INACCEPTABLE

De vegades s'empra l'expressió "no ser de rebut" com a senyal de rebuig per
qualsevol motiu. Tanmateix, convé saber que la dita expressió no és genuïna, sinó
un calc literal d'una expressió castellana anàloga que, alhora, és la negació de "ser
de recibo", expressió amb valor positiu però no tan usual com aquella.
En català per a expressar rebuig es pot recórrer a un seguit de frases que tenen el
mateix sentit, com ara "no ésser acceptable/ admissible/ presentable/ procedent/
tolerable", etc. O bé, sense la negació del verb, "ésser inacceptable/ inadmissible/
impresentable/ improcedent/ intolerable", etc., segons el matís que se li vulgui
donar:
 El representant de l'oposició sosté que no és de rebut que la indústria
traslladi les seves instal·lacions després d’haver contaminat el riu.
 El representant de l'oposició sosté que és inacceptable que la
indústria traslladi les seves instal·lacions després d’haver contaminat el
riu.
 No és de rebut que només hi hagi un únic centre d’atenció primària per a
una població com Vilafranca del Penedès.
 No pot ser que només hi hagi un únic centre d’atenció primària per a una
població com Vilafranca del Penedès.
 No és de rebut que l’Administració i el Govern de la Generalitat no vetllin
de manera suficient per la correcta aplicació de les lleis que actualment es
troben en vigor
 És inadmissible que l’Administració i el Govern de la Generalitat no vetllin
de manera suficient per la correcta aplicació de les lleis que actualment es
troben en vigor.
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 No és de rebut que una ILP estigui pràcticament vuit anys al calaix.
 No es pot tolerar que una ILP estigui pràcticament vuit anys al calaix.
 En aquests moments no és de rebut qüestionar el tribunal que va aplicar
aquests criteris en aquestes oposicions.
 En aquests moments és improcedent qüestionar el tribunal que va aplicar
aquests criteris en aquestes oposicions.
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