D o

CANTAR
R M E

P E R S O N A L S

s

INDICATIU

..,_..

Present

Perfet

lmperfet

Plusquamperfet

canto
cantes
canta
cantem
canteu
canten

he cantat
has cantat
ha cantat
hem cantat
heu cantat
han cantat

cantava
cantaves
cantava
cantavem
cantaveu
cantaven

havia cantat
havies cantat
havia cantat
havíem cantat
havíeu cantat
havien cantat

Passat simple

Passat anterior

Passat perifrastic

Passat anterior perifrastic

cantí
cantares
canta
cantarem
cantareu
cantaren

haguí cantat
hagueres cantat
hagué cantat
haguérem cantat
haguéreu cantat
hagueren cantat

vaig cantar
vas (vares) cantar
va cantar
vam (varem) cantar
vau (vareu) cantar
van (varen) cantar

vaig haver cantat
vas (vares) haver cantat
va haver cantat
vam (varem) haver cantat
vau (vareu) haver cantat
van (varen) haver cantat

Futur

Futur perfet

Condicional

Condiciona l perfet

cantaré
cantaras
cantara
cantarem
cantareu
cantaran

hauré cantat
hauras cantat
haura cantat
haurem cantat
haureu cantat
hauran cantat

cantaria
cantaries
cantaría
cantaríem
cantaríeu
cantarien

hauria (haguera) cantat
hauries (hagueres) cantat
hauria (haguera) cantat
hauríem (haguérem) cantat
hauríeu (haguéreu) cantat
haurien (hagueren ) cantat

S U B J U N T I U
Present

Perfet

lmperfet

Plusquamperfet

canti
cantis
canti
cantem
canteu
cantin

hagi cantat
hagis cantat
hagi cantat
hagim cantat
hagiu cantat
hagin cantat

cantés
cantessis
cantés
cantéssim
cantéssiu
cantessin

hagués cantat
haguessis cantat
hagués cantat
haguéssim cantat
haguéssiu cantat
haguessin cantat

IMPERATIU
canta
canti
cantem
canteu
cantin

--:l

~'

D o

R M E

s

N O

P E R S O N A LS

lnfinitiu

Gerundi

Participi

lnfinitiu: cantar

Gerundi: cantant

Participi: cantat
cantada
cantats
cantades

lnfinitiu perfet: haver
cantat

Gerundi perfet: havent
cantat

verbs.cat - Verb regular · 1a conjugació

--

PERORE

d o

R M E

s

PERSON

A

L

S

a
present

Perfet

lmperfet

Plusquamperfet

perdo
perds
perd
perdem
perdeu
perden

he perdut
has perdut
ha perdut
hem perdut
heu perdut
han perdut

perdia
perdies
perdia
perdíem
perdíeu
perdien

havia perdut
havies perdut
havia perdut
havíem perdut
havíeu perdut
havien perdut

Passat simple

Passat anterior

Passat perifra stic

Passat anterior perifrastic

perdí
perderes
perdé
perdérem
perdéreu
perderen

haguí perdut
hagueres perdut
hagué perdut
haguérem perdut
haguéreu perdut
hagueren perdut

vaig perdre
vas (vares) perdre
va perdre
vam (varem) perdre
vau (vareu) perdre
van (varen) perdre

vaig haver perdut
vas (vares) haver perdut
va haver perdut
vam (varem) haver perdut
vau (vareu) haver perdut
van (varen) haver perdut

Futur

Futur perfet

Condicional

Condicional perfet

perdré
perdras
perdra
perdrem
perdreu
perdran

hauré perdut
hauras perdut
haura perdut
haurem perdut
haureu perdut
hauran perdut

perdria
perdries
perdria
perdríem
perdríeu
perdrien

hauria (haguera) perdut
hauries (hagueres) perdut
hauria (haguera) perdut
hauríem (hagué rem) perdut
hauríeu (haguéreu ) perd ut
haurien (hagueren) perdut

SUBJUNTIU

Present

Perfet

lmperfet

Plusquamperfet

perdi
perdis
perdi
perdem
perdeu
perdin

hagi perdut
hagis perdut
hagi perdut
hagim perdut
hagiu perdut
hagin perdut

perdés
perdessis
perdés
perdéssim
perdéssiu
perdessin

hagués perdut
haguessis perdut
hagués perdut
haguéssim perdut
haguéssiu perdut
haguessin perdut

1 MPERATIU

Perd
Perdi
Perdem
Perdeu
Perdin

D o

R M E

s

N O

P E R S O N A L

lnfinitiu

Gerundi

Participi

lnfinitiu: perdre

Gerundi: perdent

lnfinitiu perfet: haver ·
perdut

Gerundi perfet: havent
perdut

Participi: perdut
perduda
perduts
perdudes

verbs.cat - Verb regular

2a conjugació

s

r::--

1

TÉMER
E

R

SON

A

L

S

INDICATIU
Present

Perfet

lmperfet

Plusquamperfet

temo
tems
tem
temem
temeu
temen

he temut
has temut
ha temut
hem temut
heu temut
han temut

temia
temies
temia
temíem
temíeu
temien

havia temut
havies temut
havia temut
havíem temut
havíeu temut
havien temut

Passat simple

Passat anterior

Passat perifrastic

Passat anterior perifrastic

temí
temeres
temé
temérem
teméreu
temeren

haguítemut
hagueres temut
hagué temut
haguérem temut
haguéreu temut .
hagueren temut

vaigtémer
vas (vares) témer
va témer
vam (varem) témer
vau (vareu) témer
van (varen) témer

vaig haver temut
vas (vares) haver temut
va haver temut
vam (varem) haver temut
vau (vareu) haver temut
van (varen) haver temut

Futur

Futur perfet

Condicional

Condicional perfet

temeré
terneras
ternera
temerem
temereu
temeran .

hauré temut
hauras temut
haura temut
haurem temut
haureu temut
hauran temut

temería
temeries
temería
temeríem
temeríeu
temerien

t1auria (haguera) temut
hauries (hagueres) temut
hauria (haguera) temut
hauríem (haguérem) temut
hauríeu (haguéreu) temut
haurien (haguere n) temut

SUBJUNTIU
Perfet

Present
temi
temis
temi
temem
temeu
temin

hagi temut
. hagis temut
hagi temut
hagimtemut
. hagiu temut
hagin temut

IMPERATIU
tem
temi
temem
temeu
temin

r~

:

p

UORMES

324

1

lmperfet

Plusquamperfet

temés
temessis
temés
teméssim
teméssiu
temessin

hagués temut
haguessis temut
hagués temut
haguéssim temut
haguéssiu temut
haguessin temut

UORM E S

N O

PERSO N ALS

lnfinitiu

Gerundi

Participi

lnfinitiu: témer

Gerundi: tement

lnfinitiu perfet: haver
temut

Gerundi perfet: havent
temut

Participi: temut
temuda
temuts
temudes

~erbs.cat - Verb regutar

2a conjugació

Do

R

M E

DORMIR
s

P E R S

o

A L

N

a
present

D, .. ,"..,

dormo
dorms
dorm
dormim
dormiu
dormen

he dormit
has dormit
ha dormit
hem dormit
heu dormit
han dormit

Passat simple

p

dormí
dormires
dormí
dormírem
dormfreu
dormiren

haguí dormit
hagueres dormit
hagué dormit
haguérem dormit
haguéreu dormit
hagueren dormit

Futur

Fu•

dormiré
dormiras
dormira
dormirem
dormireu
dormiran

hauré dormit
hauras dormit
haura dormit
haurem dormit
haureu dormit
hauran dormit

nterio r

r- rfet

lmperfet

Plusq ·-

dormia
dormies
dormia
dormíem
dormíeu
dormien

havia dormit
havies dormit
havia dormit
havíem dormit
havíeu dormit
havien dormit

Passat perifrastic

Passat ::i-•-r - --- frasttc

vaigdormir
vas (vares) dormir
va dormir
vam (varem) dormir
vau (vareu) dormir
van (varen) dormir

vaig haver dormit
vas (vares) haver dormit
va haver dormit
vam (varem) haver dormit
vau (vareu) haver dormit
van (varen) haver dormit

Condicional

Condic na'

dormiria
dormiries
dormiría
dormiríem
dormiríeu
dormirien

hauria (haguera) dormit
hauries (hagueres) dormit
hauria (haguera) dormit
hauríem (haguérem) dormit
haurfeu (haguéreu) dormit
haurien (hagueren) dormit

S U BJ

T 1

• t

·,,~ •

Present

Perfet

lmperfet

Plu squ

dormi
dormis
dormi
dormim
dormiu
dormin

hagi dormit
hagis dormit
hagi dormit
hagim ·dormit
hagiu dormit
hagin dormit

dormís
dormissis
dormís
dormíssim
dormíssiu
dormissin

hagués dormit
haguessis dormit
hagués dormit
haguéssim dormit
haguéssiu dormit
haguessin dormit

D o
dorm
dorm¡
dormim
dormiu
dormin

R M E

s

lnfinitiu
lnfinitiu: dormir
lnfinitiu perfet: haver_
dorm1t

N

o

p E R

s o

N A L

Gerundi

Part1cip1

Gerundi: dormint

Participi: dormit
dormida
dormits
dormides

Gerundi perfet: have~t
dorm1t

1.a

coni uC1ació

s

Í,::-

·111111 1

SERVIR
DORMES

#-

Present

Perfet

serveixo
serveixes
serveix
servim
serviu
serveixen

p

E

R

-~····--···

SON

A

L

S

a

lmperfet

Plusqua mperfat

he servit
has servit
ha servit
hem servit
heu servit
han servit

servia
servies
servia
servíem
servíeu
servien

havia servit
havies servit
havia servit
havíem servit
havíeu servit
havien servit

Passat simple

Passat anterior

Passat perifrastic

Passat ante

serví
servires
serví
servírem
servíreu
serviren

haguí servit
hagueres servit
hagué servit
haguérem servit
haguéreu servit
hagueren servit

vaig servir
vas (vares) servir
va servir
vam (varem) servir
vau (vareu) servir
van (varen) servir

vaig haver servit
vas (vares) haver servit
va haver servit
vam (varem) haver servit
vau (vareu) haver servit
van (varen) haver servit

Futur

Futur perfet

Condicional

serviré
serviras
servira
servirem
servireu
serviran

hauré servit
hauras servit
haura servit
haurem servit
haureu servit
hauran servit

serviria
serviries
serviria
serviríem
serviríeu
servirien

,..

-

·cional p

,,_

Present

Perfet

lmperfet

Plusquamperf"t

serveixi
serveixis
serveixi
servim
serviu
serveixin

hagi servit
hagis servit
hagi servit
hagim servit
hagiu servit
hagin servit

servís
servissis
servís
servíssim
servíssiu
servissin

hagués servit
haguessis servit
hagués servit
haguéssim servit
haguéssiu servit
haguessin servit

serveix
serveixi
servim
serviu
serveixin

D o

R M E

s

et

hauria (haguera) servit
hauries (hagueres) servit
hauria (haguera) servit
hauríem (haguérem) servit
hauríeu (haguéreu) servit
haurien (hagueren) servit

SUBJUNTIU

IMPERATIU

perifrastic

N

o

p

E R

s o

N A L

lnfinitiu

Gerundi

Participi

lnfinitiu: servir

Gerundi: servint

lnfinitiu perfet: haver
servit

Gerundi perfet: havent
servit

Participi: servit
servida
servits
servicies

-::-) Verbs.cat - Verb regular - la conjugació

s

GRAMÁTICA

La categoria deis noms
1. Oefinic ió i fundó del nom
2. Classes de noms

4. No ms d(" persones i ammal s

5. Noms de coses
6. Noms que es d1ferenc1en pel genere

3. La forma deis noms· el genere
i el nombr e

1. Definició i funció del nom
Quan ens comuniquem , necessitem donar nom a les coses que
veiem o imagin em, i així ens hi podem referir. L'escriptor Albert
Sánchez Piñol, per exemple, ha hagut de buscar un seguit de
per poder narrar la vi da d' una zebra a la sabana un dia qualsevol.

