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U
Obs/2

Llengua Nacional

1

1.  Superlatius i altres termes que no admeten 
quantitatius

òptim

Les perspectives per al curs vinent semblen 
òptimes. 

La llengua als mitjans de 
comunicació La posició òptima seria que ... 

Memòria de mi... ... el resultat era 
d’un òptim rendiment. 

 
Avui

... tot fa creure que 
som en el moment òptim per a avançar significativa-
ment en el procés de sobirania.

L’actual codi ha arribat a 
un punt bastant bo.

... Primer de tot la becada, 
que és el millor de tots ...

àlgid
arriba al seu punt àlgid. 

Creador i creatura
definitiu

Aquest misteri de l’amor ... és la clau 
definitiva per a ...

... és difí-
cil fer generalitzacions definitives més segures
sense estudis sistemàtics ...

Avui
frenètic

Aquests dies l’activitat diplomàtica a la seu 
del copríncep d’Andorra és frenètica.

immediat
... els victorins, que semblen els mes-

tres immediats del nostre autor ...

Impropietats lèxiques (nova versió)
Josep Ruaix i Vinyet

La Vanguardia
óbice obvio
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Ressò de la fe... ineludible

Per tant, el diàleg ... és una exigència 
ineludible que demana creativitat apostòlica i força 
profètica per a fer-los arribar ...

Parlem del català paral·lel
Tot i això, els 

seus derivats també han fet camins paral·lels ... 

preferible 
De manera 

que es pot dir ... Però les últimes són preferibles.

Bíblia catalana interconfessio-
nal perplex

Herodies odiava Joan ... quan el sentia, 
quedava perplex, però l’escoltava ...

principal
... algunes expres-

sions. Es faria llarg d’esmentar-les totes, però podem 
escollir les principals.

Full Diocesà
transcendental

un canvi transcendental.

El Pare Cardona ... ja 
que per la seva condició de prior no li és possible de 
sortir gaire del monestir.

El profeta considera la metàfora matri-
monial tan important que se’n serveix fins i tot quan 
les circumstàncies per a fer-ho no són ideals.

Testament 
de Bernat Serradell, de Vic, 

... que el poema consigna 
són prou garantia són garantia suficient per a 
arribar a la conclusió ...

 

 
Avui

tan immens
possiblement 

... El seu patiment ha estat tan 
gran que segurament resulta inimaginable. Ningú 
no se’n pot fer plenament la idea. A la vista oral del 
judici en vam tenir un tast, però potser mai no ho 
arribarem a entendre tot.

Regió 7 ... en un 
lloc inaccessible ...

Avui
... un judici unànime que ...

 

idèn-
tic L’estructura de les homilies, força semblant en 
totes ... és idèntic en totes les homilies ...

— 

 

El 
solar de les rates

a la més mínima per 
la muntanya de sorra La bicicleta ... i que a la més 
petita canviaven de posició ... però s’hi havia d’afegir 
un breu circuit pel munt de sorra ...

Llengua Nacional
... la més petita ...
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Reconeixement 
a Josep Maria Ainaud de Lasarte ... fins a les 
publicacions més petites fins a les publicacions 
més secundàries fins a publicacions menors

2.  Incompatibilitat o redundància entre un ad-
jectiu, verb o substantiu i el context

 

Avui única
una 

Rosetta Cutolo, detinguda ahir, una de les 
poques dones que han aconseguit l’única dona 
que ha aconseguit  ...

 

La 
maleta sarda ... una de les poques coses ...

far west Descalç sobre 
la terra vermella, ... com en un poble del 
far west ...

L’obra de Joan Coromines
un dels 

dos Joan Coromines és el lingüista català més com-
plet de tots els temps i un dels dos –l’altre és Pompeu 
Fabra– que han tingut ...

extramurs ... o, 
ja extramurs pel que fa a la família lingüística
fora de la lingüística fora del camp lingüístic

exten-
sible ... afirmació 
extensible a un cas com ... ... afirmació que es pot 
fer extensiva a un cas com ...

ens diu 
afirma ... La mecànica quàntica ens diu que ... 

