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És admissible «cap» en lloc de «gens de»?
Josep Ruaix i Vinyet

R

ecentment1 s’ha tornat a plantejar la qüestió de si és
admissible l’adjectiu pronominal indefinit cap en lloc de
la locució quantitativa gens de (que en alguns casos es
pot reduir al mot gens). De fet, aquesta qüestió ja havia quedat
resolta fa bastants anys, amb unes oportunes intervencions de
l’assenyat gramàtic Albert Jané 2, i nosaltres en vam treure de
seguida les degudes conseqüències 3 . En aquest nostre treball,
doncs, recordarem la informació i els arguments d’A. Jané i
ho ampliarem fins a la mesura que creiem adequada.
Primerament cal saber que l’ús adjectival-pronominal
del mot cap —mot que també pot ser substantiu, preposició
(generalment revestint la forma composta cap a) i, dialectalment, adverbi— apareix documentat a partir del segle xvi4.
Fins aleshores es troba, en els escrits, negun -a, però probablement en la llengua parlada ja es feia servir també cap
amb anterioritat. Seguint la tendència natural a l’extensió de
significat de molts termes, l’ús adjectival-pronominal de cap,
que en principi s’hauria d’aplicar a coses comptables, s’anà
eixamplant, de manera que s’aplicà també a coses abstractes
no comptables. Ara bé, com sol passar sovint, aquesta evolució s’ha realitzat en la part central del domini lingüístic (que
acostuma a ser més dinàmica, més innovadora), però no tant
en algunes parts diguem-ne perifèriques, que han mantingut
més o menys, per a aquest ús de cap davant noms de coses
abstractes no comptables, la locució quantitativa gens de. Per
això tractadistes de l’àrea valenciana, com Josep Lacreu 5 i
Abelard Saragossà6, o de l’àrea mallorquina, com Jaume Corbera7, no admeten l’ús de cap en lloc de gens de8.
Ara bé, aquest ús s’ha d’admetre, perquè és una evolució
lingüística natural, paral·lela a la d’altres llengües romàniques,
i perquè té un ús popular i literari tan ampli i prestigiós que
és impensable prohibir-lo.

Evolució lingüística natural
Encara que, en teoria, hom pot distingir entre noms comptables i noms no comptables, en la pràctica sovint aquesta dis1.

Concretament, en un article publicat en el blog «El do de la paraula», de
Jaume Corbera Pou, amb data 29 d’agost del 2012, comentant una nota
d’Albert Pla Nualart dins el diari Ara del mateix dia.

2. Concretament, en uns articles publicats en el diari Avui els dies 5 i 6 de
gener de 1978, recollits després en el volum 3 de El llenguatge. Problemes
i aspectes d’avui, ed. EDHASA, Barcelona 1979, pp. 115-117.
3.

Com es pot veure en els nostres manuals El català en fitxes / 2, Moià 1979,
3ª ed. (reelaborada i ampliada), pp. 43-45, i El català / 2, Moià 1985, pp.
52-54.

4. Cf. Duarte-Alsina, Gramàtica històrica del català, vol. II, ed. Curial,
Barcelona 1986, p. 89.
5.

Vegeu Josep Lacreu, Manual d’ús de l’estàndard oral, Universitat de València, València 1992, 2ª ed., p. 144.

tinció s’esborra. Així, si agafem mots com importància, eficàcia, confiança, paciència, sort, efecte, etc., que són abstractes
i, per tant, no comptables, i els posem en determinats contextos, passen a concretar-se i a individualitzar-se i, per tant, van
precedits d’un article indefinit: una importància relativa, una
eficàcia extraordinària, una confiança que no es mereix, una
paciència de sant, una gran sort, un efecte que es nota molt.
Per consegüent, si hom afirma: Diuen que té una importància extraordinària, és natural contestar: Doncs jo crec que no
en té cap, d’importància. De fet, cap és un mot correlatiu de
un, una, ja que cap vol dir precisament ni un o ni una, i això
obre un camí lògic a l’ús de cap acompanyant aquests noms
considerats, teòricament, no comptables. És més: cap esdevé
obligatori quan els noms en qüestió van determinats, com es
veu en el següent exemple, tret d’una traducció del francès al
català feta per A. Jané: Em mira com si jo fos un element pintoresc, i és de debò que jo sóc un element pintoresc; però no
em concedeix cap importància especial, i és aquí que es revelen les seves pròpies limitacions 9, cas en què no es podria pas
dir «... però no em concedeix gens d’importància especial ...».
Una altra explicació d’aquest fenomen evolutiu és que s’ha
passat d’una frase com No té gens d’importància a una altra
com No té cap mena d’importància (en què l’adj. cap precedeix un nom comptable, mena) i, d’aquesta (per elisió del mot
mena), a No té cap importància.
Sigui com sigui, el castellà, el francès i l’italià també
apliquen els seus adjectius pronominals indefi nits corresponents al nostre cap a noms abstractes no comptables: No
tiene ninguna importancia. Cela n’a aucune importance (al
costat de Cela n’a pas d’importance)10. Questo non ha nessuna importanza.

