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DOBLE NEGACIÓ 
 
Reforcem el valor negatiu dels mots ‘ningú’, ‘res’,  ‘cap’, ‘gens’, ‘enlloc’, ‘mai’, 
‘tampoc’ amb l’adverbi ‘no’ en posició preverbal , com també les expressions 
‘en ma vida’ i ‘en absolut’ , i la locució ‘ni... ni...’ . 
 
Exemples: 

 
Les claus no les veiem enlloc. 
Enlloc no veiem les claus. 
Si mai no menges sushi, no pots saber si t’agrada. 
En absolut, no el trobo a faltar. 
Ni el govern central ni el de la Generalitat no acceptaran la proposta. 

 
En canvi, s’escriuen sense l’adverbi ‘no’  les partícules ‘ningú’, ‘cap’, ‘res’, 
‘enlloc’, ‘mai’ i ‘gens’  quan tenen un sentit positiu; és a dir, en oracions 
interrogatives i condicionals i en frases que denot en raresa o dificultat . 
Igualment es prescindeix de la negació quan aquests mots coordinen amb un altre 
de positiu. 
 
Exemples: 

 
Vols res més? 
Si mai vas a l’òpera, sabràs si t’agrada. 
Rarament cap dels seus amics venien a la festa. 
Difícilment ningú s’inscriurà al grup del matí. 
L’empresa va aportar poc o res a la fira. 

 
S’omet la negació quan la frase amb partícula negat iva és introduïda per 
‘sense’ , que ja té valor negatiu. Ex.: Va cloure la reunió sense que ningú hagués 
formulat cap proposta. 
 
Així mateix, no cal posar l’adverbi ‘no’ en els verbs que expres sen negació , 
com ara ‘desautoritzar’, ‘evitar’, ‘impedir’, ‘negar’, ‘pro hibir’, ‘refusar’, etc . Ex.: 
El portaveu nega que mai hagi acceptat aquesta proposta. 
 
Tampoc no s’escriu la negació quan l’adverbi ‘mai’  precedeix un adverbi o un 
adjectiu . Ex.: Com és la seva cuina? Mai prou bona. 
 

 
Esmena, si cal, amb les expressions correctes les f rases següents: 
 
1. No vols res més? Ja ho tens tot? No et deixes res? 

 
2. No tinc res a dir, tampoc m’han demanat que digui res, mai no m’hauria 

pensat que acabaríem així. 
 
3. Ni la teva cosina ni el teu germà vindran al sopar d’aquesta nit. 
 
4. Mai no ho hauria dit d’ella... sembla tan jove! 
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5. L’impedeixen que mai entri abans d’hora. 
 
6. Han prohibit que no entri al recinte. 
 
7. Ni la literatura catalana ni la castellana té un autor de tant de prestigi. 
 
8. Sembla que cap autor sàpiga de què va l’obra. 
 
9. Tampoc m’ha dit que vingui. 
 
10. En vull gens ni mica. 
 
11. Què tens? Res, no em passa res, és que estic cansada. 
 
12. Si mai passes per Sant Guim de Freixenet, visita la nostra companya. 
 
13. N’has trobat cap? Penso que n’hi havia un damunt la taula. 
 
14. Mai abans s’havien registrat dades d’atur tan elevades. 
 
15. En sa vida ha buscat feina. 
 
16. Enlloc veig que digui que hem de pagar per entrar. 
 
17. No sé ben bé si ningú s’acabarà inscrivint en el curs. 
 
18. Si ningú hagués vingut, m’hauria deprimit molt. 
 
19. Tampoc veig que s’hi hagi esforçat gaire, a parlar bé. 
 
20. Mai no impedeixis que no vingui. 
 
21. No he tingut gens de temps per fer els exercicis. 
 
22. No cuina mai prou bé per sentir-se satisfeta. 
 
23. Mai no em dius res bonic. 

 

 

 


