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El verb precís

Quan redactem un text, hem de procurar que sigui

concís, és a dir, cal prescindir de construccions

sintàctiques estereotipades que ens sembla que

sonen bé per d’altres de més naturals, clares i

precises. És recomanable, doncs, que en els textos

administratius feu servir el mínim de paraules per

comunicar les idees.

Recordeu que sempre és preferible utilitzar un verb simple que construccions llargues integrades per

substantius. Així, per exemple, preferirem:

Renovar els membres del consell en lloc de Procedir a la renovació dels membres del consell.

Demanen que s’adapti l’edifici en lloc de Demanen l’adaptació de l’edifici.

En aquest sentit, tingueu en compte que el verb fer és un verb amb un significat feble i no s’han d’oblidar

verbs de predicació completa, més precisos:

En lloc de: És preferible:

fer un llibre escriure un llibre

fer un partit jugar un partit

fer un atracament cometre un atracament

fer una cançó compondre una cançó

fer una casa construir una casa

fer una estàtua esculpir una estàtua

Moltes vegades, es pot substituir el verb fer+substantiu per un sol verb, cosa que fa que la frase sigui més

concisa i més àgil:

convocar places en lloc de fer la convocatòria de places;

llegir el pregó en lloc de fer la lectura del pregó;

entregar un premi en lloc de fer entrega d’un premi;

s’inaugurarà l’exposició en lloc de es farà la inauguració de l’exposició.

El mateix passa amb formes com realitzar o portar a terme, de les quals convé no abusar.
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La pregunta del mes

Amb què fitxem a l’Ajuntament abans de plegar: amb una tarja o amb una targeta?

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

La resposta del mes passat

El mes passat us demanàvem si sabíeu com es diuen els símbols gràfics que representen un rostre humà

amb una expressió i que s’utilitzen en els missatges de correu electrònic per transmetre estats d’ànim.

Exemples:    :-)   :-(

Aquests símbols es diuen emoticones, paraula formada a partir d’emoció i icona.


