodrí 
aquest mite» (d’un original, abans de ser corregit; noteu 
que el terme aquest mite fa de subjecte de néixer dins 
la construcció factitiva féu néixer (aquest mite) i alhora 
de CD de nodrí; es tracta també d’un cas subtil, però no 
deixa de ser un zeugma) > I fou més el patriotisme de 
les províncies que no pas l’actitud de l’antiga capital el 
que féu néixer aquest mite i el va nodrir (hi hem can-
viat la forma del pretèrit remot per raons d’eufonia).

— «Una vegada més, els anàlegs principals dels nacionalis-
mes negatius són les nacions que i quan fressen camins 
egoistes» (A.M. Oriol i Tataret, Nació i magisteri ponti-
fici, p. 256; noteu que les partícules que i quan no lliguen 
bé amb el mateix verb, fressen) > Una vegada més, els 
anàlegs principals dels nacionalistes negatius són les 
nacions en la mesura en què fressen camins egoistes.

B) ZEUGMES QUE AFECTEN LES PREPOSICIONS 
    I ALTRES PARTÍCULES

En aquest segon apartat veurem zeugmes que afecten 
les preposicions, o termes equivalents, i altres partícules. 
La solució, en general, és redactar unes construccions més 
explícites. Exemples:
—  «Després dels candidats, les enquestes d’opinió són les 

grans protagonistes de la campanya electoral americana. 
Gràcies o per culpa dels sondeigs, una cursa que fa unes 
quantes setmanes es donava pràcticament per guanyada 
...» (d’un diari, 1-11-1992; notem que s’hi ajunten les locu-
cions gràcies a i per culpa de; la solució és desglossar 

les dues construccions) > Després dels candidats, les 
enquestes d’opinió són les grans protagonistes de la 
campanya electoral americana. Gràcies als sondeigs 
o per culpa d’aquests, una cursa que fa unes quantes 
setmanes es donava pràcticament per guanyada ...

— «En aquest sentit, s’esmenta un vers, sense citar-ne l’au-
tor ni l’obra, ben significatiu ...» (C. Arnau, Compromís 
i escriptura, p. 190; noteu que el pronom feble ne subs-
titueix el terme del vers, que sí que lliga amb l’autor 
però no amb l’obra, ja que al peu de la lletra significa 
«sense citar l’autor del vers ni l’obra del vers»; la solu-
ció és posar un determinant al segon substantiu) > En 
aquest sentit, s’esmenta un vers, sense citar-ne l’autor 
ni l’obra en què apareix, ben significatiu ...

— «La majoria el volien de conseller, però després de 23 
anys van acceptar que els equilibris entre i dins dels par-
tits ho impedissin» (Avui, 21-2-2006, p. 2; noteu que la 
preposició de, que forma part de la segona preposició, 
dins de, no pot acompanyar la primera preposició, entre; 
una solució és repetir el terme que lògicament va després 
de cada preposició; una altra solució és treure la partícula 
de de la segona preposició) > La majoria el volien de 
conseller, però després de 23 anys van acceptar que els 
equilibris entre els partits i dins dels partits ho impe-
dissin o bé La majoria ... que els equilibris entre i dins 
els partits ho impedissin9.

— «Podem observar una interessant analogia amb la dinà-
mica de la conversió de sant Pau també meditant el 
text bíblic del profeta Ezequiel ... Pau –com i més que 
Ezequiel– es converteix en instrument escollit de la predi-
cació de la unitat conquerida per Jesús mitjançant la creu 
i la resurrecció ...» (Documents d’Església, 15-4-2009, p. 
235; noteu que la partícula que lliga bé amb el comparatiu 
de superioritat més, però no amb el comparatiu d’igualtat 
com; la solució és repetir els termes finals de la compara-
ció) > Podem observar ... Pau –com Ezequiel i més que 
Ezequiel (o més que aquest)– es converteix ...

C) ZEUGMES ACCEPTABLES

Com hem dit al començament, hi ha zeugmes acceptables, 
com ara aquells que es produeixen amb dos o més verbs con-
siderats globalment, com un conjunt, o bé que són de difícil 
solució, o bé que són marcats com a estructures sintàctiques 
separades. Exemples: 
— La Mari té la seva amiga íntima, que és la Clara; 

entren i surten plegades de la feina i treballen l’una 
al costat de l’altra (Sagarra, OC Prosa, p. 92; noteu que 
els verbs entrar i sortir formen un conjunt).

7.  Alguns autors consideren incorrecte l’ús de per part de en lloc 
del simple per, però nosaltres creiem que aquest ús és, en gene-
ral, correcte, ja que sovint resulta necessari i té paral·lelismes 
en altres llengües romàniques.

8.  Sobre els pronoms febles abusius, vegeu el nostre extens treball 
«Límits en l’ús dels pronoms febles “en”, “hi”, publicat dins 
Llengua Nacional, núm. 44 (tardor del 2003), pp. 15-34.

