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Pujar o apujar? 
 
Sabeu quina diferència hi ha entre pujar i apujar?  
 
Pujar 
 
El verb pujar pot ser transitiu o intransitiu.  
 
Quan és intransitiu (és a dir, quan no admet un complement directe) vol dir “anar de baix a 
dalt”. Per exemple: Pujarem al cim de la muntanya. Pujava per les escales. Pujo a la cadira. 
M’ha pujat el licor al cap. El dòlar no para de pujar. La factura puja a 100 euros. L’atur torna a 
pujar al Maresme. El CD Masnou puja a Tercera Divisió. 
 
Quan és transitiu (és a dir, quan porta un complement directe) vol dir que algú desplaça de baix 
a dalt alguna cosa o algú. Per exemple: Puja el cistell del pis de baix. Han pujat la maleta al 
cotxe.  
 
Apujar 
 
El verb apujar significa fer que (un fogó, una estufa, etc.) faci més flama, més calor, etc., que 
(un so) sigui més fort. Apuja la calefacció. No apugis tant la ràdio, que em molesta. També pot 
voler dir fer que (un preu, un sou, etc.) sigui més alt. Apujar els preus. Ens han apujat el sou. 
S’han apujat els carburants. És sempre un verb transitiu i fixeu-vos que pot ser pronominal.  
 
Fixeu-vos, doncs, que podríem dir que els impostos pugen sovint però que els apuja el Govern. 
 

Baixar o abaixar? 
 
El funcionament d’aquests dos verbs és igual que en el cas anterior. 
 
Baixar 
 
El verb baixar pot ser transitiu i intransitiu. 
 
Com a intransitiu, baixar vol dir anar de dalt a baix. Per exemple: Baixa a obrir. Les 
temperatures han baixat. Ha baixat a l’estació del Masnou. Els preus baixen. 
 
Quan és transitiu, significa portar algú o alguna cosa de dalt a baix. Per exemple: Baixa el gos 
del sofà. Baixa les maletes de les golfes.   
 
Abaixar 
 
En canvi, abaixar significa fer que sigui més baix, fer baixar a un nivell inferior, a un grau 
inferior d'intensitat. Per exemple: Han abaixat el preu del lloguer. Abaixa la ràdio. No abaixaran 
la gasolina. 
 

 
Noteu que no és correcte fer servir els verbs pujar i baixar com a pronominals. No direm mai, 
doncs, *pujar-se ni *baixar-se. Són incorrectes, doncs: *Puja’t a la moto o *Baixa’t d’aquí. 

 

 
 



Servei de Correcció de l’Ajuntament del Masnou 

Tel.: 93 557 18 55 

Adreça electrònica: clotetsm@elmasnou.cat 

 
 
 
 

 
 
La pregunta del mes  
 
Completa les frases següents amb baixar o abaixar.  
 
Han __________ al garatge.  
Ja has _________ la roba del terrat?  
Han __________ el preu del peatge. 
 
Completa les frases següents amb pujar o apujar.  
 
No deixis que el gos _________ al sofà.  
__________ la veu, que no et senten.  
__________ l’aire condicionat, que fa calor.  
Has ________ mai al cim del Pedraforca?  
 
 

Resposta  
 
Completa les frases següents amb baixar o abaixar.  
 
Han __________ al garatge. baixat 
Ja has _________ la roba del terrat? baixat 
Han __________ el preu del peatge. abaixat. 
 
Completa les frases següents amb pujar o apujar.  
 
No deixis que el gos _________ al sofà. pugi 
__________ la veu, que no et senten. apuja 
__________ l’aire condicionat, que fa calor. apuja 
Has ________ mai al cim del Pedraforca? pujat 
 

 
La dosi extra 
 
Recordeu que a l’Optimot, a banda de poder-hi consultar vocabulari, també hi ha fitxes de 
criteris. Marqueu la casella corresponent de “Criteris” i feu una cerca. Per exemple, feu una 
cerca de “baixar” i marqueu la casella de “Criteris”, i obtindreu una fitxa en què s’expliquen les 
diferències entre baixar i abaixar. 
 
 
 
 
 
 

http://www14.gencat.cat/llc/AppJava/index.html

