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La Píndola Gener 2008

Hi ha

La forma impersonal del verb haver-hi no té plural:

Hi ha una cadira.

Hi ha cent cadires. (I no pas: Hi han cent cadires.)

Recordeu que haver-hi no té plural en cap temps

verbal (hi ha, hi havia, hi haurà, hi hauria...):

Hi haurà cent cadires. (I no pas: Hi hauran cent

cadires.)

No es pot eliminar el pronom hi d’aquesta forma.

No hi havia cap crisi. (I no pas: No havia cap crisi.)

Haver-hi té un significat semblant a 'existir', 'ser'. És incorrecte l'ús d'estar en comptes d’haver-hi.
Que hi ha la Maria? (I no pas: Que està la Maria?)

La substitució sistemàtica del verb haver-hi pel verb existir (per la influència del castellà) és innecessària
i poc genuïna.
Hi ha una llei que ho regula. (I no pas: Existeix una llei que ho regula.)

No confongueu la forma impersonal haver-hi amb la combinació del pronom feble hi + pretèrit indefinit

(jo he cantat, tu has cantat, ell ha cantat, nosaltres hem cantat, vosaltres heu cantat, ells han cantat).

Al cinema, hi han anat tots.

Hi ha portat flors, al cementiri.

La pregunta del mes

Subratlleu la forma que considereu que és la correcta:

1. període / periode

2. acne / acné

3. medul·la / mèdul·la / mèdula

4. textil / tèxtil

5. interval / intèrval

6. atmòsfera /atmosfera

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

La resposta del mes passat

El mes passat us demanàvem quin mot faltava a les frases següents. Aquí teniu la resposta:

El tren és un ...... (medi/mitjà) de transport ràpid.
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A la piscina, es fan cursets d’iniciació al ....... (medi/mitjà) aquàtic per a nadons.

Els ........ (medis/mitjans) de comunicació del Maresme es van fer ressò de la notícia.

Com a ........ (medi/mitjà) de vida, disposa d’una pensió.

Medi fa referència al conjunt de condicions ambientals on viu i es desenvolupa un organisme. Mitjà, quan és un substantiu, es
refereix a tot allò que serveix per dur a terme una activitat o per aconseguir un objectiu. També pot funcionar com a adjectiu (mida
mitjana).