... La mecànica quàntica afirma que ...

Eucarístiques 
Avui

... compilació de peces sobre 
l’Eucaristia inspirades en l’Eucaristia

... 
quedarà relegada a un segon pla.

... Intel·ligibilitat nul·la
Inintel·ligibilitat total.

Avui
desig

caça
Si veus 

una estrella, expressa un desig Si veus una estre-
lla, pensa’t una cosa

Compromís i escriptura
exclamar

Les monges van 
exclamar: “I ara!” ... diuen ...  

... diu ...

 

Treballs 
de recerca d’alumnes de batxillerat del Bages. Curs 
2000-2001 immensa de 
significats En començar 
aquest treball volia conèixer més a fons els contes de 
fades, conèixer el perquè de l’atracció d’aquests contes 
meravellosos en els infants, què els aporten a ells i què 
ens aporten també a nosaltres. N’he conegut una petita 
part i ja la trobo reblerta de significats.

Una revisió de 
Fabra... afirmar punts 
de vista El canonge de 
Mallorca havia arribat a afirmar coses com aquestes 

havia arribat a expressar punts de vista com 
aquests : ... 
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3. Confusió lèxica

Societat i 
Regne... ... inserida ...

—  

Bíblia catalana interconfessio-
nal

... requisitòria ...

—  
... diu ...

—  Memòries 
de mi... ... oposar ... 

 

... oposar ...

—  

La cuina de l’escriptura
respecten

En els meus cursos ... 
L’autoritat que em reconeixen durant tot el curs me 
la discuteixen a l’hora de ...

monsenyor

Ortotipografia ... sagrades ...

Documents de la Secció Filolò-
gica ... acadèmica ...

i

o.c. ... condemna ...

folis
pàgines

uns uns quants
És difícil de sintetitzar en poc espai 

la successió d’esdeveniments ...

L’obra de Joan Coro-
mines susceptible de crítica
subjecte a la crítica ... tot treball amb elements de 

subjectivitat és clarament susceptible de crítica
subjecte a la crítica

Deu + 1 ... ha dit ...

Catalunya Cristiana
 ... tautologia ...

 

... rebutgen ...

nominalista ... nominal ...

 
El catalanisme del 

Dr. Carles Cardó arriscar-se ris-
car ... que risca de caure en la frivolitat.

  

La desgràcia de pecar i altres narracions
... De fet, 

però, això no era del tot cert, perquè el quadern, de 
cobertes dures, estava al cim de la taula de faig, en un 
lloc ben visible, quasi diríem prominent.

Avui ... 
l’ordenació ...

Avui

Nomenclàtor oficial de toponímia major de 
Catalunya Poc després ... a l’ermita de Sant Jordi 
de Puigseslloses, prop de Folgueroles, va ser nomenat 
vicari ... 

... per tal 
que assistissin a les misses que Verdaguer hi deia.
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... originari
oriünd

... l’endemà ...

Avui
casulla alba; 

... Les albes dels preveres ...

dona De fet, el marit ... tenir cura 
de la seva muller. Una dona casada ...

... aportés ...

Aires del Montseny
... beneficiat ...

Llengua 
Nacional ... ajorna ...

Regió 7
repicar

... tocar ...

... 
instàncies ...

costat costes ... costes ...

Miscel·lània a Joaquim 
Arenas i Sampera ... oposats ...

Gurb

avantpassats
avantpassat antepas-

sat
avantpassat

La consolidació d’ini-
ciatives culturals de diferents segments d’edat permet 
a nens ... Gràcies a la iniciativa municipal, als avis no 
solament se’ls ofereix una cada vegada més àmplia 
gamma de prestacions assistencials i sanitàries a tra-
vés de la regidoria de Benestar Social, sinó que, a més, 
se celebra regularment la seva festa, que alhora és la 
festa de tota una comunitat que ret homenatge als seus 
ascendents antecessors

Des de l’estiu de 1937, Baranera va ser substi-
tuït a l’alcaldia per ... a causa de les absències d’alguns 

d’uns quants dels seus membres ...