RECOR DA
De tant en tant, el nucli
del SN té com a
complements uns altres

1
La II
li salva la
• D'entr e uns
de
crema
salta un cos de olor crema. En el
n d'agafar I
per
al gran salt, la bestia trepitja una
. Amb el petit
tec n' hi ha prou perque la
es giri i fugi .

noms que s'hi adjunte n
i s'hi subordinen per
mitja d'una preposició.
Per exemple :

• uns mato/Is de color
crema
• una massa de músculs
i tendons, urpes i ullafs

El nom és una paraula que serveix per designar una persona
(Albert), un animal (zebra), una cosa concreta (u//a~ o una c~sa
abstracta (instint).
El nom és el nucli del conjun t de paraules que formen el sintagma nominal (SN). Dins d'aquest conjunt, el nom és la paraula
imprescindible i la més important; els altres elements, quan
l'acompanyen, fan d'especificadors (els que van al davant) i de
comple ments del nom (els que van al darrere). Fixa-t'hi:

1

una

Esp

1 branqueta
Nucli
Sintagma nomina l

temporada
Nucli
Sintagma nomina l

seca

un

instint

assassí

CN

Esp

Nucli

CN

-

Sintagma nomina l

Gramatica

1

l

1

r-:

2. Classes de noms
D'ac ord amb allo que designen, els noms s'agrupen
en diferents classes.

,
l

~L

l

P R OPIS

COM UNS

Desi gnen tote ele elem ente
de la mate lxa claee e:

Desi gnen un s ol eleme nt

i el disti ngeix en d eis altres
de la m ateix a c lasse:

bass a, abeu rador . zebra, caya dor

Carla , Suiss a, el S egr e, el Pedra fo' j

• Antro ponim s
- Desig nen una perso na
concr eta amb n om propi:

Albert ;; S ánc hez Piño/

• Con crete
- D esign en una perso n a.
un a nima l o una cosa :

n oia, !le ona, riu, a le
• Abs trac tes
- Desig nen realit ats q u e
no e s pode n veure ni toc ar:
savies a, bonda t;;, pau

• lndiv ldual s
- Desig n en un sol ésse r o una
sola cosa :
r oca, ove/la , p e r sona

• Col-le ctius
- Desig ne n un conj unt, una
col-lec ció d "ésser s o coses :

r ocam . r amat . gent

La prim era lletra deis noms propi s s'escriu amb
majú scula : Albert Sánc hez Piño /, A.frica, Kenia . Pero s'esc
riuen amb minúscula
els articl es, les prep osici ons i les conju ncion
s que de vegades form en part deis noms prop is: e/ Delta de l'Ebre
, Vilan ova i la Ce/trú,
/a Pobla de Segu r.
No s' escri u en amb majú scula els dies de la
setmana, els mesas
de l'a ny ¡ els punt s card inals : e/ 24 de des~m
bre, el sol e~_ro n per
,
E
nvi esc riure m els punts cardi nals amb maJu
scula si
,
/ oest. n ca
. , , .
form en pa rt d 'un topo nim: /'Oes t amen ca, Afnc a del Sud, /'Europa

de l'Est.
__ ..,¡- _

_ __

10
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G ram atic a

•Top onim s
- D esig ne n un lloc concre t
amb no m p r opi:

A-fric a. e l Seren geti.
Tanza nia

• Com ptab les
- Desig nen c oses q ue es
pode n comp ta r per unitat9:

arbre, !launa , riu, o!:jec tiu
• No com ptab les
- D esig nen coses que no es
pode n compt a r p er uni·-¡;at9'·
calor. aigua. pac iencia

------

El morfema basic d'una paraula
s'anomena arrel (teul- és
l'arrel de teula). Els morfemes

3. La forma deis noms: el genere I el nombre

adjunts poden ser derivatius
(formen paraules noves: teula
➔ teulada) o flexius
(expressen propietats
gramaticals: teula ➔ teules) .
Els morfemes flexius deis
noms expressen el genere
(mestre/ mestra) i el nombre
(paret0/parets) . Els morfemes
flexius deis verbs expressen la
persona i el nombre (parlo/
parles/parlen), el temps
(dormo/ dormiré/ dormia) i el
mode (perdo/ perdi/ perdent/
perdut). El conjunt de
morfemes flexius d'una paraula
s'anomena desinencia.

El nom és una paraul a variable perque la gran maj oria de noms
varíen en nombre: tenen una forma per al singular (//ir:;ó, mato//,
zebra) i una altra per al plural (//i<;ons, mato/Is, zebres). N ' hi ha
uns quants que també varien en genere: tenen quatre formes, dues
peral singular (//eó, /leona ) i dues per al plural (//eons, //eones).
En gramatica, el genere pot ser masculí o femení, i el nombre pot
ser singular o plural. El genere i el nombre s' assenyalen per mitja de
marques flexives o terminacions. Els diccionaris indiquen el genere
deis noms amb !' abreviatura: m (nom mascul O, f (nom femenO.

ullal m. Dent que té una forma
punxeguda i que esta situada
entre les incisives i les premolars.

urpa f. Ungla llarga, corbada: - J
i punxeguda, com les que tenen
els gats.

- - -- - - -

4. Noms de persones i animals
Els noms que designen persones i animals salen presentar quatre
formes, per mitja de les quals expressem el genere i el nombre.
'

Arrel

Significat

Nom

1

1

(part fixa)

ons
¡,Te1'111inac
'
~
~(P.art vari

le)

masculí singular

gat

un gat de sexe masculí

gat-

-

gata

un gat de sexe femení

gat-

-a

gats

més d'un gat de sexe masculí

gat-

--s

masculí plural

gates

més d'un gat de sexe femení

gat-

-es

femení plural

-

femení singular

1
Alguns noms, en canviar de genere, experimenten petites variacions en l'arrel (1, 2), substitucions de vocals (3), addicions d' altres
marque s de genere (4 ) o adopten paraules diferents (5). Ara bé, hi
ha alguns noms que són invariables pel que fa al genere (6).

.,,
[ñ
N

~

U.:•

w
a::

1. Varlacl ó de conson ants

..,

I

~

p/ b

llop

lloba

llops

llobes

t / d

nebot

neboda

nebots

nebodes

c/ g

amic

amiga

amics

amigues

u/ v

esclau

esclava

esclaus

esclaves

2 . Addlcló de •n-

a / n

germa

german a

germans

germane s

í / n

cosí

cosina

cosins

cosines

ó / n

lleó

!leona

lleons

!leones

e/ a

mestre

mestra

mestres

mestres

pallasso

pallassa

pallassos

pallasses

monja

monja

monjas

monges

o/ a

Llop / !loba / llops / llobes.

4 . Addlció de marqu es espeda ls

alcalde

alcaldes sa

alcaldes

alcaldes ses

comte

comtess a

comtes

comtess es

gall

gallina

galls

gallines

heroi

hero·i na

herois

hero"ines

bruixot

bruixa

bruixots

bruixes

ninot

nina

ninots

nines

actor

actrlu

actors

actrius

psicoleg

psicolog a

psicoleg s

psicolog ues

geoleg

geologa

geolegs

geologu es

e / essa

ina

....
ot / a

--

tor / trlu
,-.

leg / loga

Gram iltica

Escena de la pel-lícula Superman: el retorn
(Bryan Singer, 2006), en que !'actor era~·
don Routh interpreta el paper de l'hero1.

Animals

Persones

1

Femení

Femení

Masculí

l'amo

la mestressa

l'ase (o ruc)

el gendre

la nora (o jove)

el boc

la cabra

l'hereu

la pubilla

elcavall

l'euga

el marit

la muller

el marra

l'ovella

l'oncle

la tia

el porc

la truja

el padrastre

la madrastra

el bou (o toro)

Masculí

j la somera

r

la vaca

el cantant

la cantant

el captaire

la captaire

un escombriaire

una escombriaire

un espia

una espia

un artista

una artista

e! pianista

la pianista

ur. vianant

una vianant

el conserge

la conserge

el gerent

la gerent

-----l

En els noms d'animals que tenen una sola forma per designar
els dos sexes de l'especie, la distinció es fa amb l'aposició de les
paraules mase/e o feme/la : una gasela mase/e / una gasela feme/la .

1
Gramiltica

~

5. Nom s de coses
depen de la tra,.
Els noms de coses tenen un sol genere, cosa que
nom mascu 11 1que,
1 1,
. ,
. .,
d'
d 1c10. A1x1 dones considerem que e so es un
, d d'antic ho , ,em
,
'
en canvi, la lluna és un nom femeni perque es
' ·xer fa'c·11ment el genere
· , C om pots veure, podem recone1
a1x1.
d'aque sts noms gracies a l'article que els precedeix.

!nmmillf tU'lítm

.
~

Cal utilitza r-los
amb els articles el o un

un avantat ge
els afores
el compte
el costum
el deute

el dubte
el front
el lleixiu
el penden t
el senyal

Cal utilitzar-los
amb els articles la o una
la xocolata
la suor
la resplend or
la resta
les postres

una allau
una analisi
la dent
la calor
una olor

El senyal.

Hi ha alguns noms que són invariables pel que fa al nombre:
Nombr e invaria ble
un llapis

dos llapis

un atles

dos atles

un focus

dos focus

un globus

dos globus

un tipus

dos tipus

el dilluns

els dilluns

el temps

els temps

Hi ha noms que només utilitze m en plural : e/s sostenidors, e/s
cal<;otets, les tisores , les golfes, les postres, /es escombraries ...

Els llapis.

6. Noms que es diferencien pel genere
Hi ha uns quants noms que només es diferencien pel genere . Vetne aquí uns quants:
~

el canal

1

El canal agafa f'aigua del riu i la

'via d 'aigua'

porta als camps de conreu.

el clau

Clava les dues fustes amb un
clau llarg.

(que es clava)

Gram atica

la canal 'conduc te
'
ca nonada'
la clau (que obre

i tanca un pany)

La canal recull f'aigua de la p/U;
de la teulada.

No han aconseguit trobar fo ele
de la porta.

-

el fi
'objectiu, finalitat'

No entenc quin és el fi que es
proposa.

la ti 'acabament'

L'órbitre ha xiulat la fi del partit.

El 1/um de la cuino fa
pampallugues.

la llum

'estri, apareil'

'claror, electricitat'

Obre la finestra perque entri
la llum.

la pols 'partícules
diminutes'

Treu la pols deis mobles amb un
ploma//.

la pudor

No puc aguantar la pudor tan
forta que fa.

el llum

-

Pren-li el pols, que el cor Ji
batega molt de pressa.

el pols 'batee'

-

el pudor

--

'modestia, vergonya'

Cal respectar el pudor de la gent.

el son

Aquesta nit m 'ha costat agafar
el son.

'acte de dormir'

-

-

el terra

'superficie, sol'
el full

la son

'ganes de dormir'

- -

la terra 'part solida

Ves amb compte que el terra
rellisca molt.

-

,-.

' mala olor'

del planeta'
la fulla

Has d'escriure en el ful/ blanc.

'tros de paper'

.,_

un ordre 'contrari
de desordre'

'part de les plantes'

-

una ordre

Hi havia un ordre meticulós.

'manament'

Fins que no dormis deu hores,
no et passaró la son.

----

La terra ben regada és fertil
i dona molt bones ca/lites.
La fulla d'aquests arbres és
perenne.

Era una ordre de desnonament.

