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Els quantitatius

Els adjectius quantitatius expressen una quantitat

sense precisar-la. A l’hora de fer-los servir, hem de

tenir en compte que n’hi ha alguns que són variables

i d’altres que són invariables.

• Són variables en gènere i nombre els

quantitatius següents: quant, tant, molt i poc. Així,

aquests adjectius tenen flexió completa (per

exemple: poc alè, poca gana, pocs amics, poques amigues).

• Són variables només pel que fa al nombre (però no en gènere) els adjectius bastant i gaire.

Això vol dir que tenen una forma per al singular i una altra per al plural, però no per al femení. Així

doncs, direm: bastant pa, bastant farina, bastants homes, bastants dones. Val a dir, però, que en registres

informals o en llenguatge oral se solen admetre les formes femenines bastanta i bastantes.

• Són invariables en gènere i nombre els adjectius massa, força, prou, més i menys. Els

exemples següents són una mostra de com els heu de fer servir:

Massa feina i massa problemes. (I no: *masses problemes.)

Força menjar. Força maldecaps. (I no: *forces maldecaps.)

Prou gent. Prou sorolls. (I no: *prous sorolls.)

En registres informals, però, s’admet fer servir la marca de plural.

La pregunta del mes

Quina és la forma correcta: olimpiada o olimpíada?

La resposta, com sempre, a La Píndola del mes que ve.

La resposta del mes passat

El mes passat us demanàvem què fem servir per fitxar a l’Ajuntament, una tarja o una targeta.

En català, una tarja és una obertura rectangular en una paret o sobre una porta, una placa rectangular amb

un nom, o un escut militar. Per tant, en la majoria d’usos comuns, hem de fer servir targeta, que és un

petit full de cartolina rectangular amb el nom d’una persona, l’adreça, els títols, el càrrec i altres dades,

que serveix per a donar-se a conèixer, anunciar una visita, etc.; o bé un petit full de cartolina o de material

plàstic amb què hom pot acreditar una determinada qualitat personal. Així, hem de dir: targeta de fitxar,

targeta de crèdit, targeta sanitària, targeta de visita, targeta magnètica...