... emblemàtics ...

Regió 7
... Durant 
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l’acte també es van llegir dos fragments de la Bíblia, un 
del Llibre de les Lamentacions i un altre de l’Evangeli 
de sant Mateu.

Avui
luxúria

Ah! El luxe i l’ostentació ...

espars -a

Han publicat un últim volum amb els articles espar-
sos ... escampades ...

 Cavall Fort
Avui rotatiu

... la revista ...

Regió 7
Un dels meus records d’in-

fantesa és l’arribada a casa dels veïns d’una capella 
ambulant de la Mare de Déu de Lurdes. Era una capsa 
de fusta fosca ... amb una nansa per a transportar-la 
... rèplica de la que es venera al santuari francès ... 

Regió 7 ... es venera ...

 

Quin(s) model(s) de llengua escrita 
per als mitjans de comunicació

... clar notori  ...

Llengua & Literatura
... una apendicitis ...

derbi

Com 
anirà el clàssic?

... elegit ...

Memorial dels pescadors i els 
peixos marítims

pressumptes presumptes Al capdavall del llibre, 
hi ha un glossari de termes mariners per als lectors 
que necessitin consultar-lo.

... l’atenció ...

honoris causa 

... que fou investit 
doctor  per la Universitat de Barcelona ...

Rosa de foc Seria fals
No seria cert afirmar que ...

Avui ... dúctil ...

... el bressol ...

Pa negre ... con-
fús ... 

... confusa ...
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... difusa ...

Jesús. Un perfil 
biogràfic bicèfal

... biètnic ... 

... es reparteixen ...

 

... El cas de Jesús és 
semblant i diferent. Semblant, perquè tot el que sabem 
d’ell ens ha arribat ... Diferent, perquè, a dos mil anys 
vista ...

... diferent ...

nos 
esforzamos ... ens esforcem ...

 

Avui

captar
capta ... capta ...

Regió 7 ... Les obres de restaura-
ció d’aquesta església romànica d’aquest edifici 
romànic d’aquesta construcció romànica ...

... prolix ...

Avui ... 
purpurats ... 

Avui ... crea nomena
... 

Regió 7 ... la professió ... 

... 
van ser rebuts ...

 

L’església 
del mar ... credulitat ...

Avui ... l’episcopat ...

Regió 7
... consagra ... ritu ...

Regió 7 la mitra
... Totes les mitres cata-

lanes L’episcopat català en pes va ser ahir a 
Sallent ...

Regió 7 ... beneeix ...

 

Regió 7
... israelites ...

Cròniques d’Espanya
... delfí ...

4.  Impropietat o confusió que afecten locu-
cions
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o.c.

exposar [alguna cosa] amb pèls i senyals
Ha de ser una carta 

seriosa, de vostè, no gaire llarga però que ho exposi tot 
amb pèls i senyals.

—  
La 

terminologia heus ací a con-
tinuació [donem] Heus ací una mostra de... A 
continuació donem una mostra de ...

—  

o.c.
maldecap mal de cap

s’ha investigat la prosa la 
frase Arribem al rovell de l’ou ... S’ha 
investigat més que cap altre aspecte; també és el que 
s’ensenya més a l’escola. Però Déu n’hi do els malde-
caps que encara ens procura!

—  
Noranta-nou contes

mig mitja nit he passat 
mitja nit sense dormir mitjanit 

Hi vaig 
arribar poc després de mitjanit. 

o.c.
no tenir noció de... poc 

cap

No és solament que els manuals de redacció ... sinó 
que l’aprenent no sol tenir cap noció del que és, de 
què es compon i per a què serveix. 

blanc en blanc ... davant d’un 
paper en blanc.

—  

Gram. de la ll. cat.
passar revista a...

Ja sabem que ací passem 
revista a uns quants temes ...