-

Hi ha algunes parelles de noms que només es diferencien pel
genere (l' un és masculí i l'altre femenO. El nom femení sol designar un objecte de mida superior (ciste/1 / cistella, ganivet / ganive-

ta, plat ! plata, roe ! roca, hort !harta) o bé d'un ús diferenciat
(ane/1 / anella, crit / crida, gerro / gerra, tint / tinta).
ORGANITZA ELS TEUS C0NEIXEMENTS
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DEFINICIÓ

(

J

CLA55E5

l

• designa persones,
anímale, coses
concretes, coses

FORMA

• comuna
- concrets/

abstractes

abstractes

• nucli del 5N

- individuals /

• propís
- antroponims
- topo nim6

• genere

- masculí

• nombrej
- s ingula r

1 - femení

- p lural

col-lect ius
- comptables /
no comptables

• canvíen de forma

• no canvíen de forma

- llopllloballlopsll/obes

- el llapís I els llapís

- gal//gallína/ gal/sigallines

- el focus I els focus

- cavallleugalcavalls/
eugues

1

- els cal9otets
- les postres

1
~

..
1
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GRAMÁTICA
La categoria
deis adjectius
J d,
4. La cene ,
5. La pos1c1 :h.. adJ\: et 1<,

1. Definició d 'adjectiu
2. La funció deis adjectius

tr.is

3. La fonna deis adjectius

1. Definició d'adjectiu
Per descriure les persones, els animals i les coses necessitem paraules que ens permetin dir-ne les característiques. L'escriptor Josep Vallverdú, per exemple, ha hagut de buscar un seguit d'
tius per descriure, amb ulls de poeta, com és l'aguila quan vola
dalt del cel en aquest poema .
.A
Águila
Ma1c~tuosa,
impa,,ida,
ingrav ida,
ufanosa.
Dalt del cel sembla un estel.
Ulls de foc,
urpes de ferro,
és l'aguila, si no m'erro.

Els adjectius són una classe de paraules que indiquen les característiques del nom que acompanyen, amb el qual concorden en
genere i nombre.

oce/1 maiestuós

~ majestuosa

ocells majestuosos

masculí singular

femení singular

masculí plural

L

1

1

7=

1

aguiles maiestuoses
♦

1

femení plural

Gramiltica (
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2. la fun ció dei s adjectius

REC O RDA

En un sint agm a nom inal , e ls adjectius que com
pleme nte n e l nom
fan la func ió de com plem ent del nom [CN} .
A.guita

majestuosa, impavida, ingravida, ufanosa.

Nucli

CN
Sinta gma nomi nal

En un sinta gma verb al, els adje ctius que atrib
ueixen qualitats al
SN Sub jecte fan la func ió de complement atrib
utiu [CAtr} quan
van darr ere deis verb s atributius ser, esta r i sem
blar.
L'

aguila

semb/a

majestuosa, impa vida, ingravida, ufanosa.

Nucl i
SN Subj ecte

CAtr
SV Predi cat

El predi cat que atribu .
e1x
quali tats a l SN Subjecte
per m itja d eis verbs
copu latius ser, estar

i semblar s'ano mena
pred icat nominal.

Els adjec tius que
comp leme nten un verb
pred icati u (ésa dir, un

verb que no sigui ser,
estar o semblar, com ara
volar ) i alhora
comp lem enten el SN
Subj ecte fan la funció de
com plem ent predicatiu

[CPre d]: L'aguila vota
maje stuos a, impavida,

3. La forma dei s adjectius
Els adje ctiu s són para ules variables perq ue sole
n variar en genere
i nom bre: tene n una form a per al masc ulí (maj
estuós) i una altra
pera l fem ení (majestuosa), i tene n una forma
pera l masculí plura l
(maj estu osos) i una altra pera l feme ní plural
(majestuoses).
Ara bé, un petit nom bre d'ad jecti us variables nom
és ho són en el
sing ular o en el plur al. Per exem ple, amp le és
variable en el si ngular, pero no pas en el plural (un carre r amp le,
una avin guda ampla,
uns carrers amp les, unes avingudes amp
les); en canvi, auda<; és
va riabl e en e l plural, pero no pas en el singular
(un acte audac;, una
deci sió auda<;, uns acte s audac;os, unes deci
sions audaces) .
Hi ha uns quan ts adje ctius que són invariables,
és a dir, tene n
\a mate ixa form a per al mas culí i e l femení,
tant en e l singul ar
(adm irab le) com en el plura l (admirables).
Els dicc iona ris ens indi quen si els adjectius tene
n dues formes
0 la mate ixa form a per al mas c ulí i pera l feme ní.

majestuós -osa adj. Que impressio na pel fet que
és molt ele- \
gant o sole mne o mol t gran .
\

admirable adj. Que és dign e d'ad mira ció per
algu na cosa .

ingravida, ufanosa.

Els adjectius poden adoptar quatre formes (antic, antiga, antics,
antigues), tres formes (a mple, ampla, amples) o dues form es (alegre, alegres), sego ns siguin variables o invariables pel que fa al
genere.

poble antic, església antiga

home alegre, dona alegre

pobles antics, esglésies antigues

homes alegres, dones alegres

D 'acord amb la variació de les terminacions i el nombre de
formes que adopten els adjectius, els classifiquem en cinc mo-

dels.
L'església romanica de Sant Climent de Taüll
(Alta Ribagor~a) és for~a antiga: data del segle XI.

Si la forma masculina acaba en consonant, en vocal tónica, en
difto ng o en -i, -o, -u atones, afegi m les termi nacion s següents:

~.

~

~

~

Plural

Singular

--Masculí acabat

€/1 ...

Femení -

Masculí -

--j

Consonant

-e

-d
-g
-1
-t

groe
ríe
verd
amarg
tranquil
barat
humit

1~rog
nea
verd
amargc.1
tranquil-1
barat
humidc:.

Vocal tonica

Cal tenir en compte els casos
següents:

cru, crua, crus, crues
nu, nua, nus, nues
europeu, europea,
europeus, europees

-a
-e
-í
-ú

i

Femení -

-

groe
ric
verd
amarg
tranquil
barat
humit

-

-

grogu
riqu
verd-.s
amargues
tranq uil-1 1
barat
humid

.,,.._....

-catalanu -

catala
sere
genuí
comú

cataland
serena
genu'1'na
comuna

catalans
seren
genu·1n1
comuns

blau
esportiu
nou

blava
esportiva
nova

blaus
esportius
nous

blaves
esportives

savi
aeri
guerxo
ingenu
ambigu

savia
aeria
guerxa
ingenua
ambigua

savis
aeris
guerxos
ingenus
ambigus

savies
aeries
guerxes
ingenues
ambigües

seren
genu·1ne
comune

Dlftong
-au
-iu
-ou

noves

Vocal atona
Són invariables els adjectius
següents:

breu, breu, breus, breus
suau, suau, suaus, suaus

-i
-o
-u
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Si la forma masculina acaba en
afegim les terminacions següents:

1
1

-s, -<;, -x, -ix, -xt, -se, -st O -ig,

~r.r. ~ lfl~1.,·u~ ~ m
Singular

Plural

Masculí acabat en ...

-s

..

-s:
-x
-ix
-xt
-se
-st
-ig

Masculí -os

Femení -

gris
gros
dols:
fix
fluix
mixt
frese
trist
boig
lleig
mig

grisa
grossa
dols:a
fixa
fluix a
mixta
fresca
trista
boja
lletja
mitja

Femení -e.s

grises
grosses
dolces
fixes
fluixes
mixtes
fresques
tristes
boges
lletges
mitges

grisos
grossos
dols:os
fixos
fluixos
mixtos
frescos
tristos
bajos
lletjos
mitjos

Si la forma masculina acaba en -e atona, solem afegir les terminacions següents:

mig tomaquet / mitja taronja

Singular

Masculí acabat
en -e

Femení -a

Masculí -es
amples
esquerres
pobres
dignes
di rectes

ampla
esquerra
pobra
digna
directa

ample
esquerre
pobre
digne
directe

amples
esquerres
pobres
dignes
directes

Si la forma masculina acaba en -a(, -i( o -o(, afegim les term inacions següents:

~ · · - , . -M~del

! ~t,:~..

~

4:v triabÍi s:e1-t;rs;iu~al
~

1i~ ~

.

Plural

Singular
Masculí acabat
en -af, -if, -of

1

efica~
feli~
velof
auda~

Femení

efica~
tell~
velo~
auda~

Gramati ca

Masculí -os

efica~os
feli~os
velofos
audafos

-

Femení -es

Femení -es

eficaces
felices
veloces
audaces

Són invariables els adjectius
següents:
feb le, feble, febles, febles
jove, jove, j oves, joves

Alguns adjectius són invariables i, per ta nt, tenen la mateixa
terminació pera l mascu lí i el femení:
No són invariables, entre
d' altres, els adjectius següents:
Singular

para/./gj, paraf./e/a,
paraf,/els, para/,/eles
tranquil tranquil-la,
tranquils, tranquil-les
do/gm, dolenta, dolents,
do/entes
contgm, contenta,
contents, contentes
clQL clara, clars, ciares
sonQL sonora, sonors, sonares

Masculí acabat en ...
-aire

xerraire
suau
-eu
breu
-ble
amable
-e
alegre
-al
igual
-el
cruel
facil
-il
elegant
-ant
-ent
1 intel-ligent
-ar ( 1/-->f '-- popular
-or /)4Y\:- superior

-au

(

~

t f .,-,,

l

Plural
Femení

Femení -

suau
breu
amable
alegre
igual
cruel
facil
elegant
intel-ligent
popular
superior

xerraire
suau
breu
amable
alegre
igual
cruel
facil
elegants
intel-ligent
popular
superior

xerraire
suau
breu
amables
alegre
igual·
cruel
facil
elegant
intel •ligent
popular
superior

Femení

Masculí -

Femení-

xerraire

l

f

Masculí acabat en ...
-a
-ista
-ícola

Masculí -

idiota

idiota

idiot

esportista
agrícola

esportista
agrícola

esportist
agrícol

1

~

1 idiot

esportistes
agrícol

4. La concordan~a deis adjectius
Els adjectius concorden en genere i nombre amb el nom que complementen:
Ahir vaig fotografiar una ~ . ila !==j.dora.

Quan els adjectius van darrere deis verbs ser, estar i semblar,
també concorden amb el nom:
Les fotografies són

+

impressionants. La Mariona deu estar contenta.

+

+

♦
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Q ua n 1, a d.1ect1. u
co m pl em en ta me,s d' un
nom del mateix genere , utilitzem l'a dj ec tiu
en plural:
Pinta la porta i la finestra
blanques .
f. sin gu la r + f. singular
= f. plural
Q ua n l' ad je ct iu co m pl
em en ta més d' un nom
de genere diferent, utilitzem l'a dj ec tiu
en masculí plural :
Porta un ane/1 i un a me
dalla daurats.
m as cu lí + femení = m
asculí
Té un es io ie s i uns rello
tg~ mo lt valuosos .
fe m en í + m as cu lí = m
asculí

Una gorra i una bufanda ver
melles.

S. La p os ic ió d ei s ad je
ct iu s
5 .1 . Darrere el no m
No rm al m en t, co l-l oq ue
m els adjectius darrere el
nom. En aq ue sta
po sic ió , l'a dj ec tiu té la
funció d'afegir una cara
cterística al no m
pe r di fe re nc ia r un el em
en t co nc re t de tots els alt
res qu e re be n el
m at ei x no m :
Les no ve l-les po lic ía
qu es no /'entusiasmen .

[Policíaques és un a cara
cterística qu e especifica
a qu in a m en a
de novel -les en s referim
.]

5 .2 . Davant el no m

i¡i

Co l·l oq ue m l'a dj ec tiu
davant el no m en caso
s molt concrets:
a) Per expressar un a carac
terística del nom amb un
sentit explicatiu
0 valoratiu; és a dir, se
nse qu e restringeixi el sig
nificat del nom:
La seva vi ol en ta re ac ci
ó en s va desconcertar.
lL' ad je ct iu vi ol en ta no
limita el significat del
no m re ac ció ,
sin ó qu e ap or ta un a ex
pl ic ac ió o un a valoració
afegida. Diríem el m at ei x d' aq ue st a
altra manera: La seva re
acció, qu e va
se r vi ol en ta , en s va de
sc on ce rta r.]
b) Per su br at lla r un a qu
al ita t evident:
Els ca ng ur s só n m ol t ab
un da nt s a les llunyanes
terres d ' Au stralia.

