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Tràfic, tràfec o trànsit?

De vegades es confonen els significats de les

paraules tràfic, tràfec i trànsit. Gràcies a La

Píndola, ja no tornareu a patir més aquest trastorn.

• Tràfec és l’acció de mudar una cosa d’un lloc a

un altre (El tràfec del vi d’un recipient a un

altre). Tràfec també és un afer que causa un

enrenou o trasbals, que dóna maldecaps i

neguits (Passar un tràfec. El trasllat de casa va ser un tràfec). Tràfec també és una persona inquieta,

que vol intervenir en tot, que no sap estar-se sense fer una cosa o altra (Aquell marrec és un tràfec).

• Tràfic és sinònim de comerç, activitat desplegada en l'intercanvi de mercaderies entre països,

poblacions o individus (el tràfic d’armes, el tràfic de drogues, el tràfic de blanques...).

• El trànsit és l’acció de passar per un lloc, especialment per una via pública; l'anar i venir de les

persones, vehicles, etc., per la via pública (L’accident bloqueja el trànsit. És una via amb poc trànsit.

El trànsit de vehicles d'un carrer).

La pregunta del mes

Se que vens de comprar unes botes a la neta.

Quants accents diacrítics falten en aquesta frase? La resposta, a La Píndola del mes que ve.

Recordeu que l’accent diacrític és aquell que es posa en alguns mots per distingir-los d’altres amb els quals es podrien confondre,

encara que segons les regles generals d’accentuació no haurien de dur accent.

La resposta del mes passat

El mes passat us demanàvem quina és la forma catalana per fer referència a una resolució dictada per un

jutge o per un tribunal per a la tramitació d'un afer (en castellà providencia). La forma correcta en català

és provisió.


