Qüestions de normativa

1. En les oracions de relatiu, és incorrecta la construcció preposició + article + que quan
equival a preposició + article + qual (o preposició + què/qui):
*Les preguntes a les que et refereixes estan mal plantejades.
Les preguntes a les quals / a què et refereixes estan mal plantejades.

2. En les oracions de relatiu, és correcta la construcció (preposició) + article + que quan
equival a aquell que (o allò que), aquella que, aquelles que, aquells que:
No escoltava el que li deien. [= allò que li deien]
La camisa que portes i les que et vas comprar ahir són horroroses. [= aquelles que et vas comprar ahir]

3. Les preposicions a, de, en i amb cauen davant la conjunció que. (La caiguda
d'aquestes preposicions també es produeix quan són l'últim element d'un grup: des de,
gràcies a...)
*No es van recordar de que tenien un examen.
No es van recordar que tenien un examen.
*Confien en que farà bon temps.
Confien que farà bon temps.

4. L'infinitiu només admet les preposicions a i de al davant; les altres dues (en, amb) són
reemplaçades per aquelles:
*Estic d'acord amb anar-hi.
Estic d'acord a / d'anar-hi.

5. L'infinitiu no admet normalment l'article al davant:
*El legalitzar les obres ha estat un error del consistori.
Legalitzar les obres ha estat un error del consistori.

6. En les oracions amb el verb haver-hi el sintagma nominal va darrere el verb. En aquest
tipus d’oració, seguint l’ús normatiu tradicional, no es fa la concordança entre el verb i el
sintagma nominal. El verb es manté en singular independentment del nombre del
sintagma nominal:
*No hi han més temes pendents de discussió.
No hi ha cap tema pendent de discussió.
No hi ha més temes pendents de discussió.

7. La preposició per expressa relacions com les següents:
causa, motiu
Hem ajornat el partit pel mal temps. [= a causa del mal temps]
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agent (en oracions passives)
L'eslògan era repetit una vegada i una altra pels que s'esperaven a fora. [= Els que s'esperaven a fora
repetien l'eslògan una vegada i una altra.]

lloc de pas
Hi arribareu més aviat per l'autopista.

temps
Pel maig, cada dia un raig.

complement predicatiu
Anava tan mudat que el van prendre pel director.

8. La preposició per a expressa relacions com les següents:
finalitat
Em presento per a oficial de primera.

destinació
Per als acabats fan servir una altra màquina.

beneficiari
La recaptació del concert és per als nens dels camps de refugiats.

9. L'adverbi rere s'ha d'escriure amb la terminació -e per respectar la pronúncia que en
fan determinats dialectes. Per tant, també hem d'escriure darrere (que no hem de
confondre amb l'adjectiu darrera), endarrere i enrere:
*La porta de darrera és la del lavabo.
La porta de darrere és la del lavabo.
La darrera porta és la del lavabo.

10. En les oracions subordinades, tant la causa com la finalitat s'expressen amb la
preposició per i la conjunció perquè:
M'hi he matriculat per tu. [causa]
M'hi he matriculat per estudiar. [finalitat]
M'hi he matriculat perquè vull estudiar anglès. [causa]
M'hi he matriculat perquè m'ensenyin anglès. [finalitat]
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11. En les oracions completives, no s'ha d'ometre mai el que introductori:
*Els agrairia assistissin a la reunió.
Els agrairia que assistissin a la reunió.

12. La conjunció doncs no té valor causal:
*M'hi he matriculat doncs vull estudiar anglès.
M'hi he matriculat perquè vull estudiar anglès.

13. La locució causal degut a és un calc de la locució castellana debido a, que s’ha
d’evitar i substituir per a causa de, gràcies a, per culpa de o per raó de:
*Degut a problemes informàtics, se suspèn momentàniament la connexió a Internet.
A causa de problemes informàtics, se suspèn momentàniament la connexió a Internet.

Si degut a va seguit de la conjunció que, aleshores cal utilitzar altres conjuncions o
expressions causals com ara atès que, com que, ja que, perquè. etc.
*Degut a que les condicions atmosfèriques són desfavorables, se suspenen les activitats
previstes.
Com que les condicions atmosfèriques són desfavorables, se suspenen les activitats previstes.

14. El gerundi expressa una acció simultània o anterior a la del verb principal, però mai
una acció posterior:
*Vam dur el ferit a l'hospital, morint al cap de poc.
Vam dur el ferit a l'hospital i va morir al cap de poc.

15. Les combinacions de pronoms la hi, li ho, li hi se solen reduir en la llengua parlada a
[li]:
*La rentadora, l'hi van espatllar.
La rentadora, la hi van espatllar.
*L'hi explicaré tot.
Li ho explicaré tot.

16. La combinació de pronoms els hi sol substituir en la llengua parlada les combinacions
els el, els la, els els, els les, els ho i el pronom de CI els:
*Els hi donaré tot.
Els ho donaré tot.
*Al meus nebots els hi diré la veritat.
Al meus nebots els diré la veritat.
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17. El complement directe no porta normalment la preposició a al davant:
*El Barça va guanyar al Madrid.
El Barça va guanyar el Madrid.

18. La localització s'expressa amb el verb ser:
*On estan les claus?
On són les claus?

19. L’article de noms de lloc catalans s’escriu sempre amb minúscula llevat que el mot es
trobi en posició inicial i compleix les mateixes regles de contracció i apostrofació que
davant dels noms comuns.
*Visc a La Bisbal.
Visc a la Bisbal.
*Quan vaig a l'aeroport sempre passo per el Prat.
Quan vaig a l'aeroport sempre passo pel Prat.

20. Els noms de càrrecs oficials s'escriuen amb minúscula inicial.
*El President de la Generalitat va inaugurar el nou pavelló poliesportiu del poble.
El president de la Generalitat va inaugurar el nou pavelló poliesportiu del poble.
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