Ua se sa p qu e les te rre s
d' Australia só n m ol t llu
ny an es .]

s~bie.s

(.I\A f'

,

Diem qu e un adjectiu és
un ep íte t qu an no
afegeix informació sobre
el no m, sinó qu e només
indica un a característica
qu e ja se sa p qu e la cosa
an om en ad a té: el fred
hivern. la blanca neu✓
el calorós ~
-

L' ep íte t es fa servir per
qüestions ornamentals
i és un a de les figures
retoriques qu e uti\itza
el l\e ng ua tge literari.

c) Per indica r l'ordre en el temps o en l'espa i:

RECORDA

la segona porta
el cinque pis

el proper I el próxim tren
la darrera / /'última oportunitat

Fem servir les formes
bon (bona, bons, bones)

(cartes,
d) En les fórmu les de sa lutaci ó de la correspond encia
corre us electr onics):

i mal (mala, mals, males)

davant el nom per
expressar-ne les qualitats
positives i les negatives,
respectivament:

Estimada Marta, Benvolguts companys, Distingit senyor,
e) Per expressar un signif icat diferent:

Hem tingut un bon
viatge, pero ens ha fet

Darrere el nom,

vell

utilitzem les formes bo
(bona, bons, bones) i
dolent (dolenta, dolents,

pobre

do/entes):

trist

Fa un temps bo per al
turisme, pero un temps
dolent pera /'agricultura:
no plou.

una persona gran

una gran persona

gran

molt mal temps.

$0 1

[una persona molt valorada]

[una persona adulta o vella]

un ve// amic

un amic ve//

[antic, de fa temps]

[que té molts anys]

un pobre home

un home pobre

[un home desgraciat]

[que no té diners o recursos]

una trista pel-lícula

una pel-lícula trísta

[de poca qualitat]

[que inspira tristesa]

un sol alumn e

un alumne sol

[sense companyia]

[que és únic]

DEn algunes expressions fi xes:
una falsa alarma
a curt (mitja o 1/arg) termini

en legítima defensa
un 1/arg etcetera

ORGANITZA ELS TEUS C0NEIXEMENTS
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DEFIN ICIÓ

1
• deec riu pereo nee,
anima le i coeee
• nucli del SAdj

[

I

FUNC IÓ

]

l

1
• en un SN fa de CN
• en un SV fa de CAtr
obéd eCPr ed

FORM A

1
• variab le pel que fa al
gener e i al nomb re
• invari able pel que fa
al gener e

• conco rda en gener e
i nomb re amb el nom

que comp leme nta
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Els articles
1. Definició i fundó de l'article

2. Les formes deis articles definit i i_n definit
3. Les contraccions
4 . L'article personal
5. L'article neutre
6. Sobre l'ús de l'article

1. Definició i funció de l'article

RECORDA

Per referir-nos a les persones i les coses, hem d'informar si en parlem per primera vegada o si ja n'hem parlat amb anterioritat; si en
parlem en sentit general o si ho fem en sentit concret; si formen
part d'un grupo si només n'hi ha una ... ; en definitiva, sisón indefinides o definides. Fixa't com en el text següent el mag Merlí,
quan parla, posa articles davant els noms perdonar aquesta mena
d' i nformació.

Els determinants es
classifiquen en vuit
grups:
- articles (el, un ... )
- demostratius
(aquest, aquel/... )

- possessius
(meu, teu, seu ...)

MERLí: Una vegada et vaig dir que les úniques armes contra la
forc;a i la grandesa són fer-se petit i astut. Pero ho has oblidat
massa aviat. Una minúscula goteta de verí fa rebolcar-se per
terra f-;1 teva enorme vanitat.

- numera Is (un, dos ... )
- quantitatius
( molt, poc. . .)

- indefinits
(algun, qua/sevol... )

- interrogatius

Els articles són una classe de paraules que indiquen si els noms
són definits o indefinits i si són masculins o femenins. Els articles
formen part de la categoría deis determinants: van davant els noms
i hi concorden en genere i nombre.

1
1ss

el verí

~ foí~ª

masculí singular

i1 v1rí

femení singular

masculí singular

LT

Gramatica

(quin, quina .. .)

- exclamatius
(quin, quina ... )

ª'iª r3ca
femení singular

Els articles determinen els elements del si ntagma nominal, fan
la funció d'especificadors [Esp] i concorden en genere i nombre
amb el nucl i.

Els articles el i la davant les
sigles comen~ades amb vocal
s'apostrofen d'acord amb les
normes: /'ONU, la UGT (la u és
atona).
En els casos de sigles
comen~ades amb consonant
i que es llegeixen lletra per
lletra, també apostrofarem si el
nom de la primera lletra
comen~a amb vocal: l'FBI,

una

enorme

Esp

CN

L'article femení la s'apostrofa
davant i o u (hi o hu) toniques:
l'Índia, l'illa, /'hidra
l'ungla, /'única, /'hulla
La una no s'apostrofa quan es

refereix a l'hora: la una del
migdia (pero: /'una i l'altra) .

de verí

Nucli

CN

1

2. Les formes deis articlcs definrt I indefinit
Les formes de l'article definit són les següents:

Masculí

No s'apostrofa
davant de
consonant.
Singular

el mag

el
+-

S'apostrofa
davant de vocal
o h.

/'onze, l'1 1.

L'article la no s'apostrofa
davant els noms de les lletres:
la a, la efa, la ena.

goteta

Sintagma nominal

l'NBA.

Els numerals segueixen les
normes d'apostrofació: /'u, /'1,

r

_,_

I'

l'oce/1
l'hivern

els

els arbres

t

1---

Plural

1

l 1a forra
1'

7

es mag s'oce/1
es mags ets ocells

Formes habituals del catala
de les llles Balears

Femení

J

les

/'oreneta

l'herba

les terres

sa forra s'herba
ses forces ses herbes

Excepcionalment, l'article definit no s'apostrofa en aquests casos:
la

davant i o hi atones

la informaciQ

la historia

la

davant u o hu atones

la uni1Q1

la humitat

i o hi seguides de vocal

el iogurt
el iode

la hiena
la iuca

el
la

-

davant d'un diftong creixent:

-

Les formes de l'article indefinit són les següents:
-,

Masculí
Singular

Plural

Femení

un

un fruiter

una

una escala

uns

uns /libres

unes

unesgomes

Gramatica
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3. Les contraccions
Les formes deis articles definits e/ i e/s precedits de les preposicions a, de, per i el mot ca ('casa') sovint formen una contracció,
ésa dir, una reducció de dues formes en una. Les formes contraetes i no contracte s són les següents :

.
a

+ el
davant de consonan t

al

de

ca

1

+ elJ

evol ca,

1

Vaig al teatre.

a I'

Se'n va a l'aigua.

als

Viu als arbres.

del

Surt del mig.

de 1'

Torna de l'hotel.

deis

Baixa deis núvols.

pel

Fuig pel forat.

per I'

Lluita per l'honor.

pels

Creix pels marges.

Ves a cal metge.

ca 1'

Ves a ca l'Andreu.

cals

Ves a cals avis.

~

-per

+ el

davant de vocal o h

1 cal

4. L'article personal
Els noms de persona solen anar precedits d'un article, que anomenem article personal . Les formes de l'article personal són les següents:

L'article femení la (o na) no
s' apostrofa davant
els noms q ue comencen amb

Davant de consonan t
Masculí
Femení

I

Davant de vocal o h

■-■
M 'he trobat el Jaume.
M 'he trobat en Jaume.

la
na*

He saludat la Rosa.
He saludat na Rosa.

n'*
1'

n'*

No he vist l'Oriol.
No he vist n'Oriol.
He convidat l'Angela.
He convidat n 'Angela.

* Formes habituals del catala de les llles Balears.

L'article personal no s' utilitza en uns casos determinats. Fixa't
en la taula següent:

1

Quan ens referlm a personatges
histories o famosos.

He de llegir un conte de Pere Calders
i una novel-la de Merce Rodoreda.

Quan crldem l'atenció d'una
persona perque reaccioni.

Sandra, obre la porta. I tu, Xavler,
pots ajudar-me?

-

Quan fem saber quin nom té una
persona: dlr-se.

El meu pare es diu Josep i la meva
more es diu Marta.

Quan lntrodu"im el nom o el
cognom amb les paraules senyor
/ senyora I altres tractaments.

Aquest és el senyor Joan Pulg
i aquesta és la senyora La/a Sants.
Li presento el doctor Bruguera.

i o u atones: la Irene (na Irene).
L' article en no fa mai
la contracció amb la preposició
que el precedeix: d'en Pau,

d 'en Pere. Sí que la fa, en canvi,
am b el mot ca: can Joan.

;,, L r ele neutre
L'article e/ és neutre quan el fem servir per parlar d' una cosa o
unes coses en sentit general , sense concretar.
En catala, la forma lo com a
article neutre no s'admet en la
!lengua formal (lo més curiós ➔
el més curiós; lo que has de fer
➔ el que has de fer) . Ara bé, la
forma lo sí que és admesa com
a article definit en alguns
dialectes (/o pare, lo poble).

el = les coses

el = la cosa

El millor que pots fer és anar a cal
dentista.
El més important de tot és la salut.

El que diuen els metges s'ha de fer.
El que menges no et convé pera la
salut.

En determinats casos, el sentit general o abstracte d' un frase es
representa per unes altres paraules:
Un de mostratiu neutre: aixó, alió

Aixo que dius no és veritat.
És d'allo més complicat.

La cosa més curiosa és que se n 'ha

l l'expressió 'la cosa'

~~;;~an enganyat, la qua/ cosa és ~•
greu.

l'article la (reducció de 'la cosa')

Sempre fon el mateix: cadascú va a
la seva.

--------'

6. Sobre l'ús de l'article
Fem servir l'article indefini t (un, una) per introdu ir un nom que
encara no hem identificat; en canvi , usem l'article definit (e/, /a)
per referir-nos a un nom conegu t, ja identific at:
Un dia, va apareixer una oreneta. L' oreneta s'havia enamo rat
d'un peix. El peix se'n va adonar i l'orenet a li va fer una reverencia, i la reverencia va impressionar molt el peix.

una oreneta
l'oreneta

1

el peix

Gramatica
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Uti litz em l' art icle de fini t amb mo
lts noms propis de llo c (toponims): pa·1sos (e/ Brasil, /' Uru gua
i, les Filipines); ciutats i pobles
(/a
Seu d ' Urge/1, l'H ava na , /es Bor
ges 8/anques); comarques (/'E
mp arda , la Ce rda nya , /es Carrigues
); muntanyes, rius , oceans i ma
rs (e/
Mo nts en y, l 'Ebre, l'A tla nti c,
el Me dite rra ni), i carrers, pla
ces i
avi ngu des (e/ car rer de Mo nte
ada , la plac;a de la Vi/a , l'av ing
uda
Dia gon al) . Da van t els toponims
, l'article s'escriu amb min úsc ula
.
No usem l' article en uns quants
noms propis de lloc: continents
(Af ric a, Am eri ca, Asia, Europa,
Oceania); pa'isos europeus (Alem
anya , Ho lan da , Anglaterra) ; altr
es pa'i"sos (Egipte , Rússia , Xi/e), i mo
lts
po ble s i ciutats (Reus , París, Lon
dres) .
Els die s de la setmana van amb
article o sense:

~r T' fm h

rn

Qu an die m el nom del dia de
la
setmana.

~m Jf 3r n
~t m l

-

-

-

Qu an expressem accions
habituals.

No utilitzem articl - ---.__
. .
e arnb
com b inac1ons de v b . les
er i no
fixa d es per l' ús co
' rn Ies rn
seg üen ts: tenir cotxe d

, ur
por tar uf/eres ser mee ' . 0
'
an,c
buscar feina, fer classe '
, Parar
o desparar tau/a anar a
'
casa
caure a terra, seure tau/ '
O
a,
jug ar a escacs.

El dissabte és el meu dio preferit
.

