
CARLES RIERA

SUB Hamburg

A/753522

ASPECTES SINTÀCTICS 
I ESTILÍSTICS 

DE LA LLENGUA CATALANA

cmréT
EDITORIAL



ÍNDEX

Pròleg.................................................................................................. 5
Introducció........................................................................................ 7
Siglas i abreviatures......................................................................... 9

PART I. ASPECTES SINTÀCTICS I ESTILÍSTICS

1. A propòsit de dos adjectius: definitori -òria i endèmic -a ... . 13
2. A propòsit de «pot ser + adjectiu»................................................. 19
3. L’adjectiu sol quan va sol i quan va acompanyat..................... 25
4. Sobre la majoria (de) / la major part de.................................... 31
5. Sobre el plural de l’indefinit un................................................. 41
6. Ús del pretèrit en períodes temporals....................................... 49
7. El verb fer com a verb vicari....................................................... 55
8. Sobre el règim del verb pensar....................................................... 59
9. Sobre la perífrasi «pensar + infinitiu»....................................... 63
10. Construccions comparatives amb el verb poder........................ 67
11. Sobre la construcció (no) poder amb............... ■...................... 73
12. Una construcció incorrecta amb el verb caldre..................... 79
13. Verbs amb pronoms lexicalitzats en construccions de relatiu . 83
14. A propòsit del pronom hi sobrer.............................................. 99
15. El pronom reflexiu si i les expressions de reciprocitat................103
16. Nota sobre el pronom qui..............................................................113
17. La preposició contra i els pronoms jo i mi.................................. 121
18. A propòsit de ningú altre............................................................. 123
19. A propòsit de «no gaire... res»\ abús d’una construcció................127
20. Sobre l’adverbi molt.......................................................................133
21. Sobre unes construccions amb menys poc genuïnes...................137
22. Sobre tal com................................................................................141
23. Sobre l’adverbi just i altres aspectes relacionats......................... 145
24. Nota sobre uns adverbis en escrits de botànica......................... 155
25. Entorn d’unes expansions gramaticals........................................ 157
26. Repetició i elisió de preposicions................................................. 165
27. Presència o absència de preposició en algunes construccions

que indiquen freqüència.................................................................181

295



28. Usos de sense un/una, de sense cap i de sense cap ni un/una . 187
29. A propòsit de la preposició contra i la locució preposicional en

contra de seguides de pronoms personals i possessius............ 195
30. Expressió del termini d’una durada amb temps previ............ 199
31. Errors freqüents amb fins i fins a davant d’infinitiu............... 207
32. La combinació de fins a en descripcions científiques............... 213
33. Sobre les locucions prepositives a títol (de) i a tall de............ 217
34. Sobre la construcció temporal «un cop / una vegada +

participi o oració subordinada».................................................... 223
35. Ús de les conjuncions i i o en oracions amb verbs d’elecció . . 227
36. A propòsit de les partícules sinó, sinó que, si no..................... 233
37. Concordança amb la locució un servidor..................................247

PART II. ASPECTES LÈXICS

38. A propòsit dels noms d’acció i d’operació tècnica......................... 257
39. Sobre la traducció del terme anglès hindsight............................ 269

Bibliografia............................................................................................273
índex analític......................................................................................277
índex analític......................................................................................295

296


