APRETAR
Tot i ésser d’ús secular i majoritari en registres informals, el verb apretar és un
castellanisme no acceptat en el llenguatge normatiu. Per això en registres formals
es recomana reemplaçar-lo per un verb equivalent que escaigui al context.
Vet aquí, sense ànim exhaustiu, unes quantes propostes de substitució:
ajustar (un resultat, etc.):
 El resultat de la votació ha estat molt ajustat.
atapeir (una agenda, un lloc):
 Vull pensar que es va tractar d’un problema de calendari, d’una
sobrecàrrega de treball de final de curs, d’una agenda atapeïda que no li
va permetre presentar l’informe fins al 5 d’agost.
burxar (algú):
 Ho sento molt, vull dir... Si porten mocions per burxar, doncs el que
troben són aquestes respostes.
clicar (un botó):
 Cliqueu aquí per a accedir al vídeo.
collar (algú, els caragols i les femelles, etc.):
 I ha aprofitat una vegada més per a fer un nou pas en el seu procés de
recentralització i per collar encara més i deixar sense marge les
comunitats.
 Diverses entitats bancàries estan aprofitant per collar encara més els
ciutadans hipotecats amb noves condicions; per això cal que estiguin ben
assessorats, per això cal crear aquesta oficina.
estrènyer (el cinturó, la mà, la roba, etc.):
 Avui el president del Govern de l’Estat ha comparegut al Congrés i ho ha
explicat: retallades en el sou dels funcionaris, congelació de pensions,
retallades en inversió pública i a tornar-se a estrènyer el cinturó, de nou,
el Govern i els ajuntaments catalans.
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 Els representats de les dues formacions es van estrènyer la mà abans
de començar la reunió.
 Per tant, no hi vegi una voluntat de desfer aquestes polítiques; és
simplement intentar concentrar prioritats en un moment en què estreny
molt la sabata pertot arreu.
fer força:
 I crec que hem de fer força i que hem de continuar lluitant perquè el
Congrés dels Diputats prengui les mesures necessàries per a obligar el
Govern central a incrementar el nivell de les pensions mínimes.
pitjar (un botó, una tecla, etc.):
 Perquè quedi tot enregistrat, i perquè se senti millor, han de pitjar el
botó.
polsar (un botó, una tecla, un timbre, etc.)
 Va succeir ahir i abans-d’ahir, tots dos dies, sobretot al vespre: quan es
polsa la tecla 1 per programar visites, el servei no dona cap tipus de
resposta.
prémer (un botó, un gallet, un interruptor, una tecla, etc.).
 Analitzem ben bé la vigència i els encerts d’aquesta llei, però també
premem el pedal, premem l’accelerador perquè el sector avanci en el sentit
de la seva regulació, de la seva homologació, de la seva millor
professionalització.
pressionar (algú o alguna cosa).
 L’oposició pressionava massa i el president ha hagut de cedir.
serrar (les dents)
 El bruxisme consisteix a serrar les dents, a desplaçar-les cap als costats
o a fer-les carrisquejar, la qual cosa, a llarg termini, les acaba desgastant.
tibar (la roba)
 La confecció de l’uniforme dels uixers ha de tenir una cura especial a
ajustar-ne les peces de cisa i de tir, per evitar que els tibin.
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tocar (un botó, una tecla, un timbre, etc.)
 Toquem el timbre per cridar a votació. (Pausa llarga.) Molt bé,
començarem les votacions, i comencem per la Proposta de resolució
número 3.

Així mateix, convé corregir les expressions següents que sovint se solen fer
servir, erròniament, amb el verb apretar:
apressar-se o afanyar-se en comptes de «apretar el pas»
el sol pica (molt) o el sol crema (molt) en comptes de «el sol apreta»
encaixada de mans en comptes de «apretada de mans»
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