[el dia és el diss abt e]

El diumenge 11 de julio / és eI seu
aniversari.

[el día és el diu me nge ]

Tinc classe d'angles el/ els dilluns
i el/ els dimecres.

[ca da dilluns i cad a dim ecres]

La botiga tonca el/ els dillu ns al
ma tí.

[ca da dilluns]

íl4,Elb1rt.lr.1h

Qu an ens referim al dia més
imm edi at.

Et vaig trucar dijous. [díjo u s passat]
Avui és dimarts. [el día d ' avuí]
Divendres tinc metge. [ div e ndr es víne
nt]

Uti litz em l' art icle de fin it davant
deis mesos, deis anys i de les
estacion

s:

Les vac anc es escolars són al juli
o/ i a I' agost.
No rec ordo si el me u par e va
néi xer el 1970 o I' any 19 71 .
Aq uí aco stu ma a fer mo lt fre d
a l ' hiv ern i ma lta cal or a l'es tiu
.

0R GA NI TZ A ELS TEUS COHE
IXEMEHTS

[~
J
DE FIN ICI Ó

1

1

J

• ind iqu en eí ele no ma eón
de fín lte
o ind efí nlt e i si eón ma scu lina
o
fem eni na

11
~1

dm at, &: .d

r

1
J

CL AS SE S

• art lcle de fln lt
• art lcle ind efl nlt

J

• art icle per eont1l

• art icle neu -t;re

GRAMÁTICA
[Els determinants
demostratius, possessius
i interrogatius
1. Definició de determinant

3. Els possessius

2. Els demostratius

4. Els interrogatius

1. Definició de determinant
Per precisar el significat deis noms, necessitem determinants que
especifiquin, per exemple, la distancia (aquella rata), la possessió
(/es seves netes), la quantitat (dues can~ons), etc. Sense els determi nants, no ens faríem una idea prou precisa de l'abast del significat deis noms d' aquest fragment:

Q uan molt, molt de temps després, aquell:i rata que s' hav ia
salvat era ja una vella xaruga, les seves netes li preguntaven:
- Padrina, per que la seguíeu, la música?
tonada
- Filletes -el la els responia-, quan vaig sentir a
tan deliciosa, em va semblar que veia t d<' formatges rodons
i dol<;os que em cridaven: «Vine, vine a viure dintre nostre, com
si fossis a casa teva».

Els determinants limiten el significat del nom i el fan més precís
i definit. Dins del sintagma nominal, fan la funció d'especifica-

dors

[Esp] del nom:

les

~

Det

Det

[Esp]

netes
N

[Esp] [Nucli]

Sintagma nominal

ague/la
Det

tonada
N

tan deliciosa
Adv + Adj

[Esp]

[Nucli]

[CN]

Sintagma nominal

Gramatica
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Un determinant és una categoria lexica constituYda per paraules que gairebé sempre van davant del nom, moltes de les quals
són variables i, en aquest cas, concorden en genere i nombre amb
el nom que acompanyen.
!!Jl_uella rata

molta estona

aquel/ ratolí

L_j

L.J

LJ

qulns nets

quines netes

els seus nets

les seves netes

LJ

LJ

molt de temps

t

1

LJ

1

t

Ac:¡,ueeta can~oneta la toco

q,uan em volen enganyar,
i té una tonada molt diferent
d'aq.uella q,ue vaig tocar primer.

2. Els demostratius
Els determinants demostratius poden ser masculins o femenins i
concorden amb el nom que acompanyen. Determinen si üna cosa
o una persona és a prop o 1/uny de la persona que parla. Així
dones, es classifiquen segons que indiquin proximitat o llunyania.

Femení

Masculí
Singular

aquest

aquest ratolí

aquesta

aquesta canf6

Plural

aquests

aquests ratolins

aquestes

aquestes canfons

r~-

'\/.

,,

Lluny

Masculí
Singular
-Plural

S.ib,..,

'~

Femení

aquell

aquel/ ratolí

aquella

aquella canfó

aquells

aquel/s ratolins

aquelles

aquel/es canfons

1

•e..

?

No es pronuncia la essa
davant de la !letra t deis
demostratius masculins:
aque(s)t noi; aque(s)ts
nois. Ara bé, se sol

Els demostratius neutres no són determinants, sinó pronoms, ¡
per tant, no acompanyen el nom: es refereixen a coses que no
sabem que són o de les quals no volem dir el nom.
aixo

(aquesta bossa.i aquests mitjons)

Alxó és per a tu.

allo

(aquell xandall i aquelles vambes)

Alió és per a ella.

Gramatica

pronunciar aquesta essa
del masculí singular
quan acompanya un
nom que comen~a en
t
vocal: aquest any; aqueS
home.

RECORDA

Els dernostratius,
els possessius i els
interrogati us poden
apareixer sense el nom
quan aquest se
sobreentén : Aquella
~ m'agrada més
que aquesta (canró).

.
Fem servir aixo ·1 a11'o per ref enr-no
s a un fet que ha passat o al
que ha dit una altra persona:

No vu/1 pensar en alió de /'altre dia.
o

ºo

Vaig 1,arallar-me
ami, l'Óscar.

No he estudi at,

pero penso aprovar.
Aixó que has dit no té ni cap ni peus; és absurd.

¡tu, quina (can(Ó)

t'estimes més?

Els demostratius locatius (que assenyalen lloc) tampo c no són
determinants, sinó adverbis, i, per tant, acompanyen el verb.
aquí

en aquest lloc, a prop del qui parla

Vine cap aquí.

alla

en aquel! lloc, lluny del qui parla

Ves-te'n cap al/a.

Els demostratius no tan sois indique n proxim itat o llunyan ia en
l'espai, sinó també en el temps. Observa l'estreta relació deis demostra tius amb els temps verbals i amb els adverb is de temps.

Relacionats amb aquí
¡ a//ó hi ha els adverbis enra
i en/la.

En~a vol dir 'cap aquí,
·, on és el qui parla':
en direccio
· fes-te enra!; o bé
No
. t'apart,s:
significa '
cap al temps present':
. d'un temps
Les coses han canv,at
enfa,

.
Enua
. vol d1r 'cap alla, en

dtrec ·,
Cio d'aquí cap alla' :
No t'ap . fes-te en/la·
rop,s,
1 0 bé ·
'
significa 'a I'altra part·
,
1a la b
anda d' 11',
1 cap rn ,
ª ª : No trobareu
es rata riu en/la.

----

Aixó és molt facil.
Aquest any ha nevat mo/t.

Aquel/ any no

va nevar gaire.

Usem el verb venir per indica~ la direcc ió cap al lloc on es traben les person es que parl en. En canvi, fem servir el verb anar per
indica r la direcc ió cap a un lloc on no es troben les persones que
parlen.
A prop del qui parla
A prop del qui escolta
Lluny del qui parla
Lluny del qui escolta

- Que vindras a casa meva?
venir - Sí que vindré a casa teva.
anar

-En acabat, anirem a casa
d'en Joan.

cap aquí
cap alla

Gramiitica (
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3. Els possessius

1

'

Els determinants possessius poden ser masculins o femenins i
concorden amb el nom que acompanyen . Indiquen de qui són, de
qui depenen o a qui pertanyen les coses o les persones, ésa dir, qu i

s.\

en són els posse'ldors.

conserva en algun parlar

e ...?

El possessiu 1/ur, 1/urs es
i de tant e n tant apareix
en alguns escrits; es
refereix sempre a més
d'un posse·idor (d'ells,
d'elles) i és l'equivalent a

Aquesta és la vostra feina .

Aquest és el meu ordinador.

la forma del trances leur,
de l' angles their i de
l'alemany ihr. Els nordamericans i llur (la sevo)

No coneixeu les nostres
habilitats.

No canee els teus interessos.

maquinaria bel-lico; Els
científics i 1/urs (els seus)
programes de recerco.

Els possessius presenten una forma diferent pera cadascuna de
les persones gramaticals: tres formes designen un possei'dor i les
altres tres designen més d 'un possei'dor.

Plural

Persona
gramatical

Masculí

Femení

_j
Femení

Masculí

jo

meu

el meu país

meva

la meva família

meus

els meus pares

meves

les meves opinion~

tu

teu

el teu país

teva

la teva família

teus

els teus pares

teves

les teves opinions~

ell, ella,
voste

seu

el seu país

seva

la seva família

seus

els seus pares

seves

les seves opinions

Formes habituals del catala occidental: meua, teua, seua, meues, teues, seues.

,.,.

·-

--·

·- d 'un possei·dor
Més

•

Singular

Persona
gramatical

Masculí

.

~

~

,.

Plural

Femení

Femení

Masculí

nosaltres

nostre

el nostre
país

nostra

la nostra
família

nostres

els nostres
pares

nostres

/es nostres
opinions

vosaltres

vostre

el vostre país

vostra

la vostra
família

vostres

els vostres
pares

vostres

les vostres
opinions

ells, elles,
vostes

seu

seves

/es seves
opinions

el seu país

seva

la seva
famí/ia

seus

els seus
pares

Els possessius poden anar al davant o al darrere del nom. Quan
van al davant, normalment, porten l' artic le definit, perque ens referim a un nom determinat; si van al darrere, no porten l' article
definit, perque ens referim a un nom indetermin at.

On es menja més l,é:
acasaeeva
o a casa meva?
1

rJt1 ,, .i. u:i m~ oimo

E?!im ~~0 l ttl 0

Davant noms determinats

Davant noms indetermina ts

És ~ meu amic.

És un amic

nostres veins.
He rebut els vostres missatges.
Aquí hi ha les seves coses.

Són alguns veins

Són els

meu.

nostres.
vostres.
Aquí hi ha_ coses seves.
He rebut _ missatges

Els possessius solen anar darrere d' algunes preposicions de lloc i
d'expressions que van introduYdes per una preposició. Per exemple:

vostre

meva

davant

meu

al davant meu

a favor

darrere

teu

al darrere teu

a corree nostre

de part

QJ2!2J2. seu

en benefici seu

en poder seu

e!2f2.Seu

a casa

teva

En les preposicions de lloc que utilitzem amb article (al davant,
al darrere, al damunt, al costat, al voltant) podem col-locar el possessiu davant o darrere:
RECORDA

Darrere les preposicions
de lloc sempre usem
el possessiu masculí
singular:
aldavantmeve
-

al davant meu

al vo/tantRe5Ye
-

al voltant

nostre

A classe, la Núria sempre seu al meu costat
A classe, la Núria sempre seu al costat meu.
No fem servir els possessius quan se sobreentén qui n'és el posseYdor:

u sa/taven les seves- /lagrimes deis 5etl5- u/Is quan li ta/laven els
5etl5- cabe/Is.

L'arbitre es ficava la se-va- ma a la se-va- butxaca per treure una
targeta groga.

Davant els noms que indiquen relacions de parentiu també es
fan servir els possessius atons:

mon pare
ton germa
son cunyat

mamare
to germana
so cunyada

mos cosins
tos oncles
sos nebots

mes cosines
tes nebodes
ses ties

Gramfltica
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4. Els interrogatius
O
Els determina nts interrogatius s' usen per preguntar per coses ~ersones que no estan identificades o bé per preguntar- ne la quantitat.

Quin día som avui'?

~

- - -- -~
, ,._:i:..-...✓

estona falta?

'----- ·--

@\¡

Els determinants interrogatius sempre van davant el nom i canvien
la forma segons el genere i el nombre del nom que acompany en .
Singular

1

1

Plural

RECORD A

1

1
1

1

1Femeni

quina

quins

Quin dia és avui?

quin

1 Masculí

1

quines

Quina hora és?

Quins companys
vindran?

Quines companyes
vindran?

Tot i q ue no se sol
pronunciar la t de quant
i quants, cal escriure-la.
Fem servir quant per

Singular

1
Masculí
Femení

quant
t
quan a

Quant temps
falta?

Quanta estona

I falta ?

Plural

1
quants

quantes

Quants companys
vindran?

Quantes companyes
vindran?

