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 EXEMPLES D’ÚS 

Unes ulleres de sol. 

Unas gafas de sol.

Un molí de vent.

Un molino de viento.

Una de les funcions bàsiques de la preposició de és la d’unir un nom 
amb un altre nom (o infinitiu) que li fa de complement. 

interferència de / a
•  En alguns anuncis comercials i de vegades fins i tot en la parla, es 

produeix una substitució indeguda de la preposició de per la pre-
posició a. Així, no és estrany de sentir o llegir Una cuina a gas, Una 
planxa a vapor, etc., en comptes de les construccions adequades 
Una cuina de gas, Una planxa de vapor.

•  Aquest error de vegades es produeix també a partir de noms com 
olor, soroll, gust, pudor, etc., casos en què el castellà empra la pre-
posició a.

Gust de sal.

Gusto a sal.

Olor d’espígol.

Olor a espliego.

Pudor de socarrim.

Olor a chamusquina.

alternança de / a
• Algunes estructures admeten l’ús de de o a indistintament.

El llibre amb què va aprendre a / de llegir.

El libro con el que aprendió a leer.

Li ensenyava a / de tocar la guitarra.

Le enseñaba a tocar la guitarra.

El monument a / de Jacint Verdaguer.

El monumento a /de Jacint Verdaguer. 

El dret a / de decidir.

El derecho a / de decidir.

1. A / De 
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1. A / De

•  Un nombre reduït de locucions admeten també l’ús de de o a in-
distintament (a / de vegades, a / de gust, a / de més a més).

Això només passa a / de vegades.

Esto solo ocurre a veces.

Sopar a / de gust.

Cenar a gusto.

 OBSERVACIONS 

•  El català, contràriament al que passa en castellà, sol rebutjar el 
contacte de dues preposicions febles:

Poseu-vos en grups de dos.

Poneos en grupos de a dos.

Ha anat a buscar aigua / a comprar pa, etc.

Ha ido a por agua / a por pan, etc.

•  La construcció a + infinitiu amb valor condicional és perfectament 
correcta en català.

A ser possible, explica’ls-ho tu.

A ser posible, explícaselo tú.

A no ser per ell, hauria fet tard.

A no ser por él, habría llegado tarde.

•  No ho és, en canvi, la construcció de + infinitiu amb valor condi-
cional: De saber-ho, t’ho hauria dit  Si ho hagués sabut, t’ho 
hauria dit  De saberlo, te lo habría dicho.

I ARA, PRACTIQUEM-HO

Quines frases admeten la preposició a? 

Una camisa ... ratlles. Una barca ... vela. Fa gust ... caramel. Va apren-
dre ... tocar el piano. La màquina ... vapor. ... vegades li agradava re-
cordar la seva infantesa. Se sentia pudor ... cremat. 

 NOTES 
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2. A / en

 EXEMPLES D’ÚS 

Abans vivia a Nova York però ara s’està a Palamós.

Antes vivía en Nueva York pero ahora está en Palamós.

Ell viurà sempre en la memòria dels seus amics.

Él va a vivir para siempre en la memoria de sus amigos.

L’alternança més usual entre les preposicions a i en la trobem en la 
introducció de les designacions de lloc.

A indica la situació estable en un lloc físic davant un nom geogràfic 
o d’un nom precedit per un article definit (el, la, els, les). El castellà, 
en aquests casos, recorre a en. 

Aleshores ella vivia a València.

Entonces ella vivía en Valencia.

Les claus són al pany.

Las llaves están en la cerradura.

En: indica la situació estable en un lloc davant un nom precedit per 
un article indefinit (un, una, uns, unes), un demostratiu (aquest, 
aquesta, aquests, aquestes) un numeral o un grup nominal sense 
article determinat. 

Seia en un banc de la plaça.

Estaba sentado en un banco de la plaza.

Sempre es troben en aquell bar.

Siempre se encuentran en aquel bar.

Ha viscut en quatre pisos de l’Eixample.

Ha vivido en cuatro pisos del Eixample.

No sé com podeu fer classes en llocs com aquest.

No sé cómo podéis hacer clase en lugares como este.

La doble possibilitat, en o a: quan l’espai introduït per a o en no és 
un espai físic, sinó més aviat teòric o conceptual, se sol usar pre-
ferentment la preposició en, malgrat que a també hi sol ser força 
viva. 

Va trobar la resposta en / a l’interior de si mateix.

Encontró la respuesta en su interior.
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2. A / en

En + relatiu fort o compost: quan la designació de lloc és un pro-
nom relatiu fort o compost (què o el/la/els/les qual/s), aquest va 
sempre introduït per en. 

Ho va deixar al pis en què s’estava.

Lo dejó en el piso en el que estaba.

Van obrir la capsa en la qual ho havia deixat.

Abrieron la caja en la que lo habían dejado.

 OBSERVACIONS 

•  Alguns verbs com afanyar-se, confiar, consistir, convenir, pensar, 
complaure’s, etc., regeixen la preposició en davant d’un nom o un 
grup nominal:

Sempre pensa en els seus amics.

Siempre piensa en sus amigos.

Els sàdics es complauen en les desgràcies dels altres.

Los sádicos se complacen en las desgracias de los demás.

•  Aquests mateixos verbs, però, demanen la preposició a o de si es 
troben davant d’un infinitiu i suprimeixen la preposició davant de 
la conjunció que:

Quan surtis de casa, pensa a / de tancar el gas.

Cuando salgas de casa, acuérdate de cerrar el gas.

L’equip de bàsquet del Centre es complau a / de convidar-vos a la 
festa de fi de curs.

El equipo de baloncesto del Centro se complace en invitaros a la 
fiesta de fin de curso.

Quan surtis de casa, pensa que has de tancar el gas.

Cuando salgas de casa, acuérdate de que tienes que cerrar el 
gas.

Confio que acceptis.

Confío en que aceptes.

Es va afanyar a / de donar-los la raó.

Se apresuró a darles la razón.

Després de sotmetre-ho a votació, van convenir que hi participa-
rien tots.

Tras someterlo a votación, convinieron en que participarían 
todos
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I ARA, PRACTIQUEM-HO

A o en? 

Es va estar dos mesos ... un càmping. Fa dos anys que viu ... Catalu-
nya. Els quaderns eren ... la cartera. Finalment va trobar la carpeta 
... què ho guardava. La pista consistia ... un simple detall. Tot consis-
tia ... conèixer el procediment. 

 NOTES 


