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Córrer en català
rop de 17.000 atletes van participar
diumenge passat en la marató de
Barcelona, una cita ineludible per

a aquells aficionats al fúting, vull dir al
running, o a córrer, o n’hem de dir jò-
guing? En català, la forma habitual per re-
ferir-se a aquest esport és el verb córrer:
“m’agrada córrer”, “surto a córrer al ves-
pre”, “són les vambes de córrer”... Segons
el Termcat, també es pot fer servir la for-
ma fúting, tot i que la paraula fúting s’uti-
litza més quan l’exercici de córrer es fa
amb l’objectiu de mantenir-se en bona
forma i el mot córrer s’usa preferentment
quan l’exercici es du a terme amb un al·li-
cient competitiu, amb l’objectiu de parti-
cipar en curses. Al costat d’aquestes dues
formes, el Termcat també recull com a si-
nònim complementari el mot jòguing.

Tots aquests mots es troben recollits
dins la Terminologia de les curses popu-
lars, publicada fa pocs dies en línia i que
recull 192 fitxes terminològiques relacio-
nades amb aquest esport. Donant un cop
d’ull pel vocabulari recollit, trobem que de

la tira de tela on els corredors porten el
mòbil se’n diu braçal per al mòbil o braçal
portamòbil, i de la peça de roba en forma
de tub que es posa per abrigar-se el coll cal
dir-ne tapaboques (i no *braga). Pel que fa
l’equipament, també cal destacar la sabati-
lla voladora (fly running shoe, en anglès),
que és la sabatilla concebuda per afavorir
la velocitat del corredor.

Pel que fa a les curses, cal remarcar les
formes calaix de sortida o sortida per calai-
xos (start corral i start by corrals, en an-
glès), que fa referència als espais en què es-
tan distribuïts els atletes a la sortida d’una
cursa per agrupar els corredors que tenen
un temps semblant. Quant a la competi-
ció, el mot arribat (finisher, en anglès)
s’utilitza per designar el corredor que
aconsegueix acabar una cursa sense obses-
sionar-se per la marca, només pel simple
plaer de participar-hi.

També es recull la paraula afinada (ta-
per o tapering), que es refereix a la reduc-
ció de la càrrega d’entrenament en el pe-
ríode precedent a una competició, per dis-
minuir l’estrès físic i psicològic del corre-
dor i incrementar-ne el rendiment. ❋
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Sabíeu que...
Beguda isotònica, supinador, millor
marca personal... són altres mots
inclosos en aquesta terminologia per
córrer en català.

(A) quantes persones...?
QUÈ HI HA DE NOU M. MONTSERRAT, D. PALOMA

“Els interrogatius qui, quin i quants,
quan formen part del complement direc-
te, poden anar precedits de la preposició
a. L’interrogatiu qui porta preferent-
ment la preposició si hi pot haver ambi-
güitat causada pel fet que el subjecte i el
complement coincideixin en persona i
nombre: A qui estima la mare? Si no es
dóna aquesta coincidència, se sol pres-
cindir de la preposició: Qui heu triat per
al partit de demà?” 
[Reproducció d’un reproducció frag-
ment GIEC]

l segon ar-
ticle que
escrivim

entorn de la gra-
màtica oficial que
l’Institut d’Estu-
dis Catalans pu-
blicarà a finals
d’any se centra en
la preposició a en
el complement di-
recte. Tots els ma-
nuals s’hi referei-
xen (a vegades
amb una simplici-
tat inexacta: “No
hi ha mai preposi-
ció davant de
complement di-
recte”), i és que
l’ús de la preposi-
ció a davant d’un
complement di-
recte postverbal
està molt arrelada.

La nova gramà-
tica detalla amb
precisió la norma
general així com
els casos en què el
complement di-
recte apareix o
pot aparèixer pre-
cedit de la prepo-
sició a. S’esmen-
ten els factors que
afavoreixen l’ús
de la preposició i, en cinc subcapítols
(i altres subepígrafs), es classifiquen
els diferents casos. Els subcapítols són
«Contextos de duplicació amb pro-
nom feble», «El complement directe
amb un quantificador pronominal»,
«Paral·lelismes sintàctics en el com-
plement directe» i «Altres casos d’al-
teracions de l’ordre bàsic». El frag-
ment que reproduïm pertany a les
«Alteracions en l’ordre bàsic amb in-
terrogatius, exclamatius i relatius».
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La premissa és que la preposició
“sol ser present” davant d’un comple-
ment directe animat que no es troba
en la seva posició bàsica. És el cas dels
interrogatius qui, quin i quants, que
s’anteposen a tots els constituents de
l’oració. Si preguntem “A qui estima
la mare?”, queda clar que demanem
per un complement directe (per ex-
emple: “la seva filla”, la mare estima la
filla). Doncs la gramàtica ens diu que
aquest interrogatiu va precedit prefe-
rentment de la preposició a. Això és

així perquè la fra-
se “Qui estima la
mare?”, sense pre-
posició, és ambi-
gua: pot ser que al-
gú (subjecte) esti-
mi la mare (com-
plement directe), i
preguntem qui,
però també pot ser
que la mare (sub-
jecte) estimi algú
(complement di-
recte), i també
preguntem qui.
    Qui diu qui, diu
quins i quants.
Quan el subjecte i
el complement di-
recte apareixen en
la mateixa persona
i nombre és quan
apareix l’ambigüi-
tat. Aleshores
aquests interroga-
tius també porten
“preferentment” la
preposició a, cosa
que la gramàtica
diu ben bé així,
amb un adverbi.
    És clar: “quantes
persones atenen?”
pot voler pregun-
tar sobre el nom-
bre de persones
(uns dependents,
per exemple; el

subjecte) que despatxen, però també
sobre el nombre de persones ateses
(uns clients, que és el complement di-
recte) per unes altres persones (subjec-
te). En aquest cas, hauríem d’escriure
preferentment a quantes.

La norma, vam dir el mes passat, té
diferents maneres de ser expressada. El
lector amb uns certs coneixements de
gramàtica farà bé de no reduir la qües-
tió a blanc o negre, a correcte o incor-
recte. ❋
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