Les formes deis interrogatius també serveixen per fer exclamacions. En aquest cas, diem que es tracta d'exclamatius.

11

-·-----..
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Grama tica

determinar la quantitat
i quan per indicar temps:

Quan facis el pastís,
pregunta 'm quant sucre
s'hi ha de posar.

GRAMÁTICA

Els determinants
numerals, quantitatius
i indefinits
1. Definició de quantificadors
2. Els numerals
3. Els quantitatius
4. Els indefinits

1. Definició de quantificadors
No podríem entendre' ns ni expressar-nos amb prou precisió sense
els quantificadors, ésa dir, sense el conjunt de paraules que indiquen quantitat o grau. Per exemple, seria impossible dur a terme
amb exit una recepta de cuina sense la presencia d'aquesta classe
de paraules.

Bledes amb picada de nous
¡
unes quantes bledes ben amples de penca, es rentarern, les bullirem amb for<;a aigua i mitja cullerada de
sal i le d .

Triarem

' s eixarem escórrer.
Mentrestant, en una cassola amb bastant d'oli, hi fregirern d
.
.
.
.
.nna · os alis. Un cop freg1ts ' h1 sofreg1rem una m,ca de fa1
M' en acabat, les bledes escorregudes.
entre ho remenem tot hi afegirem pebre blanc i canyella e
'
. n pols (no gaire) i una picada de deu o dotze nous.
. molt lentament 1es bl edes
u Finalrn
, ent, de1.xarem' bullir
.
.
ia les e rni nuts i, després de deixar-les refredar una mica,
Podrem servir.
EM PAR SABATA: La cuina de l'avia.

Gramilltica
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Els quantificadors són paraules que indiquen la quantita~ d'elements (dos a/Is) o bé el grau d' una activitat (després de de,xar-les
refredar una mica), el grau d' una propietat (ben amples) o el grau
d ' una manera d 'actuar (molt lentament).
Els quantificadors poden formar part de diferents classes de paraules; poden ser determinants, noms, pronoms o adverbis .

Determinants

Precisen, de manera exacta o
aproximada, la quantitat d'un nom .

dotze nous
fon;a aigua

Noms

Designen una quantitat.

una dotzena d 'ous

Pronoms

Es refereixen a coses o persones
sense dir-ne el nom .

es remena tot
tothom ha sap

Precisen el nivel! d'intensitat d' una
propietat (adjectiu), d 'una activitat
(verb) o d'una manera d'actuar
(adverbi).

massa rapida

--

Adverbis

-

es referei x al nivel! d'inte .
ns1tat

que pod en expressar un
adjectiu (més gran)

0

un

adverbi (mo/t rapidament) .
Així, parlem de grau

comparatiu de superioritat

Classes de quantlflcadors

-

En gra m atica, el grau

(més gran, majar), d'igualtat
(tan gran) i d ' inferioritat
(menys g ran, no tan gran,
menor), i de grau superlatiu

(mo/t gran, grandíssim) .

adjectiu
parla massa
verb
massa de pressa
adverbi

En aquest bloc, estudiarem principalment els quantificadors
determinants i els quantificadors noms. Aquests quantificadors es
classifiquen en numerals, quantitatius i indefinits .

2. Els numerals
Els numerals són els quantificadors que expressen la quantitat,
l'ordre o la part de manera exacta. Fixa-t'hi :
Bullirem les
blec:les ami,
mitja

RE~ORDA
Els

Cal no confondre els
mots

nombre i número.

El nombre d'una cosa és
la quantitat que n'hi ha:

Hi ha un petit nombre de
persones que s'espera.
40 és un nombre excessiu
d'alumnes per classe.
El número és una xifra
determinada:

numerals cardinals acompanyen el s noms

i n' exp ressen quan-

titats exactes:

-Quantes nous necessitareu per fer la picada?
-Necessitarem dotze nous.
Les fo rm es deis numerals card inal s són les següents:
u, un / una

11

onze

10

deu

2

dos / dues

12

dotze

20

vint

3

tres

13

tretze

30

trenta

4

quatre

14

catorze

40

quaranta

quinze

50

cinquanta

Quin número de lotería
ha tocat?

5

ci nc

15

6

sis

16

setze

60

seixanta

Vise al correr de

7

set

17

disset

70

setanta

8

vuit

18

divuit

80

vuitanta

9

nou

19

dinou

90

noranta

o

zero

100

cent / centes

1.000

mil

10•

milió

109

miliard

1012

bilió

Camelies

número 125.

t-----::- --.

---,

Usem la forma u quan ens referim als numerals c o m a no m s o
quan indiquem ordre en una seqüenci a:

Escrivim les quantitats amb

El número u i el vint-i-u són nombres senars.
Obriu el /libre perla pagina u de la unita t dos.
[primera]

xifres quan ens referim a

números d'ordre (fila

2, seient

15), adreces ( correr de Sant

Pere, 21) i dates (el 15 de
setembre de l'any 2001) .
Escrivim les quantitats amb

(deu
o dotze alis), sempre que no
lletres del zero al vint

[segona]

Posem -i- entres les desenes i les un itats del 2 1 al 29, pero només usem guionet a partir de 30:

En aquest autocar hi caben vint-i-dues persones; en aquest altre, trenta-cinc.

guiocentenes

En les formes compostes deis numerals escrivim sempre un

net entre les desenes

i les

unitats, i entre

les

unitats

i les

continguin decimals (5, 5 cm)

(D - U -C: D esenes-Unitats-Centenes) . En les altres formes compos-

o percentatges (9 %), i solem

tes, no escrivim guionet:

escriure amb xifres les altres
quantitats: Hi havia al

de 30 o 40 persones.

voltant

600: sis-cents (U-C)
768 : set-cents seixanta-vuit (U-C), (D-U)
4.840: quatre mil vuit-cents quaranta (U-C)

Gramlltica
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2.2. Numerals ordinals
.
, .)
.
. .
'I dre en l'espai (e/ cmque pis
Els numerals ordmals indiquen or . . / bé indiquen la situa0
i en el temps (/a segona setmana
1ul10; d' 'te aniversari).
ció dins d'una serie (/'onze class,f,cat, e ,vw ..
.
Les formes deis numerals ord .ina 1s són les seguents.
Masculí

Femení

1

1

Masculí

Femení

1

Quan es tracta de xifres altes
(a partir de l'onze), sovintfern
servir un numeral cardinal en
lloc d'un numeral ordinal,
sobretot quan el podem
acompanyar amb el nom

sise

6a

s1sena

número:

segona

6e
7e

sete

7a

setena

3a

tercera

Se

vuite

8a

vuitena

És el seient (número) catorze de
la fila (número) quinze.

quart

4a

quarta

nove

9a

novena

cinque

Sa

cinquena

9e
1oe

dese

10a

desena

lr

---

primer

la

primera

2n

segon

2a

3r

tercer

4t

Se

Per formar el plural, seguim les regles de flex ió deis adjectius .
A partir del Se, tenim les terminacions -e, -ena, -ens, -enes:
A la marató, en Jaume ha quedat en el vint-i-une (21 e) /loe i la
Montse, en la vint-i-dosena (22a) posició.
En Lluís i /'Albert són els vint-i-tresens (23ns) participants que
s'han apuntat en el concurs; l'Anna i la Mar, les trenta-unenes
(31es) .

2.3 . Numerals partitius o fraccionaris
Els numerals partitius o fraccionaris indiquen una parto una frac-

ció d'una unitat. Els partitius tenen les mateixes formes que els
numerals ordinals correspon_ents (un quart d 'hora, una
part de la població), excepte les formes següents:

1/2

cinquena

Darrere de noms propis
i de segles, i davant
d'esdeveniments periodics,
sovint utilitzem xifres romanes
amb valor d'ordinals: Pere IV
(Pere quart), el seg/e V/11
(el segle vuite), XIX Concurs
de coste/Is (dinove concurs de
castells).

Queda mig minut per a la mitja port.

la meitat

1/3
2/3

un ter~
dos ter~os

una tercera part
dues terceres parts

1/10
2/10

un decim
dos decims

una decima part
dues decimes parts

1/100
2/100

un centesim
dos centesims

una centesima part
dues centesimes parts

1/1 .000
2/1 .000

un mil-lesim
dos mil-lesims

una mil -lesima part
dues mil-lesimes parts

Vol la meitat deis beneficis.
Un ter~ de la població fa esport.
Han aprovat dos ter~os deis alumnes.
-He comprat un decim de lotería.
-Jo n 'he comprat dos decims.
Hª guanyat la cursa només per dues centes,
• ·mes
de segon.
Un mil-les/m és una mil-lesima part d'una cosa si
la divídim per mil.

l

Per designar períodes d'anys,
utilitzem la terminació -enni:
bienni (dos anys), trienni (tres

anys), quinquenni (cinc anys),
sexenni (sis anys), decenni (deu
anys), mif,fenni (mil anys)

A'•r, • 1 Ufn"' ídlS

Els numerals coHectius són noms que indiquen un grup de persones o coses:

Una vintena de persones fa cua a la porta per entrar.
Els numerals col·lectius tenen la forma femenina de !'ordinal i
es refereixen a una quantitat aproximada si són nombres grans:

Deu haver-hi una dotzena d'alumnes o bé una quinzena a tot
estirar.
Alguns numerals col·lectius tenen una forma específica:

Quants pare/Is de sabates deu tenir?
És un duo musical de piano i vio/once/.
Ha guanyat la jugada amb un trio d'asos.
S'han presentat un centenar de sol·licituds.
Han venut un miler d'entrades peral concert.
Els numerals multiplicatius designen el nombre de
vegades que volem augmentar una quantitat: el doble,
el triple, el quadruple ... Ara bé, sobretot a partir de
quadruple, sovint substitu'im els multiplicatius pels numerals cardinals (quatre, cinc, sis ... ) bo i afegint l'expressió vegades més:

Aquesta temporada, en Caries ha marcat cinc vegades més gols (el quíntuple de gols) que en /'anterior.
Duo musical de piano i violoncel.

3, Els quantitatius
Els quantitatius són els quantificadors que expressen quantitats
aproximades o imprecises:

Sofregirem una mica de farina en una paella amb bastant d'oli.
[quantitat escassa]

[quantitat més que regular]

Els quantitatius i~diquen diferents graus de quantitat. Alguns
només els fem servir per als noms comptables i d'altres, per als
noms no comptables.
Fixa't en els exemples de la pagina següent:

Gramlltica
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Hi ha massa maduixes.

Hi ha bastantes maduixes.

Hi ha massa olí.

Hi ha bastant -0/i.

Gramatica

Hi ha moltes maduixes.

Hi ha poques / unes quantes maduixes.
No hi ha gaires maduixes.

Hi ha molt d'oli.

Hi ha poc / una mica d'oli.
No hi ha gaire olí.

Hi ha forfa maduixes.

No hi ha cap maduixa.

Hi ha forfa ali.

No hi ha gens d'o/i.

Les formes deis quantitatius són les següents:

~------.

Singular

Masculí

Quantltatlus.,
Invariables

Plural

Femení

Masculí

Femení

--

molt oli

molta farina

molts alis

moltes bledes

tant oli

tanta farina

tants alis

tantes bledes

bastant ali

bastanta farin a

bastants alis

bastantes bledes

poc ali

poca farina

pocs alis

poques bledes

1-----------+-- -

---- --

no gaires a/Is ni gaires bledes

no gaire ali ni gaire farina

[ uns --;ant-;;;¡¡;

1

-

mésoli
menys ali

massaoli

for<;a aigua
- prou aigua
una mica d'oli
gens d'oli

capa//

unes quantes bledes

S~b,es c¡1,,1e ...?

Els quantitatius gens i una mica sempre van seguits de la preposició de quan determinen un nom . En canvi, amb mo/t i bastant la

Quan parlem de manera

preposició és opcional:

col- loquial, de vegades
fem servir les formes
plurals masses, forces,

A les setrilleres hi queda

una mica d 'oli, pero no hi queda gens

de vinagre.

