MAJOR I MENOR

El significat original dels adjectius major i menor és que un referent substantiu és
'més gran' o 'més petit', respectivament, que un altre amb el qual es compara.
Això no obstant, en les comparacions explícites el llenguatge ordinari ha acabat
substituint aquells adjectius, justament, per més gran i més petit, de manera que
major i menor han quedat relegats a una sèrie de frases lexicalitzades, com ara
altar major, carrer major, estat major, festa major, força major, major/menor d'edat,
mal menor, orde major/menor, pal major, plaça major, premissa major/menor, to
major/menor o vela major, en què la comparació és implícita.
Per a evitar l'abús d'aquests adjectius en altres construccions, en el registre formal
es recomana de substituir-los per les formes equivalents més gran i més petit o bé
pels adverbis més i menys seguits, si escau, d'un adjectiu o substantiu adient al
context:
~ S'estudiarà el traçat de la carretera que provoqui un menor impacte
sobre el medi ambient.

 S'estudiarà el traçat de la carretera que provoqui menys impacte
sobre el medi ambient.
~ Aquesta és la major crisi que hem sofert els darrers anys.

 Aquesta és la crisi més greu que hem sofert els darrers anys.
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Especialment, quan es tracta de dimensions físiques i d'edats (llevat de la fórmula
major/menor d'edat, ja esmentada), cal evitar l'ús d'aquests adjectius:
 No vull comprar una parcel·la menor d'una hectàrea.

 No vull comprar una parcel·la de menys d'una hectàrea.
 Les persones majors de seixanta-cinc anys tenen un descompte del
30% en l'entrada al museu.
 Les persones de més de seixanta-cinc anys tenen un descompte del
30% en l'entrada al museu.
Quant a l'expressió la major part, es considera correcta, però sempre es pot
substituir per la majoria.
~ La major part dels nostres clients es consideren satisfets amb el
servei que els oferim.
 La majoria dels nostres clients es consideren satisfets amb el servei
que els oferim.
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