—  

 
o.c.

sense raó sense cap raó per-
què... tracten del mateix tema sense cap raó 
perquè no puguin constituir un sol paràgraf, etc. 

tant li fa tant és

La reiterada repetició d’un mot ple ... Tant és que 
sigui una paraula bonica, curta, bàsica ...

camí ral El qui us estima de debò, 
Bé meu, va per ample camí ral ...

Sojorn a Caors de ... estant

Des de Soulliac s’arriba bé a Roc-Amador.

L’obra de 
Joan Coromines en una ocasió  
una vegada Coromines dibuixa, en una ocasió, tres 
grans actituds literàries davant de la llengua.

amb força ante-
lació força temps abans Amb força antelació anun-
ciem que ... Força temps abans anunciem que ...

 
Avui

... Joan Pau II va haver de renun-
ciar al tradicional lavatori dels peus rentament 
dels peus) del Dijous Sant.

Avui
en sufragi de

en nom de ... perquè digués una missa diària en 
sufragi del seu fill gran ...

Avui
El pro-
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ductor G. F. explica que tant Karpan ... està sobretot 
en el boca-orella. La gent ...

també També aquí s’ha 
de dir que la situació del moment, que implicava la 
prostitució sagrada, influenciava igualment la for-
mulació metafòrica.

heuriger

a 
còpia

Va guanyar a còpia de diners. A 
còpia de repetir-ho, s’oblida que no és veritat ... 
A mesura que s’ha anat fent fosc ...

Esmentarem 
de nou aquest passatge més avall i al final de la nos-
tra presentació.

El tema cosmològic, del qual hem 
parlat abans més amunt , va tenir per a Peterson 
una gran importància.

Quaderns 
de Viver 6 ... una taca d’oli ...

Regió 7

El model que havia triat l’anterior Govern de la 
Generalitat per a adjudicar ... és una manera de voler 
fer entrar el clau per la cabota ...

Rev. de Catalunya
en més d’una ocasió en més d’una 

vegada en
no admet discussió possible ... hem sentit 

a dir en més d’una ocasió més d’una vegada ; i 

probablement ... en tractar-se d’un aforisme clàssic, no 
admet discussió no hi ha discussió possible

Discursos ... ni tan sols 
un enemic amb un mínim de pudor no gosaria retreure-
li clavar per la cara tirar per la cara
fer petar per la cara

Regió 7 fer-se pregar
fer-se esperar

... Un projecte que es fa esperar.

teleprompter

Quin(s) model(s) de llengua escrita per als mit-
jans de comunicació
... per si en algun moment perden el fil es per-
den es despisten perden la memòria
els falla la memòria

Els dies i els llocs al cel 
sigui Déu l’hagi perdonat

en
pecats peca-

dors El gran restaurador ... amb la fórmula de la 
pietat popular “Déu l’hagi perdonat , perquè aquest 
bon desig cristià és especialment aplicat als pecadors i 
es veu que el senyor Mercader, amb la seva restauració, 
va cometre un dels pecats més grossos. 

Parlant de la Confraria de la Sang i de l’Estamperia 
del Pi, en Cabeza m’informa de la defunció recent de 
la mestressa, famosa per la seva intemperància. Déu 
l’hagi perdonada, pobra senyora

Els dies i 
els llocs Tampoc no podem visitar l’església 
nova, dedicada a Maria Assumpta l’Assumpció 
de Maria
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A la vora del temps
bitllo-bitllo Pagar bitllo-bitllo . 

... 
Apa, aire! de pressa!

A tall de cloenda A manera de 
cloenda

Conclusions: A tall de
A manera de suggeriments ...

la necessitat

Una 
revisió de Fabra... pistonada: 

... tot un símp-
toma que l’energia antinormista començava a perdre 
embranzida, es pot pensar.

Regió 7

Regina coeli Benet XVI dirigeix per 
primera vegada el rés del Regina coeli.

Llengua Nacional
... abrupta i sense continuïtat 

amb el passat més immediat.

Lo somni

Llengua & Literatura

valer ... Valguin com 
a exemple A tall d’exemple esmentem l’aparició 
d’una ànima purgant ...