S'han de bullir amb molta (d ') aigua i durant bastants (de) minuts.

prous. Aquestes formes,
pero, s'han d'evitar quan

Els quantitatius gens de, cap i gaire s' utilitzen en oracions nega-

escrivim o parlem de
manera formal :

tives i interrogatives amb valor diferent:

Has gastat masses diners

i ara no en tens prous, oi?

Frases negatives

No hi ha gaire olí.
No hi ha gens de sal.
No té cap ali.

Has gastat massa diners
i ara no en tens prou, oi?

------

T

Frases interrogatives

Que hi ha gaire ali? [molt d'oli]
Que hi ha gens de sal? [una mica de sal]
Tens cap al/? [algun all]

Utilitzem cap per quantifica r els noms comptabl es (cap al/, cap
maduixa, cap minut) i gens de per quantifica r els noms no comptables (gens de sal, gens de farina, gens de temps) .
Usem prou per assenyalar una quantitat sufi cient, tanta com ca l
en necessitem. En canvi, amb bastant o forc;a expressem una

0

quantitat més que regular:
-Hi ha

bastantes hiedes. Pero fJ. 'hi haura prou p er a quatre p er-

sones?
-Cree que fJ. 'hi haura

prou: si no fJ.'hi ha prou, farem una altra

cosa .

Gramiitica ( .,. _. J

4. Els indefinits
Els indefinits són els quantificadors que es refereixen vagament a
una quantitat de persones o coses que formen part d' un grup:

Aquí teniu diversos ganivets de cuina. Tots aquests ganivets són
de la cuina del restaurant. Cada ganivet és diferent deis a/tres perque cadascun va més bé per tallar unes coses concretes.
Usem els indefinits per seleccionar elements que formen part
d'un grup :

la totalitat
deis elements
del grup

!1

tots e/s ganivets

---

.,.....,

,-,

''
1 1

'''
'
11

1 1

Un cert nombre
d'elements
del grup

uns ganivets
alguns ganivets
diversos ganivets
diferents ganivets

t.

''
: ;.
11
11
11
11
11
11
11

'

',I

.-=.

I•

Un per un tots
els elements
del grup

codo ganivet
codoscun deis ganivets
codo un deis ganivets

11

''
''
11
''

"•

1-
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en una explosió de gas .
Dos morts i diversos ferits
en una explosió de gas.

Ara bé, podem utilitzar
varis en el sentit

de variats:

1---

Una corbata de colors

[
1

. . .,. . .

11

Dos morts i WJFi5 ferits

Una corbata de colors

'··

quolsevol ganivet

És incorrecte usar varis
en !loe deis indefinits
olguns, uns quants
o diversos:

+ ++++

1,

Un element
del grup, tant
se val quin sigui

?

[

"

!

---

voris.

voriots.

Les formes deis indefinits més habituals són les següents :

Singular

Plural

Masculí

Femení

Femení

Masculí

un pot

una tassa

uns pots

unes tasses

algun ganivet

alguna forqui/1 a

alguns ganivets

algunes forquilles

certmoment

certa ocasió

el mateix dia

la mateixa hora

rcerts moments - - -

l e/s mateixos dies

certes ocasions

----~

_ l ies mateixes hores

un altre /
/'altre jersei

, una altra /
l'a/tra camisa

uns a/tres /
els a/tres jerseis

unes a/tres /
les a/tres comises

tot el poble

tota la ciutat

tots els pobles

totes les ciutats

f

tots dos peus
ambdós peus
cadascun deis pots
cada un deis pots

cadascuna de Ies tasses
cado una de le s tasses

~

___

diversos ganivets

RECORDA

darrere del nom, el

Singular

Masculí
cada pot

Plu ral

Femení

[un ganivet no gaire
adequat].

Les bledes es poden tallar
amb qualsevol qanivet
[tant se val quin ganivet].

Per tallar la carn,
necessitem qanivets

Mascu/í

cada tassa

significat és un altre:

La carn no es pot tallar bé
amb un qanivet qualsevol

______ __

.._diverses culleres

.r:r--~-;:;.;:;..;::;.;;....=-;;;;;;;;;;::;:;::-- - ~ ~

Si utilitzem qualsevol,

diferents o diversos

m-;;;;;-

tot~s dues
dues mans

diferents pots
qualsevol pot

t

Femení
diferents tasses

qualsevol tassa

Utilitzem l' indefinit cadascun (o cada un ) seguit de la preposi ció de i el nom en plural. Pero suprimim el nom quan l' hem dit
abans i se sobreentén :

Si cadascun deis convidats porta alguna cosa de menjar, farem
un bon sopar.
Necessitem quatre noies, i cadascuna haura de fer una feina
diferent.

diferents / diversos
[ganivets de mida i de
fulla diverses] .

Tenim diferents / diversos
ggnivets de tallar carn [uns
quants, alguns ganivets].

Usem l'indefinit altre per indicar que no és la mateixa persona 0
la mateixa cosa que hem dit abans. Sempre porta al davant un o el:

Aquest /libre, ja /'he 1/egit; deixa-me 'n un a/tre.
Les dues camises m 'agraden, pero /'una és de maniga curta i
/'a/tra és de maniga /larga.

Gramatica (
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GRAMÁTICA
La categoria deis verbs
1 . Definició i funció del verb
2 . Verbs predicatius i verbs copulatius
3 . Verbs transitius i verbs intransitius
4 . Verbs pronominals
5 . Verbs de regim
6 . La conjugació verbal

1. Definició i funció del verb
Quan observem les persones o les coses, veiem que actuen, que
es transformen, que estan o que són d'una manera determinada ...
1 per referir-nos-hi , ha fem per mitja deis verbs. Gracies a aquesta
classe de paraules, podem imaginar-nos, com si la veiéssim,
aquesta escena:
Sota un cel molt blau , sobre un mar molt blau, navegaven set
veles blanques. Set vaixells navegaven sobre un mar que s'inflava, s'a l1;ava i rugía . 1 els mariners cantaven i remaven . Tots
cantaven, menys !' home que els dirigía i que governava el
timó de la primera nau . Aquel! home mirava en silenci l' horitzó . En que pensava ? Qui era ?
Els verbs són paraules que serveixen per referir-nos a accions,
processos o estats de persones i coses :

Els mariners cantaven i remaven .
[Cantar i remar són dues accions que feien els mariners.]
El mar s'inflava i s'alrava.
[Inflar-se i al<;ar-se són dos processos que experimentava el

;
o

z

i-~"''·\.,

____

....,,..

nLA

1

mar.]
Ulisses enyorava la seva dona i el seu fil/.
[Enyorar expressa l'estat en que es trobava Ulisses.]

r.ramatica

El nucli del sintagma verbal
també pot anar acom panyat

El verb és el nucli del grup de paraul es que formen el sintagma

verbal (SV):

d'especificadors, que són

mírava

alguns adverbis, com a ra no,

[Esp]

[Nucli]

també, només, sovint, sempre,

Només menia i prou.

[Compleme nt 1] [Complement 2]
Sintagma verbal

ja, encara: No parla gens.

Ja dira alguna cosa.

en silenci

l'horitzó

El verb forma part del predica t de l'oració i concorda en persona i nombre amb el subjecte:

home

Aquel/

sempre

governava

el timó de la nau.

1

~--

Verb
[3a persona del singular]

[3a persona del singular]
SV Predicat

SN Subjecte
Set

navegaven

vaíxe/1s

sobre un mar agítat.

Verb
[3a persona del plural]

[3a persona del plural]

1

SV Predicat

SN Subjecte

2. Verbs predicatius i verbs copulatius
Un verb és predicatiu quan func iona com a nucli del predicat i
ens informa de com es comporta el subjecte:

Les set naus gregues van arribar a la terra deis ciclops.
Subjecte

Predi cat

Hi ha verbs que no tenen
subjecte; són els verbs
impersonals. Expressen

existencia (haver-h1) i fenomens
meteorologics (ploure, nevar,

Gairebé tots els verbs són predicatius i formen oracions de pre-

dicat verbal o predicatives.
Un verb és copulatiu quan serveix per unir el subjecte a un complement, l'atribut, que expressa una característica del subjecte:

1/ampegar). També són

impersonals ser i fer en
determinades oracions (és
d'hora, és tard, fa fred, fa calor) .

Aquests verbs es conjuguen en
, tercera persona del singular:

Hi ha set vaíxells amarrats al
mol/ del port.

Els ciclops
Subjecte

una gent orgullosa.
V

Complement Atribut

Vasa/tres esteu cansats del viatge?
Subjecte

V

Complement Atribut

Només els verbs ser, estar i semblar es consideren plenament
copulatius i formen oracions de predicat nominal o atributives.

Gramiltica
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3. Verbs transitius i verbs intransitius
Molts verbs necessiten anar acompanyats d'un complement di recte [CD], sense el qual el predicat resulta incomplet. Aquests verbs
s' anomenen transitius.

-Que feia Ulisses?

-Mirava l'horitzó.
V

[CD]

Hi ha verbs que no necessiten un CD, tot i que sovint van acompanyats d'altres complements que no són obligatoris. Aquests
verbs s' anomenen intransitius.

-Que feien els set vaixells?

-Navegaven.
V

Ah, i naveg
tranquil-lam

No. Navegaven per
un mar agitat.

Gramiltica
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engreixar-se (M 'he engreixat

Alguns verbs sempre es conjuguen acompanyats d' un pronom feble (em, et, es, ens, us, en, hi) i de vegades de dos. Aquests verbs

una mica); aprimar-se (T'has
aprimat?); empassar-se (No us

s'anomenen pronominals.

empasseu els p inyols);

assemblar-se (L 'un i l'altre

Po/ifem es va adormir.

s'assemblen).

[Pron +

Verbs que no són pronom inals:
callar (Calleu.0 ; caure (Ha

1

marxar (No marxeu, sisplau!) .

·--

1

V)

Els a/tres gegants se n'havien anat.
[Pron + Pron + V)

caigut); seure (Seu a terra);
pujar (Puja a /'autobús);

•¡

4. Verbs pronominals

Verbs que són pronom inals:

Hi havia uns penya -segats sota la cava .
[Pron + V)

Hi ha verbs que poden anar amb un pronom feble o sense:
Altres verbs que prenen un
significat diferent quan són
pronominals: estirar-se (Es va
estirar aterra) / estirar (Va
estirar la corda); enfilar-se (Es
van enfilar sobre el monstre) /

enfilar (Enfila l 'agulla a /'avía,
que no hi veu gaire).

Polifem es va despertar. Després va despertar e/s a/tres ciclops.
[Pron

+ VI

[VI

[CD)

En alguns verbs la presencia o l' absencia del pronom feble
comporta un canvi de significat:

El gegant es lleva quan clareja .
[s'afc;a o s'aixeca del llit)

El mariner lleva /'ancora .
[fa

pujar a bord !'a ncora]

Gramatica
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5. Verbs de regim
Hi ha verbs que exigeixen un complement introdu"it per una determinada preposició. Aquests verbs s' anomenen verbs de regim .

-A que es dedicava Ulisses 1/avors?
+

[Prep]

Confiern
en lateva
hospitalitat.

[V]

-Es dedicava a governar e/ timó.
(V]

+ [Prep]
en la meva
«hospitalique»?
Ho, ho, ho!

-De que vivien els cic/ops?
[Prep]

+

[V]

-Vivien deis ramats d 'ovel/es.
[V]+ [Prep]

Alguns exemples de verbs de regim són els següents:
Verbs amb la preposlció de
adonar-se de
assabentar-se de
burlar-se de

descuidar-se de
desviar-se de
dubtar de

oblidar-se de
parlar de
penedir-se de

recordar-se de
riure's de
viure de

Un mateix verb pot tenir un
significat diferent segons que
exigeixi una preposició o no.
Per exemple: víure, 'tenir vida'

Verbs amb la preposició a
acostumar-se a
aspirar a
arriscar-se a
atreví r-se a
contribuir a

dedicar-se a
jugar a
negar-se a
referir-se a
renunciar a

Verbs amb la preposlció amb
avenir-se amb
barallar-se amb
comptar amb

col-laborar amb
conformar-se amb
estar d'acord amb

--::-') Gramatica

Verbs amb la preposició en
confiar en
convertir-se en
creure en
consistir en
fixar-se en

influir en
intervenir en
insistir en
participar en
pensar en

Verbs amb la preposició per
atabalar-se per
interessar-se per
estar per

lluitar per
optar per
treballar per

(Els peíxos no poden viure foro
de l 'aígua) / viure de: 'mantenir

la vida ' (Els cíc/ops només vivien
deis fruits de la terra i deis
animals) .