Ús popular i literari
Que l’adjectiu pronominal cap té un ús popular molt estès,
fins i tot davant noms abstractes no comptables, almenys en el
català central, és prou sabut i no cal demostrar-ho. Ací posarem
6. Vegeu Abelard Saragossà, Gramàtica valenciana raonada i popular. Els
fonaments, ed. Tabarca, València 2005, 2ª ed., p. 89. Podria afegir-s’hi la
gramàtica de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, segons indica Albert
Pla (a qui, aprofitant l’ocasió, agraïm el positiu incís que dedica a la nostra
labor gramatical).
7.

Vegeu nota 1.

8. Tampoc no admet aquest ús el manual Resolguem dubtes (ed. E. Climent,
València 1998, p. 57), obra de tres autors del Principat però que toquen la
qüestió molt de passada. Més recentment, hem vist que rebutja tal ús el
tractadista barceloní Pau Vidal, en el seu manual El catanyol es cura (ed.
Barcanova, Barcelona 2012, p. 126), però sense donar explicacions.
9. Jean-Patrick Manchette, L’afer N’Gusto, Edicions 62, Barcelona 1984, p. 45.
10. Curiosament, també en català, dialectalment, s’usa cap amb el valor de pas,
és a dir, com a adverbi de negació emfàtic.
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exemples de la llengua literària —i, per tant, prestigiosa—,
recollits casualment, i exemples d’obres gramaticals o lèxiques.
D’un autor tan important com Josep Carner (1884-1970)
tenim recollits aquests exemples en la seva traducció del
David Copperfield de Ch. Dickens (ed. Proa, Barcelona 1964):
... (semblava que no fes cap cabal de mi) ... (vol. I, p. 177) /
Com que era una criatureta honrada, i sense cap ganes de
tacar la memòria que deixaria al meu darrera a l’estatge de
Murdstone i Grinby, vaig considerar-me obligat de continuar-hi fins dissabte al vespre ... (ib., p. 244) / No hi havia cap
pressa, va dir ... (vol. II, p. 15) / ... no va amb cap mala intenció ... (ib., p. 182) / He vingut sense esperança, i me’n vaig
sense cap (ib., p. 244) / La seva cara no traspuava pas cap
gran felicitat, vaig pensar ... (ib., p. 318) / No fa cap cabal,
senyoret Davy —va dir el senyor Peggotty en un solemne xiuxiueig—, no fa cap cabal de la seva vida (ib., p. 403).
De Cèsar August Jordana (1893-1958), escriptor i alhora
tractadista de llengua, tenim recollits aquests exemples en la
seva traducció de Teresa dels Urbervilles, de Th. Hardy (ed.
Proa, Barcelona 1979, 2ª ed.): No tinc cap ganes d’anar a
sentir-ho, estimat —digué ella, amb orgull (p. 274) / Teresa
no tenia cap desig d’esquivar-la (p. 330) / Però no dono cap
valor a la meva boniquesa ... (p. 447) / ... una hora més tard,
quan encara la seva recerca no havia tingut cap èxit, el carreter va dir-li que ... (p. 480) / Personalment Joana no sentia
cap simpatia per aquell home (p. 481).
De Josep M. de Sagarra (1894-1961), un altre escriptor
important, tenim recollits uns quants exemples del vol. 9 de la
seva Obra completa, edició Garolera (ed. 3i4, València 2001):
Aquesta explicació noble és molt d’agrair, però a mi no em fa
cap falta; pel meu gust se la podia estalviar (p. 157) / Ja sé
que aquestes comparacions, al senyor Gantillon, no li farien
cap gràcia, però jo em penso que són justes (p. 158) / Jo trobo
molts llocs del món ensopidíssims, perquè la societat en general està mancada d’imaginació i les persones responsables no
tenen cap mena d’humor (p. 260; notem, en aquest cas, que
la combinació gens d’humor passa a cap mena d’humor; és
una il·lustració de l’evolució gramatical que hem apuntat més
amunt, evolució aquí encara no consumada) / Un polític francès que ... no té cap autoritat ... (p. 404) / Jo no vull creure que
el truc del senyor Lerroux ... pugui tenir cap eficàcia (p. 457).
De Josep Pla (1897-1981), gran prosista, en tenim recollit
un sol exemple: No en tinc cap ganes (Obra completa, vol.
39, Edicions Destino, Barcelona 1981, p. 701).
De Joan Oliver (1899-1986), en la seva traducció de La
meva illa, d’E. Morante (ed. Proa, Barcelona 1965), en tenim
recollits un parell d’exemples: I el pare, per bé que semblava
content d’anar al seu costat i d’endur-se-la a casa, no li
demostrava cap confi ança (pp. 81-82) / Fins aleshores la
felicitat havia estat sempre per a mi una companya natural
de la meva sang, a la qual no es presta cap atenció, com si
fos una germana carnal (p. 222).
De Ramon Folch i Camarasa (1926), també bon escriptor,
tenim uns exemples en la seva traducció de Més enllà del riu
