
L’ARTICLE NEUTRE 

 

 

Fixeu-vos  en  aquests quadres comparatius dels articles en diferents 

llengües romàniques: 

   Francés                                 Italià                               Català antic 
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 il buono lo bo 

    

    

    

le jardin 

la maison 

les arbres 

les femmes 

  

il marito 

la moglie 

i genitori 

le figlie 

 

lo jardí 

la casa 

los camins 

les dones 
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ex:el perro 

     la mesa 

     los niños 

 las peras 

Lo 

bueno 

 Com podeu veure, el castellà és l’única llengua 

que ha produït un article específic per a l’article 

que es posa davant d’adjectius o adverbis, 

conegut com a article neutre. Les altres llengües 

germanes, inclosa la nostra llengua antiga, usaven 

l’article masculí per a aquesta funció. Amb el 

temps, però, la nostra llengua abandonà les 

formes medievals masculines LO i LOS, per les 

corresponents modernes EL i ELS. Corresponia a 

EL assumir les funcions d’article  neutre, però, en 

comptes d’això, vam amprar la forma castellana 

equivalent. 

  D’aquesta manera, en lloc de “el bo”,”el millor”, 

“el just”, “el tard”, “el bé”, vam començar a dir les 

formes castelllanitzades *lo bo, *lo millor, *lo 

just, *lo tard, *lo bé…La normativa de la llengua 

actual recomana tornar a la solució antiga (l’ús d’ 

el) en la majoria dels casos.En el cas que el lo  

  lo castellà tinga un valor intensificador (trabaja  

de  lo  lindo,  vive  a  lo grande, es de lo más 

 

 

 

 

 

 

interesante…) es recomana refer la frase:treballa 

molt, viu molt rebé,és d’allò més interessant….     

Veiem tot seguit alguns suggeriments per eliminar 

aquest lo castellanitzant. 

 



Forma castellanitzant  Forma recomanable 

a) LO QUE. Lo que dius no és cert. Estic en 

desacord amb lo que ha fet.   

 

b) LO DE. Lo de ton pare és indignant. 

¿Recordeu lo d’ahir? 

 

c)  LO + QUALIFICATIU. Lo bonic de la 

pel.lícula era la fotografia.  M’agrada lo 

negre. 

 

d) LO + QUALIFICATIU O ADVERBI  

(INTENSIFICADOR) 

Aquest assumpte és de lo més lleig. 

És increïble lo tard que s’ha fet! 

No puc creure lo vella que s’ha fet Núria! 

Em sorprén lo antipàtic que és Jordi! 

Admire lo rebé que escriu el teu fill! 

 

 

 

 

e) LO + PARTICIPI.  Lo dit pel director no 

és cert. Lo publicat pel diari és increïble. 

Entre lo permés en aquesta oficina no es 

troba fumar. 

 

 

f)  LO + POSSESSIU. Lo meu està damunt 

la taula. Lo teu no són els esports de risc. 

Lo nostre no interessa a ningú. 

 

 

 

g) FRASEOLOGIA AMB “LO”. 

 

 

-a lo gran. 

 

-a lo lluny. 

 

-a lo loco. 

 

-a lo millor. 

 

-a lo sumo. 

 

-de lo contrari. 

 

a)EL QUE. El que dius no és 

cert. Estic en desacord amb 

el que ha fet. 

b) AIXÒ DE. Això de ton 

pare és indignant.¿Recordeu 

això d’ahir? 

c)  EL+ QUALIFICATIU. El 

bonic de la pel.lícula era la 

fotografia. M’agrada el negre. 

 

d)   REFER LA FRASE FINS 

A OBTENIR AQUEST 

MATÍS INTENSIFICADOR. 

Aquest assumpte és d’allò 

més lleig. 

És increïble que tard que és! 

No puc creure que vella que 

s’ha fet Núria! 

Em sorprén com és 

d’antipàtic Jordi! 

El teu fill escriu molt rebé. 

e) ALLÒ + PARTICIPI.  Allò 

dit pel director no és cert. 

Allò publicat pel diari és 

increïble. Entre allò permés 

en aquesta oficina no es 

troba fumar. 

f)  ALLÒ + POSSESSIU.Allò 

meu està damunt la taula. 

Allò teu no són els esports de 

risc. Allò nostre no interessa 

a ningú. 

 

g)EQUIVALENT  

CORRECTE SENSE “LO”. 

 

-a cor què vols. Viu a cor 

què vols. 

-a la llunyania. El vam 

veure arribar a la llunyania. 

-a la babalà. Viu a la 

babalà. 

-potser,tal vegada.Potser 

ens toque la loto. 

-a tot estirar. Hi hauria, a 

tot estirar, deu persones. 

-si no. Fes cas o, si no, seràs 

castigat. 



-en lo referent a. 

 

 

 

-en lo successiu. 

 

 

 

-és lo de menos. 

