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Sobre la construcció «(no) poder amb» 
Carles Riera

Actualment es fa servir bastant, en 
català, la construcció (no) poder 
amb, que és un calc de la caste-

llana (no) poder con i que no s’hauria 
d’acceptar. 

En efecte, Josep Balbastre i Fer-
rer, en el seu Nou recull de modismes i 

frases fetes (català-castellà, castellà-

català), aparegut l’any 1977, feia cor-
respondre el cast. «No puedo con él» al 
cat. No el puc fer creure. El Diccionari 

castellà-català, d’Enciclopèdia Catalana 
[DCC] (s.v. poder), ja en la primera edi-
ció de 1985, dóna com a equivalències 
de «poder con» els verbs o locucions 
verbals dominar, superar, ser capaç de 

portar (o dur, etc.) i n’aporta exemples 
(que recollirem més avall), i, el mateix 
diccionari, fa equivaler «no poder con» 
a no poder suportar (o sofrir), no poder 

fer res contra (igualment amb exem-
ples que veurem després). Josep Lacreu, 
en el Manual d’ús de l’estàndard oral 

(1990, primera edició, p. 207), enregis-
tra els castellanismes poder amb i no 

poder amb (i en dóna exemples). Josep 
Ruaix i Vinyet en el Diccionari auxiliar 

(1996, p. 135) entra no poder amb també 
com a castellanisme (semblantment fa 
en el seu Nou diccionari auxiliar, 2011, 
p. 222). En el llibret Dubtes i barbaris-

mes. Diccionari de dubtes i barbarismes 

del català (1998), hom considera «poder 
amb» una «expressió incorrecta». Jordi 
Badia, David Casellas i Lluís Marquet, 
en l’obra Resolguem dubtes, de 1998, 
condemnen igualment la forma «poder 
amb». El mateix fa Jordi Bruguera en 
el Diccionari de dubtes i dificultats 
del català, aparegut l’any 2000 (s.v. no 

poder amb i s.v. amb [poder amb]). Oriol 
de Bolòs, Enric Hernández, Lluís Mar-
quet, Oriol Riba i Josep Vigo, en Par-

lar bé el català no és gens difícil, del 
2005, tampoc no admeten «poder amb». 
Finalment, Josep Ruaix, en el seu recen-
tíssim Dic cionari de barbarismes, 2011, 
con demna novament «no poder amb». 
De fet, la construcció (no) poder amb no 
és recollida en cap dels diccionaris nor-

matius actuals (ni el de l’Institut d’Es-
tudis Catalans ni el de l’Enciclopèdia 
Catalana), com tampoc no ho era en els 
anteriors.

Ara bé, resulta que el Diccionari 

català-valencià-balear recull (s.v. poder) 
un cas concret d’aquesta construcció: 
«No poder amb ell mateix, o amb la 
seva ànima: no aguantar-se, no tenir 
forces per a sostenir-se. Y cansó va y 
cansó ve... hasta que no podien amb la 
seua ànima, Guinot Capolls 54.» Notem, 
però, que l’exemple amb què documenta 
l’expressió correspon a un context bas-
tant castellanitzat, com ho demostra l’ús 
del mot hasta. Semblantment, el Diccio-

nari descriptiu de la llengua catalana 
(DDLC) recull també (s.v. poder) la loc. 
verbal no poder amb l’ànima amb aquest 
exemple: El sen Tomeu Seguina li va 

dir que començàs a pujar la pedrera, 

i La Vaca va contestar que ja no podia 

amb l’ànima. [Porcel (1961)]. Cal tenir 
present, però, que Porcel escrivia molt 
sovint en castellà. Josep Espunyes, en 
dues obres, Dites, locucions i frases fetes 

de Tresponts avall (amb la correspon-

dència en castellà) (2006) i Dites i locu-

cions i frases fetes (2007), proposa per a 
la construcció castellana «No poder con 
su alma» les corresponents Estar rendit 

(o rebentat), No poder bufar, No poder ni 

dir fava, entre moltes altres expressions, 
però no pas «no poder amb la seva ànima». 
Sí que ha estat recollida, més tard, en el 
Diccionari del català col·loquial (2009): 
«Més endavant els deixaria anar, ja que 

no podia amb la meva ànima» (s.v. ‘no 
poder amb l’ànima’). Però notem que, 
com diu el seu títol, és un diccionari del 
parlar col·loquial, que ha de fer conces-
sions per a un nivell de llenguatge molt 
influït pel castellà1. 

1.   Podríem afegir-hi, als autors que 
condemnen la construcció que estudiem, 
Albert Jané, ja que, a propòsit del verb 
poder, diu: «Considerem, en canvi, un 
calc evident del castellà l’ús absolut del 
verb poder amb un complement datiu, 
en frases com «No ens poden», traducció 
literal de «Le puede» i «No nos pueden», 

Probablement pel fet que el DCVB 
recull, en dues expressions concretes, 
tal expressió, el Diccionari d’ús dels 

verbs catalans (1999), de Jordi Gine-
bra i Anna Montserrat, fa un pas més i 
entra ja, sense reserves, la construcció 
poder amb (s.v. poder), que defineix 
així: «Ser capaç de guanyar, aguan-
tar o escometre.» Referint-se a això, 
Lacreu, en la novena edició del seu 
manual (febrer del 2010), ha afegit, en 
nota, aquest comentari: «El Diccio-

nari d’ús dels verbs catalans també 
arreplega la construcció poder amb: 
Hi debatia durant hores però no podia 

amb ell. No pot, tot sol, amb les male-

tes» (p. 205); no queda clar, però, si 
Lacreu accepta o no tal construcció. 