i sota els arbres, d’E. Hemingway (ed. Proa, Barcelona 1967):
D’allà estant, la vista de Venècia no tenia cap gràcia ... (p.
40) / Recordo quan començà i vaig pensar que potser era
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una plaga de llagostes en els arbres, i no em feia cap gràcia
de preguntar-ho al jove Lowry, però li ho vaig preguntar (p.
76) / Crema-les —digué el coronel—. No tenen [les cartes]
cap valor (p. 126). També un exemple de la seva traducció de
Aparadors per a una dona, de M. McCarthy: ... i qualsevol
informació no sol·licitada que facilités sobre ell mateix, o bé
no tenia cap importància o bé era falsa (p. 30).
De Gabriel Janer i Manila (1940), reconegut escriptor mallorquí, tenim exemples de la seva novel·la Els alicorns (Edicions Destino, Barcelona 1972), novel·la precisament plena de
trets lingüístics típics de Mallorca: Na Martina es volia confessar. Jo dubtava, de veritat, i no em feia cap gràcia (p. 9) /
No li feia cap gràcia aquell exaltament i desitjava que passassin les hores, perquè, l’endemà dilluns, tot seria igual com
abans (p. 44) / Em digué que el seu amic m’atendria de bon
grat i que no volia que passàs cap misèria (p. 67) / Podria
haver pensat que no en tenia cap culpa i m’hauria quedat tan
tranquil (p. 91) / Ells poden fer el que volen sense cap culpa,
perquè existim nosaltres; per res més (p. 142) / Jo no tenia
cap gana de moure’m, i ells estaven nerviosos ... (p. 155) /
Quan acabaren, amb el cos esgotat i plens de nafres, ningú
no tenia cap gana de lluitar (p. 173).
De la BCI (Bíblia catalana. Traducció interconfessional,
Barcelona 1996), obra emblemàtica i editada amb gran pulcritud, copiem els passatges en què els mots que ens ocupen
precedeixen el subst. por. N’hi ha set amb cap: Per tant, no
tingueu cap por: jo us mantindré a vosaltres i mantindré els
vostres fills (Gn 50,21) / Doncs bé, si allò que el profeta anuncia en nom del Senyor no es compleix, vol dir que no ho ha
dit el Senyor. Aquest profeta és un presumptuós. No tinguis
cap por d’un home així (Ex 2,14) / El Senyor de l’univers us
diu encara: Jo vindré enmig de vosaltres per jutjar-vos. Acusaré amb promptitud els qui practiquen bruixeries, els adúlters, els perjurs, els qui estafen el sou dels jornalers, els qui
oprimeixen les viudes i els orfes, o maltracten els immigrants,
sense cap por de mi (Ml 3,5) / No em fa cap por l’opinió de
la gent, ni m’espanta el rebuig dels familiars, ni estic callat
sense gosar sortir a la porta (Jb 31,34) / Però tots els habitants
d’aquestes nacions van menysprear el missatge de Nabucodonosor, rei d’Assíria, i ningú no es va unir a la seva expedició.
No els feia cap por, el tenien per un qualsevol. Van fer tornar,
doncs, els ambaixadors avergonyits i amb les mans buides (Jdt
1,11) / Deien: —No ens fan cap por els israelites. Són un poble
que no té força ni poder per a oposar cap resistència (Jdt 5,23;
notem, de passada, la combinació cap resistència). No tinguis,
doncs, cap por d’aquest botxí. Mostra’t digne dels teus germans i accepta la mort. Així et podré recuperar amb els teus
germans quan Déu es manifestarà misericordiós (2Ma 7,29).
I n’hi ha un amb gens de: Déu els destrossarà davant nostre.
No us han de fer gens de por! (1Ma 3,22).
Passant a exemples d’obres gramaticals o lèxiques, hem
de començar, naturalment, per Pompeu Fabra, la màxima
autoritat en la normativa gramatical catalana vigent: Prou
l’advertim, però ell no en fa cap cas (DGLC, s.v. advertir)
/ El remei no li ha fet cap efecte (ib., s.v. efecte) / El càstig
no ha tingut cap eficàcia (ib., s.v. eficàcia) / És un argument
que no té cap valor (ib., s.v. valor) / Jo, cop d’avisar-lo
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però ell no en feia cap cas (Gramàtica pòstuma, ed. Teide,
Barcelona 1956, p. 107) / No duia cap pressa (El català literari, ed. Barcino, Barcelona 1932, p. 27)11.
Podem continuar amb Joan Solà i la Gramàtica del català contemporani dirigida per ell: El llibre de Grahit no té
cap importància (Del català correcte al català incorrecte,
Edicions 62, Barcelona 1977, p. 91) / No ha tingut cap mirament envers ells (GCC, vol. 2, ed. Empúries, Barcelona
2008, 4ª ed., p. 1563).
I podem acabar citant els exemples del nostre manual
Català complet / 2 (ed. Claret, Barcelona 2007, 2ª ed., pp.
75-76): No tinc cap ganes de fer-ho (p. 75) / Això no té cap
importància (o gens d’importància) (p. 79) / sense gens de
(o cap) valor (p. 79).