 

 

-és lo mismo. 

 

 

-lo demés. 

 

-lo més mínim. 

 

 

-lo qual. 

 

 

 

 

-per lo menys. 

 

-per lo demés. 

 

 

-per lo prompte. 

 

 

-per lo vist. 

 

 

-per lo general. 

 

-per lo sa. 

 

-per lo tant. 

 

-anar a lo seu. 

-pel que fa a, quant a. Pel 

que fa al teu augment de 

sou, hem decidit concedir-

te’l. 

-d’ara endavant, a partir 

d’ara. 

D’ara endavant soparem a 

les deu. 

-no té importància. Què 

més dóna qui pague? No té 

cap importància. 

-tant fa, és el mateix. Tant 

me fa que vinga Pere com 

Joan. 

-la resta. Sigueu puntuals. 

La resta tant se’m dóna. 

-gens. Aquest amic teu no 

m’agrada gens(ni mica) (ni 

miqueta) 

-la qual cosa. Has aprovat, 

la qual cosa em satisfà molt.  

Ha discutit amb la dona, per 

la qual cosa està pensant a 

divorciar-se. 

-almenys.  Almenys no faces 

aqueixa cara. 

-a part d’això. Té un poc de 

febre, a part d’això es troba 

bé. 

-de moment. El metge li ha 

dit que, de moment, faça llit 

un parell de dies. 

-pel que es veu, pel que 

sembla. Pel que es veu el 

seu fill és d’un altre home. 

-generalment. Generalment 

aquest xic sol aprovar-ho tot. 

-en sec. En casos així és 

millor tallar en sec. 

-per tant. Plou, per tant és 

millor no eixir. 

-anar a la seua. Ací tots van 

a la seua. 

 

Atenció. No confongues l’article neutre amb el pronom feble –LO que, 

escrit darrere del verb acabat en consonant o diftong, subtitueix CD 

masculins (el llibre, el regal, el pis, el cotxe…) . 
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sing                      

el l’ -lo ‘l,  

 

Substitueix  els LO incorrectes perquè són articles neutres 

castellanitzants: 

LO interessant del llibre era l'argument. 

No em preocupa LO més mínim el que puga pensar. 

Treballaren de LO lindo en la construcció d'aquella casa. 

En LO successiu, les classes s'acabaran mitja hora abans. 

LO bo del cas és que ningú es va adonar de l'atracament. 

Es va produir tot LO previst per l'endevinador. 

¿On  LO amagues, el regal que m'has comprat? 

L'examen, LO pense acabar en un obrir i tancar d'ulls. 

No era molt conscient de LO que feia. 

Però si aquest televisor ja LO arreglàrem la setmana passada! 

L'experiment aconseguí uns resultats de LO més esperançadors. 

Ara sí que agafarem el ratolí! LO hem vist amagar-se sota l'armari. 

¿Com podíem imaginar LO verda que estaria la gespa en tan poc de temps. 

 

 

Completa aquest text amb LO, HO o el EL (Si en lloc d’ EL vols usar 

una expressió més adequada, no dubtes a fer-ho): 

 

Amb aquella galta tan unflada, ja es veia que ______ que calia fer amb 

aquell xicot era portar_____  al dentista. Això era _______més adequat.Si 

li feia mal el queixal, era _______ més sensat. I si no hi volia anar, havíem 

d’agafar_______ per una orella i portar______ allí per força. El dentista que 

ens van recomanar ________ tranquil.litzà. “Arrancar un queixal –digué- és 

cosa de no res”, digué. Una infermera  _____ va fer seure. Semblava que 

_______ pitjor havia passat, que ja estava convençut. Però no. Quan _____ 

van voler lligar  a la cadira perquè no es moguera, jo ja vaig veure que 

hauríem d’agafar____. S’alçà, i si la infermera no li barra el pas, hauríem 

hagut d’anar______ a buscar al carrer. ______que vam suar a partir d’ací! 

Tots _____ volíem atrapar i ell s’escorria per davall les taules i entre els 

fitxers. Finalment, aconseguírem agafar____. Una volta assegut, vam 

provar_____  tot perquè obrira la boca, des d’amenaçar_____amb 

______pitjor, fins a prometre-li _____ més atractiu. El fracàs va ser 

total.Mentrestant, ______ més curiós era que l’actitud del dentista. Es 

dedicava només a observar____ amb un mig somriure. “_____ que deu 

pensar de nosaltres!” vaig dir-li. “______que pense no ______diré”, em 

contestà. “Vosté mateix _____ pot suposar”. No _____ vam aconseguir. No 

obrí la boca. Al carrer li vaig recriminar la seua tossuderia i el seu 

comportament indignant. “Amic”, em contestà, “______millor que pots fer 

és donar-me les gràcies.Us he evitat un ridícul immens.¿Quin queixal 

m’hauria d’arrancar si els tinc tots postissos!” 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