A més de ser un castellanisme, la 
construcció (no) poder amb representa 
un empobriment per a la nostra llengua, 
perquè tal construcció substitueix molts 
altres verbs o locucions verbals, com ara 
vèncer, guanyar, superar, imposar-se 

a, sofrir, suportar, aguantar, resistir, 

anul·lar, suspendre, impedir, poder fer 

creure, dominar, fer cap a, doblegar, 

sortir-se de, reeixir en, espavilar-se en, 

eliminar, processar, trobar-se còmode 

amb, poder aixecar (o portar), ser 

capaç de, dur-ho (o portar-ho). 
Donarem a continuació una bate-

ria d’exemples (extrets de la premsa 
i de diccionaris), anotant primer la 
forma incorrecta amb la construcció 
«(no) poder amb» i, a continuació, la 
forma correcta amb el verb o locució 
verbal que hi correspon. Abans, però, 
cal fer dues observacions: 1) en una 
part dels exemples, el verb o locució 
verbal correcte sí que pot anar pre-
cedit de l’auxiliar poder (p.e., vèn-

cer o poder vèncer), ús potestatiu 
que esdevé prescriptiu amb poder fer 

construccions força usuals del castellà. 
En català, se sol expressar la mateixa idea 
per mitjà del verb guanyar o d’altres del 
mateix camp de significació: El guanya, 
En sabem més nosaltres» (Avui, «El 
llenguatge», 22-5-1981). 
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creure, amb poder aixecar (o portar) 
i amb no poder fer res contra; 2) tant 
trobem exemples amb un ús positiu 
(«poder amb») com amb un ús negatiu 
(«no poder amb»), si bé aquest darrer 
sembla l’originari, com ho demostra la 
citació del DCVB. 

ExEmplEs:
«Avui en Miquel no ha pogut amb l’ad-

versari» → Avui en Miquel no ha pogut 
vèncer l’adversari. 

«La festa de Sant Jordi pot amb tot: el 
temps dóna una treva, el centre de 
Bar  celona s’omple de compradors i 
tu ristes i l’èxit es repeteix a Girona i 
Tar ragona» → La festa de Sant Jordi 
ho supera (o s’imposa a) tot ...«Grei-
pel pot amb Cavendish: el ciclista de 
Lotto posa fi a l’hegemonia del britànic 
al final de la primera etapa de transició 
cap als Pirineus» → Greipel supera (o 
s’imposa a) Cavendish ...

cast. « Ha podido con la enfermedad» → 
cat. Ha superat la malaltia (DCC, s.v. 
poder). 

«Quan el cansament ja podia amb ella i 
estava a punt d’adormir-se va notar ...» 
→ Quan el cansament ja la vencia i 
estava a punt d’adormir-se va notar ...

«La tempestat no podia amb ella» → La 
tempestat no la vencia.

«No podia amb el mecanisme ni amb la dic-
ció que li exigien les obres i falsejava 
els acords [...]. [Vendrell (1955)] (DDLC, 
s.v. poder) → No podia vèncer el meca-
nisme ni la dicció ...

«El Nàstic femení no pot amb el Cullera 
(0-2)» → El Nàstic no pot guanyar el 
Cullera.

«José Mourinho: «Ja veurem si es pot amb 
el Barça» →... «Ja veurem si podem 
guanyar el Barça.»

«El Getafe s’ha pensat que, tenint més fut-
bol, podria amb un Madrid que s’ha tro-
bat un partit obert, ideal per la verticali-
tat de Cristiano, Özil i Di María» → ... 
futbol, venceria un Madrid ...

«Quan em van aïllar i vaig començar a 
trobar-me molt deprimida, vaig treure 
forces de flaquesa, vaig demanar una 
cartolina, i hi vaig escriure una frase 
que m’agradava molt d’un anunci de 
la televisió que deia: «LLUITA, NOIA, 
LLUITA». La vaig enganxar al meu 
armari de l’hospital, i cada cop que plo-
rava la mirava i em deia que aquesta 
malaltia no podria amb mi, i si podia, 
per descomptat, seria després d’una 
llarga, llarguíssima guerra, i com veieu, 
vaig guanyar» → ... aquesta malaltia no 
em venceria, i si ho feia, per descomp-

tat... (noteu que, en la repetició, hem 
canviat el verb poder pel verb vicari fer).

«Si no pots amb el teu enemic, uneix-t’hi» 
→ Si no pots vèncer el teu enemic ...

«No pot amb la música dels veïns» → No 
sofreix (o suporta) la música dels veïns.