 

Pa negre
... tenen la clau per a entrar dins nostre, 

i altres són expulsats a les tenebres exteriors ...

... vies de solució.

ad nauseam L’ombra 
del vent ... oir missa ... 

Avui ... oeixen missa 
...

Avui Sóc de l’opinió Tinc la 
convicció que ...

sistema de l’emperador 
simbòlic

L’era de la 
informació ... en menor grau 
... en menor grau ...

El Testament de Moisès
estar deixat de la mà de Déu ... estaven del 

tot deixades de la mà de Déu.

Claus de lectura 
de la Bíblia (II) a 
peu ... en peu d’igualtat ...

5. Anacronismes

o.c. Di meliora!

Em pregunto ... i et deixo triar el 
que vulguis dels tres Antonis. “Que els déus facin
vulguin permetin coses millors!”, diràs. 



SOCIOLINGÜÍSTICA

LLENGUA NACIONAL - núm. 77 - IV TRIMESTRE DEL 2011    27

LÈXIC

Quina paciència, bons déus!, quina 
moderació, quina serenitat i quina discreció davant la 
injustícia que el colpí! di boni!

bon Déu! Quina tem-
pesta, déus immortals!, quin incendi, quina devasta-
ció, quina calamitat per a Grècia, si un coratge incre-
ïble i sobrenatural no hagués reprimit els intents i la 
gosadia d’aquest home enfollit! di 
immortales! Déu meu!
Escriu que Antoni és a Apol·lònia amb set cohorts i que 
a hores d’ara o bé ja ha caigut presoner –que els déus 
ho facin!– o, si més no, home respectuós com és, no pre-
tén entrar a Macedònia, per no fer la impressió d’haver 
actuat contra un senatconsult quod 
di duint! Déu ho faci!

Avui extre-
munció

... la unció dels malalts ...

6. Impropietats de moda

analítica anàlisis  arquitectònica 
arquitectura  normativa 
normes problemàtica problemes

Obs/2

 

Jesús. Un 
perfil biogràfic ... Una altra cosa, ben dife-
rent, és que el simbolisme pasqual jueu impregni el 
darrer sopar de Jesús amb els Dotze, i que una part 
de la tradició cristiana primitiva hagi “historicitzat” 
aquest simbolisme fent coincidir ...

Llengua Nacional Arri-
beu-vos ...

... Li 
aconsellen que passi per la nostra secció ... 

... va fer cap ... 

Hem anat a la Pedrera ...

Sense 
renúncies ... arribar-s’hi ...

Avui
evidència ... proves ...

7. Impropietats admissibles

—  Robert Prosinecki serà operat avui d’un esquinçament 
muscular i serà baixa 2 mesos Avui

tindrà la baixa

ser baixa
tenir la baixa ser baixa

Dicc. del cat. col·loquial

—  Recordo que vaig regalar un d’aquells pans grossos aca-
bats de coure a mossèn Anton, el rector de la parròquia, 
i quan el veié es va posar a plorar com una canalla

canalla

Diccionari descriptiu de la llen-
gua catalana

canalla criatura

Conclusió

u

Clau bibliogràfica

Català complet / 2

Diccionari català-valencià-balear
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Errata corrige

Llengua Nacional 
C

C
anar 

i venir d’un costat a l’altre

Dicc. del cat. col·loquial: Diccionari del català col·loquial, 

Diccionari de la llengua catalana

Gran diccionari de la llengua catalana

Nou diccionari auxiliar

Observacions crítiques i pràctiques sobre el català 
d’avui / 1

Observacions... / 2, 

El bitxo coralet 
Pere Ortís

M

ex cathedra

chili
picant

chili
bitxo coralet

bitxo, coralet. 

coralet
Capsicum 

annuum. cou!

coent.

Coure 

Xiquet, com 
couen aquestes anxoves! Aquest bitxo 
cou com un dimoni!, M’agrada el men-
jar coent. 

És una xicota coent, 

chili
chilli

chile, 

cuca,
animaló feristela

bitxo 

u


