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Gran o gros?

Tant gran com gros són mots correctes en català.

Ara bé, cal tenir en compte que hi ha una petita

diferència en l’ús d’aquests dos adjectius.

Gran vol dir “De dimensions superficials, de

capacitat, en quantitat, d’intensitat, considerables,

que excedeixen la mida ordinària o usual. Una sala

gran. Un estany gran. Una plaça gran. El carrer

gran o major d’un poble. Un safareig molt gran. Aquestes sabates em són grans. Un gran esforç. Un

gran soroll. Un gran nombre. Una gran fortuna. Grans obstacles, grans dificultats. A grans mals grans

remeis.”

Gran també vol dir “de més edat”: El germà gran. O “que és pervingut al límit o a un grau

considerablement avançat de la seva creixença”: Una dona gran. Fer-se gran.

Gros, en canvi, vol dir “que té un volum físic considerable, que ultrapassa el volum ordinari”. La

diferència, doncs, és que gros fa referència únicament a volums: Aquesta caixa és massa grossa per

deixar-la al passadís.

Aplicat a persones, gros seria sinònim de corpulent, però no necessàriament de gras: Aquest home tan

gros aixeca pesos.

La pregunta del mes

Què vol dir exactament tanmateix? Trieu entre l’opció a o la b.

a) És sinònim d’així mateix. Vindrà la Maria. Tanmateix vindrà la seva germana i el seu oncle.

b) És sinònim de no obstant això, malgrat això. Semblava que no podria tenir-ho enllestit. Tanmateix, ho va acabar a

temps.

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

La resposta del mes passat

El mes passat us demanàvem quants accents diacrítics faltaven en aquesta frase: Se que vens de comprar

unes botes a la neta.

Solució: Sé que véns de comprar unes botes a la néta.

Se/sé: S’accentua quan és del verb saber, però no quan és pronom.

Vens/véns: S’accentua quan és del verb venir, però no quan és del verb vendre.

Bota/bóta: S’accentua quan és una bóta de vi, però no quan és el calçat.

Neta/néta: No s’accentua quan fa referència a la
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