«Jo el que faré serà enviar-la a passeig. No 
puc amb el seu tarannà. [Villalonga 
(1970)]» (DDLC, s.v. poder) → … No 
sofreixo el seu tarannà. 

«Les primeres setmanes van ser molt com-
plicades. Creia que no podria amb tot. 
Els efectes secundaris del tractament del 
meu marit van ser severs durant els tres 
primers mesos. A més, l’angoixa causada 
per l’espera del donant per al meu pare, 
juntament amb la químio, feien les coses 
encara més difícils» → ... Creia que no 
ho aguantaria (o que no ho resistiria). 
Els efectes secundaris ... 

«Els seus gestos eren feixucs, com de 
vell que ja no pot amb el seu cos; a 
les genuflexions, més que agenollar-se 
es deixava caure com una massa inerta 
[...].» [Sales (1956)] (DDLC, s.v. poder) 
→ Els seus gestos eren feixucs, com de 
vell que ja no pot suportar el seu cos 
(o que ja no pot suportar el pes del 
seu cos) ...

«No puc amb l’al·lèrgia de cada matí» → No 
puc aguantar l’al·lèrgia de cada matí.

«Hi ha gent que vol sortir del teatre perquè 
no pot amb l’espectacle» → ... perquè 
no aguanta (o no resisteix) l’espectacle.

«La plaça, aquesta vegada, no pogué amb 
l’artilleria francesa, la qual, el 2 de 
novembre foradava les muralles de 
Mag  dalena [...]. [Lladonosa (1955)].» 
(DDLC, s.v. poder) → La plaça, 
aquesta vegada, no resistí l’artilleria 
francesa ... 

«Ni la pluja no pot amb el Carnaval de Mas-
quefa» → Ni la pluja no pot anul·lar el 
Carnaval de Masquefa.

«La pluja no pot amb l’animació i la diver-
sió de les festes patronals de Benissa» 
→ La pluja no suspèn (o no impedeix) 
l’animació i la diversió de les festes ...

«Però res no podria amb les seves ganes 
d’escriure» → Però res no impediria 
les seves ganes d’escriure.

«No podia amb ell. Em vaig fer uns farts de 
plorar!» → No el podia fer creure. Em 
vaig fer uns farts de plorar!

«Quantes vegades he sentit pares o mares 
dir «és que no puc amb el meu fill!», i jo 
em mossego la llengua, però segur que 
se’m nota a la cara! → ... «és que no puc 
fer creure el meu fill» ...

«Guardiola: «El cap pot amb tot»» → … «El 
cap ho domina tot.»

«La mestra no pot amb les criatures» → La 
mestra no domina les criatures. 

cast. «Él solo pudo con todos» → cat. «Ell 
sol els va dominar tots.» (DCC, s.v. 
poder).

«Potser s’hauria de crear una comissió de 
llengües, on ens repartíssim les tasques, 
perquè no sé si jo tota sola podria amb 
tot» → ... si jo tota sola faria cap a tot.

«Trobarem a faltar el teu somriure, ja que 
ens deixes i te’n vas lluny d’aquí; no pen-
sava que podria amb tu aquest mal, ja 
que tu podies amb tot» →... no pensava 
que aquest mal et doblegués, ja que tu 
et sorties de tot.

«Té por de no poder amb tots els exàmens» 
→ Té por de no poder sortir-se de tots 
els exàmens (o bé de no poder reeixir 
en tots els exàmens). 

«Jo solet puc amb tot» → Jo solet m’espa-
vilo en totes les coses.

«La vida va recuperar la normalitat ahir 
diumenge, després d’una nit en què 
ningú no va sortir i tots els locals van 
estar tancats excepte els McDonald’s, 
que van mantenir la seva política 
‘d’obert les 24 hores’». Però, és que es 
creia Irene que podria amb el símbol 
americà? → … Però, és que es creia 
Irene que eliminaria el símbol ame-
ricà? 

«El jutge que no va poder amb el franquisme» 
→ El jutge que no va poder processar el 
franquisme.

«Nixon va sorprendre a tots quan va escollir 
David Frost com a confessor televisiu; 
segur que podria amb l’alegre presenta-
dor britànic i es guanyaria els cors i les 
ments dels nord-americans» → ... segur 
que es trobaria còmode amb l’alegre 
presentador ...

cast. «No podía con la carga» → cat. No 
podia aixecar (o portar) la càrrega 
(DCC, s.v. poder). 

cast. «Ella puede con el gobierno de la casa» 
→ cat. Ella és capaç de dur el pòndol 
de la casa (DCC, s.v. poder). 

cast. «No pueden con los gamberros» → 
cat. No poden fer res contra els brètols 
(DCC, s.v. poder). 

«Pesa molt; no sé pas si podré amb tot» → 
Pesa molt; no sé pas si ho podré dur 
(o portar) tot. 

Conclusió. No s’hauria d’admetre, en 
català, la construcció (no) poder amb, 
ja que representa un castellanisme inne-
cessari i, de retop, un empobriment per 
a la nostra llengua, la qual disposa de 
molts altres verbs o locucions verbals 
capaços de substituir-la. u


