
Ús de cap, gens, res i ningú 

 

Practica-ho  

 1.     Completa les frases següents amb gens o res: 

 a)     No hi ha____de pa. 

b)     Encara no hem aconseguit______. 

c)     Això no està _______ bé. 

d)     No li va semblar______ correcte que no li diguessis _____. 

e)     Aquest catàleg no és _____útil, no diu _____que valgui la pena. 

f)      Com que no teníem _____ fam, no hem pres ______. 

g)     Els teus amics no tenen _____ d’imaginació. 

h)     Els lladres els van deixar sense ____, però això no els va desanimar ____. 

i)      Ho sento, però no domino ____ aquest tema. 

j)      Té fama de savi, però el cas és que no està ____ informat sobre ____. 

k)     Els teus col·legues no ens han ajudat a fer _____: no són ____ amables. 

 2. Completeu les frases següents amb cap, res, gens i ningú: 

a)     Em vas dir que no volies ____ de sucre per al teu cafè. 

b)     No has tastat _____ canapè. 

c)     En Josep sempre crida, no és ____ simpàtic. 

 

CAP, és un determinant (acompanya un substantiu) que indica negació. L’usem en quantitats 

comptables (paraula: cap paraula, una paraula, dues paraules, tres paraules, etc.) 

GENS, és un determinant que usem per a referir-nos a quantitats no comptables (fam/gens de 

fam  /*una fam, dues fams, tres fams, etc.) 

RES, és sinònim de ‘cap cosa’, és un pronom indefinit i, per tant, no acompanya cap substantiu. 

Va referit a coses. 

NINGÚ, és sinònim de ‘cap persona’, és un pronom indefinit i, per tant, no acompanya cap 

substantiu. Va referit a persones. 

 



d)     Si no tens ____ per a mi, me’n vaig. 

e)     M’agradaria saber què va passar, però no m’ho diu ____. 

f)      Què t’amagues a la butxaca? Qui jo? Jo no amago mai _____. 

g)     No hi ha cap missatge per a mi? No, no n’hi ha ____. 

h)     Has llegit els llibres que t’he deixat? No, perdona però encara no n’he llegit ____. 

 

3.   Completeu els buits del text següent amb cap, res, gens i ningú: 

No hi ha ____ a fer. ____ no sap què va passar exactament. Això no m’agrada ____. No 

m’ho puc explicar. ____ dels assistents va veure ____. Però, algú ho havia de veure! De 

vegades penso que ____ d’això pot ser veritat. En ____ ocasió m’he enfrontat a una 

situació com aquesta. No sé, potser no faré ____. Esperar. Però, que ____ pensi que 

serà molt de temps. No hi ha ____ circumstància que em pugui detenir. Em quedaré 

assegut, prenent el meu cafè sol, sense ____ de sucre, i esperant que ____ no em trobi 

a faltar. 

 

Solucionari 

 1.     Completa les frases següents amb gens o res: 

 a)     No hi ha____pa. G 

b)     Encara no hem aconseguit______.  R 

c)     Això no està ______ bé. G 

d)     No li va semblar______ correcte que no li diguessis ______. G/R 

e)     Aquest catàleg no és _____útil, no diu _____que valgui la pena. G/R 

f)      Com que no teníem ____ fam, no hem pres ______. G/R  

g)     Els teus amics no tenen _____ d’imaginació. G 

h)     Els lladres els van deixar sense ____, però això no els va desanimar ____. R/G 

i)      Ho sento, però no domino _____ aquest tema. G 

j)      Té fama de savi, però el cas és que no està _____ informat sobre _____. G/R 

k)     Els teus col·legues no ens han ajudat a fer _____: no són ____ amables. R/G 

 2. Completeu les frases següents amb cap, res, gens i ningú: 

a)     Em vas dir que no volies ______ de sucre per al teu cafè. G 

b)     No has tastat ______ canapè. C 

c)     En Josep sempre crida, no és ______ simpàtic. G 



d)     Si no tens ______ per a mi, me’n vaig. R 

e)     M’agradaria saber què va passar, però no m’ho diu _____. N 

f)      Què t’amagues a la butxaca? Qui jo? Jo no amago mai _____. R 

g)     No hi ha cap missatge per a mi? No, no n’hi ha _____. C 

h)     Has llegit els llibres que t’he deixat? No, perdona però encara no n’he llegit ___. C 

 

3.   Completeu els buits del text següent amb cap, res, gens i ningú: 

No hi ha R a fer. N no sap què va passar exactament. Això no m’agrada G. No m’ho puc explicar. C dels assistents va veure R. Però, 

algú ho havia de veure! De vegades penso que R d’això pot ser veritat. En C ocasió m’he enfrontat a una situació com aquesta. No 

sé, potser no faré R. Esperar. Però, que N pensi que serà molt de temps. No hi ha C circumstància que em pugui detenir. Em 

quedaré assegut, prenent el meu cafè sol, sense G de sucre, i esperant que N no em trobi a faltar. 

 


