
 

Lèxic  
 
Fem-ho com més aviat millor! 
 
La locució adverbial el més aviat possible no és correcta. Els mots més i aviat són 
adverbis i no admeten article. Els adverbis són mots invariables que modifiquen 
verbs, adjectius o altres adverbis i en aquest cas, en català, només admeten la 
construcció amb la preposició a. Amb tot, hi ha altres expressions més 
genuïnes que expressen la idea de rapidesa: al més aviat possible, tan aviat com 
sigui possible, com més aviat millor o tan aviat com es pugui. 
 

 L’Ajuntament ha de tramitar la sol·licitud el més aviat possible. 
 ’Ajuntament ha de tramitar la sol·licitud al més aviat possible. 
 L’Ajuntament ha de tramitar la sol·licitud com més aviat millor. 
 Cal tramitar la sol·licitud tan aviat com es pugui. 

Per construir frases negatives amb cap, ningú, res, enlloc, mai, gens i ni, és 
obligatori utilitzar l’adverbi no quan aquestes paraules apareixen després del 
verb. 

No ha vingut ningú 
No han portat res 
No n’hi havia cap 
No hi he anat mai 

 
En construccions emfàtiques, en què les formes res, cap, ningú, gens, enlloc, mai 
i ni apareixen davant del verb, és recomanable escriure l’adverbi no en els 
textos formals, mentre que en registres informals es pot ometre.  

Ningú (no) es mereix aquest tracte tan degradant. [informal] 
Ningú no es mereix aquest tracte tan degradant. [formal] 
Cap dels nostres clients (no) ha fet servir els fulls de reclamacions. [informal] 
Cap dels nostres clients no ha fet servir els fulls de reclamacions. [formal] 

 
La doble negació és molt oportuna quan res, cap, ningú, gens, enlloc, mai i ni  
són lluny del verb, ja que deixa més clara la idea de negació. 
  

Cap oferta, encara que sigui la més econòmica o la que contingui les 
propostes més ajustades a les condicions que fixa el plec de bases, no es 
podrà acceptar si no compleix el requisit... 
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Que diu que què? 
 
Zàping 
 
‘Acció de passar ràpidament d'un canal a un altre de televisió amb l'ajut de 
l'aparell de comandament a distància.’ Fer zàping quan comencen els anuncis. 

 
Totes les llengües incorporen paraules noves al seu vocabulari, especialment de 
les llengües dominants (en el nostre cas, del francès, de l'itali{, de l’alemany, 
però sobretot de l'anglès). Segur que ens vénen al cap una colla de mots que 
acaben amb el sufix anglès -ing.  
N’esmentem uns quants que han estat inclosos en el  DIEC (escrits en la forma 
catalanitzada, no en l’anglesa), com ara: pàrquing, fúting, míting, lífting, 
rànquing... I també zàping! 
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Webs d’interès 
 
Municat 

Web de caràcter informatiu i divulgatiu al servei dels ens locals de Catalunya i 
dels ciutadans en general. Conté tota mena d’informació sobre els ens locals: 
adreces, telèfons, composició de plens, subvencions..., i també enllaços als 
webs municipals i a altres webs relacionats.  

 

Altres aspectes 
 
Els dos punts 
 
Els dos punts (:) representen una pausa mitjana i serveixen per introduir 
informació. Es posen en els casos següents:  

1. Per indicar causa, demostració, exemples, enumeracions, etc. 

Cal aportar la documentació següent: fotocòpia del NIF, certificat                                       
d’empadronament... 
Hi ha dos tipus d’ofici: l’intern i l’extern.  

2. Per  introduir citacions textuals o reproduccions en estil directe. 

La consellera va dir:  “És molt important per al país aconseguir bones         
infraestructures.” 

3. En els documents administratius, després dels mots certifico, exposo, 
demano, faig constar, ordeno, etc. 

EXPOSO: Que la causa dels darrers aiguats... 
 

No s’han de posar dos punts per separar les hores dels minuts, sinó que cal fer 
servir el punt. 

                        L’horari d’inscripcions és de 17.30 a 20.30. 

 
 

 

http://www.municat.gencat.cat/