9.  Sobre l’admissió o no de la partícula de en la formació de deter-
minades preposicions, vegeu el nostre manual Català complet 
/ 2, 2ª edició, Barcelona 2007, pp. 237-238.
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—  No oblidem que la primera obligació de l’home sobre 
la terra és consumir gasolina i entrar i sortir de les 
estacions de servei (aquest exemple és tret de Pla, OC 
31, p. 451, però de fet allí va aparèixer així: «i entrar a 
les estacions de servei i sortir-ne», segurament perquè el 
corrector va esmenar, sense que calgués, el text original 
de l’escriptor10; de fet, els verbs entrar i sortir, encara que 
regeixen preposicions distintes, formen un conjunt).

— ... es dediquen a sortir per veure aparadors, per entrar 
i sortir de les botigues, i fet i fet, aspiren a comprar 
(aquest exemple també és tret de Pla, OC 34, p. 403, 
però de fet allí va aparèixer així: «... per entrar a les 
botigues i sortir-ne ...», també segurament per hiper-
purisme del corrector).

—  Víctor, passada la terrible angoixa i el formida-
ble ensurt dels primers moments, restà com atònit. 
Entrava, sortia i es passejava per l’alcova de la par-
tera encara amb un relleix d’alarma i desfici (P. Ber-
trana, OC, p. 85; noteu que els verbs entrar, sortir i 
passejar-se, si bé els dos primers no són pronominals 
i el tercer sí, formen un conjunt).

— I fa força temps que recullo documentació per a una 
novel·la en què la música ha de tenir molt protagonisme: 
ha de passar al segle XVIII, amb uns bandolers romàn-
tics, però em fa mandra posar-m’hi, perquè durant dos 
o tres anys no podria fer ni pensar en res més (J. Carbó, 
Setanta anys..., p. 54; noteu que fer és un v. transitiu i 
pensar, en aquest cas, un verb que regeix la prep. en; 
ara bé, com que aquest zeugma és de difícil solució, el 
podem considerar acceptable).

— Per la porta de baix surto –hauria de dir que abandono 
amb recança– del recinte comercial (A. Jané, Els dies 
i els llocs, p. 22; noteu que el v. sortir és intransiu i el 
v. abandonar és transitiu, però el zeugma queda justifi-
cat mitjançant la inclusió del verb abandonar dins una 
frase entre guions, artifici ortogràfic que deslliga les dues 
construccions i que, naturalment, reflecteix també una 
entonació peculiar en el llenguatge oral).

En canvi, encara que alguns autors consideren accepta-
ble el zeugma ‘pot i ha de + infinitiu’, nosaltres creiem que 
s’ha d’evitar (cf. Observacions crítiques i pràctiques sobre el 
català d’avui / 1, p. 134), dient ‘pot i deu + infinitiu’.

Finalment, notem un cas de zeugma aparent, ja que el 
complement val per als dos verbs:
— Les monges anaven i venien de la capella a la cel·la de 

Sor Esperança (P. Coromines, OC, p. 347; noteu que el 
complement de la capella a la cel·la de Sor Esperança 
tant lliga amb el v. anar com amb el v. venir).

— ... anant i venint d’un costat a l’altre ... (J. Pous i Pagès, 
La gropada; noteu que el compl. d’un costat a l’altre tant 
lliga amb anant com amb venint).

CONCLUSIÓ

A l’hora de redactar, és més freqüent del que sembla 
produir algun zeugma, fenomen sintàctic que, en general, 
s’ha de considerar un defecte (en el qual caiem fins i tot els 
professio nals de la llengua). De zeugmes n’hi ha de molts 
tipus, com hem anat veient, i alguns es poden tolerar o àdhuc 
es poden considerar plenament justificats. u

10.  Segurament, aquest rigor a l’hora de corregir els zeugmes prové 
de la posició taxativa expressada per Pompeu Fabra en la «con-
versa filològica» del 22-5-1923, reproduïda dins el llibre Conver-
ses filològiques (edició crítica a cura de Joaquim Rafel i Fonta-
nals), vol. II, Barcelona 1984, pp. 352-353. En canvi, vegem com 
uns tractadistes italians són molts més prudents: «Cauto uso 
dello zeugma.– Quando si può è ... preferibile evitare lo zeugma 

e addirittura respingerlo in casi come questo: «ho visto e ho par-
lato con mio fratello». Questi due verbi hanno una costruzione 
tanto diversa, che l’aggiogamento dell’uno all’altro può rendere 
oscuro o addirittura incomprensibile il significato della frase. 
È quindi da ripetere il complemento: Ho visto mio fratello e ho 
parlato con lui» (E. Levi e A. Dosi, I dubbi della grammatica, 
Milà 1982, p. 245, dins el capítol de «Figure di sintassi»).