Conclusió
L’adjectiu pronominal cap és admissible en lloc de la locució quantitativa gens de, almenys en la llengua literària i en el
català parlat en general (encara que tractadistes valencians i
mallorquins, com també alguns altres, hi expressin reserves),
11. A notar que aquests exemples del DGLC (Diccionari general de la llengua catalana, ed. López Llausàs, Barcelona 1932) són represos tal qual pel
DIEC2 (Diccionari de la llengua catalana, de l’Institut d’Estudis Catalans,
Barcelona 2007, 2ª ed.).

davant noms abstractes teòricament no comptables, com atenció, autoritat, cabal (en la loc. fer cabal), cas (en la loc. fer
cas ‘prestar atenció’), confiança, culpa, desig, efecte, eficàcia, esperança, èxit, falta (en la loc. fer falta ‘ser necessari’),
felicitat, ganes o gana (en l’accepció de ‘desig’), gràcia (en la
loc. fer gràcia ‘agradar’), importància, intenció, interès, mirament, paciència, por, pressa, resistència, simpatia, sort, valor
i altres d’anàlegs. Aquesta acceptabilitat es basa en raons d’evolució gramatical lògica, coincidint amb altres llengües romàniques, en una gran extensió d’ús popular i literari prestigiós
i en l’aquiescència, tàcita o expressa, d’autoritats normatives.
En aquest ús admissible, és clar, no hi entren casos com
«no tinc cap fred» o «no tinc cap set»12, perquè els noms fred
i set no els veiem com a abstractes, sinó com a sensacions
concretes. Així també distingim, per exemple, entre No tinc
cap ganes de fer això (on ganes equival a desig) i Com que he
esmorzat molt, ara no tinc gens de gana (on gana indica una
sensació). També entre No em fa cap por d’emprendre aquesta
iniciativa (on fer por equival a témer) i Encara que sigui fosc,
no tinc gens de por (on por indica una sensació). ◆
12. Com apunta, amb raó, Corbera, a qui, de passada, agraïm l’amable referència que dedica, en el seu article, al qui signa el present treball, com també,
d’alguna manera, el suggeriment de fer-lo, aquest treball.
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