6. La conjugació verbal

RECORDA
L'arrel també rep els

El verb és la categori a I' .
mes Les f
ex ica que presenta més diversitat de fo r'.ar
~rml es verbals tenen dues parts: l'arrel i la terminació.
L re 1 es a part f
. , 1
.
del verb .
ixa I es a que dona 1nformació de l signifi cat

noms de morfema /exic
o base /exica.
La terminació també

s'anomena morfema

La
• bl e .I es
, la que dona informació gra. terminació és 1a part vana
mati ca l sobre la p ersona, e 1 nombre, el temps i el mode del verb.

f/exiu o desinencia.

Forma verbal

j

Ami

-

Slgnlflcat

U:J;,,¡ftttw

lnformacló gramatkal

persona: primera
naveg-

navegavem

'a nar, viatjar amb
una nau'

---

-avem

nombre: plural

temps: imperfet
mode: indicatiu

Les formes verbals s'agrupen en personals i no personals.
Les formes personals tenen una terminació diferent segons la
persona i el nombre del subjecte. Poden ser simples o compostes:

~,x aruxrmn.
1

Persona
la
2a
3a

primera
segona
tercera

la
2a
3a

primera
segona
tercera

1

Nombre

Pronoms personals

Formes compostes

Formes simples

----,

cantat
cantat
cantat

singular

jo
tu
ell, ella; voste

cant-o
cant-es
cant-a

he
has
ha

plural

nosaltres
vosaltres
ells, elles; vostes

cant-em
cant-eu
cant-en

hem cantat
heu cantat
han cantat

___J

Les formes no personals són formes no conjugades deis verbs:

lnfinitiu
cant-ar
tém-er
perd-re
serv-ir

cant-ant
tem-ent
perd-ent
serv-int

cant-at
tem-ut
perd-ut
serv-it

haver
haver
haver
haver

cantat
temut
perdut
servit

Gerundi

havent
havent
havent
havent

cantat
temut
perdut
servit

. . . pero quan pren el valor d' un adjectiu, té formes de
El part1c1p1 ,
,
.
,
•
bre· morir (mart, marta, marts, martes). U/1sses
genere I nom
·

recardava els seus campanys morts.

IE
i;?
i
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Usem les terminacions verbals per referir-nos al temps en que
es real itza l' acció:

Els a/tres gegants
tornaren cap a les seves
caves.

~m_4,l.,

illi1biJlliiI!4

Es parla d'ara

Es parla de després
Us esclafaré i després
us arrencaré la pe// i us
menjaré de viu en viu.

Fa molts dies que
navequem i estem
cansats del viatge.

També fem servir les terminacions verbals per referir-nos al
mode; ésa dir, com és l'acció del verbo quina és la intenció que
tenim quan parlem . Fixa-t' hi:

.:tl.Zill!l
Expressem temor, possibilitat,
prohibició, desig o voluntat .

Parlem d 'un fet real que
va passar, passa o passara.

Expressem un consell, una instrucció
o una ordre donada a algú.

No s'entrenaven prou.

Temia que no s'entrenessin prou.

Entreneu-vos més!

Menjo massa dol~os.

No menqis tantes 1/aminadures.

Menia més verdura ! _

Aviat obriran les portes.

Volem que les obrin ara.

Obriu les portes!

-

-

-------4
_ _ _ _---4

- -- ------'

Amb el terme conjugació ens referim al conjunt de formes que
té un verb . Hí ha tres models de conjugacíó verbal segons la manera com acaba l' infínítiu del verb:
Primera conjugació

Segona conjugació

Tercera conjugació

-ar

-er / -re

-Ir

cantar
navegar

canviar
estar

témer
córrer

perdre
combatre

dormir
sortir

servir
conduir

Anomenem verbs regulars aquells verbs que segueixen el model de conjugació sense modífícacions en l'arrel ni en les terminacions. Quan s'hí produeíxen canvís, diem que són verbs irregulars.

Les for mes verbals també ens
informen sobre l'aspecte de
l'acció expressada pel verb.
L'aspecte imperfectiu

prese nta l'acció verbal en
procés de realització: Els seus
companys els esperaven amb

Verbs regulars

j

--:-1

cantar

navegar

cant-o
cant-es
cant-a
cant-em
cant-eu
cant-en

navego
navegues
navega
naveguem
navegueu
naveguen

-
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Verbs irregulars

canvlar

canvio
canvies
canvia
canviem
canvieu
canvien

anar

-

vaig
vas
va

anem
aneu
van

estar

estic
estas
esta
estem
esteu
estan

ansia a la platja (i mperfet

d'indicatiu).
L'aspecte perfectiu presenta

l'acció verbal coma realitzada
del tot: Polifem, els déus ja
t'han castiqat (perfet

d'indicatiu).

,,m .r, 2flllLm

l1~~~m
perdre

témer

perd-o
perd-s
perd
perd-em
perd-eu
perd-en

tem-o
tem-s
tem
tem-em
tem-eu
tem-en

~r.r.~1 11 1
dormir

dorm-o
dorm-s
dorm
dorm-im
dorm-iu
dorm-en

prémer
premo
prems
prem
premem
premeu
premen

debato
debats
debat
debatem
debateu
debaten

-l
_J

faig

n

veig
veus
veu
veiem
veieu
veuen

tinc
tens
té
tenim
teniu
tenen

die
dius
diu
diem
dieu
diuen

1

- l;__
1 fas

fa
fem

~c¡•¡1;;•l!ltw

servir

serv-eix-o
serv-eix-es
serv-eix
serv-irn
serv-iu
serv-eix-en

fer

debatre

bullir

-

dirigir

dirigeixo
dirigeixes
dirigeix
dirigirn
dirigiu
dirigeixen

bullo
bulls
bull
bullim
bulliu
bullen

-
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DEFINICIÓ

• serveixen per
referir-se
a accions,
processos
oestatsde
persones i coses
• nuclidel SV

1
[ CLASSES

l

• predicatius
i copulatius
• transitius
i intransitius
• pronominals
• de regim

l

CONJUGACIÓ VERBAL

• formes personals
i no personals

•temps
- passat
- pres ent

- futur

• mode
- indicatiu
- subjuntiu
- imperatiu

• conjugació
- primera: -ar
- segona: -er / -re
- tercera : -ir
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GRAMÁTICA
La categoria deis adverbis
1 . Definició i fundó de I' adverbi
2 . Adverbis i expressions de temps
3. Adverbis i expressions de lloc
4. Adverbis i expressions de manera
5 . Adverbis i expressions de quantitat
6. Adverbis i expressions d'afirmació, negació i dubte

1. Definició i fundó de l'adverbi
Quan volem explicaron, como quan passa alguna cosa, usem els
adverbis o les locucions adverbials. Aquestes paraules, dones, ens
informen del lloc, de la manera o del temps en que es produeix un
feto una acció. Com, si no, ens podríem fer una idea completa de
la partida d'escacs entre la Mort i en Jordi?
La Mort sabia jugar a escacs molt bé, i estava segura que de
seguida l' hauria escabetxat, aquell milhomes . Pero ben avial
s'adona que era un bon adversari, que no es deixava entabanar
així com així. En Jordi pensava cada jugada llargamenl i, quan
movia una pe¡;a, ho feia parsimoniosament.
Picat l' amor propi, la Mort posava els cinc sentits damunt
l'escaquer, absolutament concentrada i atenta.
Els adverbis són paraules invariables que expressen una circumstancia de temps, lloc, manera, quantitat, afirmació, negació
o dubte:

'----::¡

La Mort ben aviat s'adona que era un bon adversari.
(Ben aviat expressa una circumstancia de temps: 'dins de molt poc
temps')

En Jordi ho feia parsimoniosament.
(Parsimoniosament expressa una circumstancia de manera: 'de manera parsimoniosa')
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Les locucions adverbials són expressions invariables que tenen
la mateixa funció que un adverbi:

La Mort sabia jugar a escacs pels caps deis dits.
IPels caps deis dits és una locució adverbial i expressa una circumstancia de manera: 'molt bé']

La Mort estava segura que amb dos bu/Is l'hauria escabetxat.
[Amb dos bu/Is és una locució adverbial i expressa una circumstanRECOR DA

Una locució és un grup
de dues o més paraules
que formen una unitat
lexica amb significat
propi. N'hi ha de
diferents tipus depenent
de la seva funció
gramatical. Per exemple:

cia de temps : 'de seguida']
En general, els adverbis i les locucions adverbials formen part
del sintagma verbal (SV), apareixen a la dreta del nucli i fan de
complement circumstancial [CC] del verb:

í

pensava
Verb

._ [Esp] 1 [Nucli]

llargament

cada jugada

Det Nom
[CD]
Sintagma verbal

Adverbi
[CC]

Locució nominal:

funciona com un nom
(fuca de llum).

Locució conjuntiva:

funciona com una
conjunció (Sortirem,

Alguns adverbis apareixen a !'esquerra del nucli del sintagma
verbal i fan d'especificadors del verb:

no
Adverbi
[Esp]

!!.!lfara que plogw).

1
1

es deixava entabanar
Verb

[Nucli]
Sintagma verbal

així com així

Locució adverbial
[CC]

Locució prepositiva:

funciona com una
preposició (Truca'm

Alguns adverbis també poden fer d'especificadors d'un adjectiu
o d'un altre adverbi:

sopar).

Locució adverbial:

funciona com un adverbi
(Ho hem de fer per forr;a).

abso/utament

ben

concentrada i atenta

Adjectiu Adjectiu
Adverbi
[Nucli]
[Esp]
Sintagma adjectival

aviat

Adverb~
erbi
[Esp]
[Nucli]
Sintagma adverbial

J

2• Adverbis ¡ expressions de temps
Uflitzem els adverbis i les expressions de temps per parlar d'un
'
t ue situem en el passat (moment anterior), en el present
momen q
• ) F a t'hi·
(moment actual) o en el futur (moment posterior . ,x - .

1
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tl!'ffll!~rl~!!M1~ma.i!!
Moment anterior

1

Moment actual

1

Moment posterior

Aixó abans no passava.

Aixó ara passa.

Aixó després pot passar.

Fa poc s'entrenaven.
Ho han sabut no fa gaire.

Ara mateix no s'entrenen.
A hores d'ara jo ho saben.

Tot seguit s'entrenaran.
De seguida ens n'informaran.

Al cap de poc va apareixer.
Al cap d'un mes va canviar.

D'aquí a poc es deixara veure.
D'ara endavant fara bondat.

En acabat, desapareixera.
Havent acabat, se n'anira.

L'any passat no va nevar.
Antany feia molt més fred.

Aquest any ha nevat.
Enguany no fa gaire fred.

L'any vinent pot nevar.
Anys a venir no fara tant fred.

En altre temps n'hi havia.
Temps enrere s'esfondró.

De moment, no n'hi ha.
Mentrestant, busquen diners.

En endavant, n'hi haura.
Temps a venir, el reconstruiran.

Quan parlem d' una acció que passa al mateix temps que una
altra, usem

mentrestant:

La partida s'allargava i mentrestant el temps corría a favor seu.

Fem servir

1/avors o aleshores per indicar el moment del passat

en que es va produir un feto una acció:

Llavors / Aleshores la Mort tragué un paper de dins d'una bossa.
També usem

de sobte i de cap

(i

va/ta) per assenyalar el mo-

ment en que passa una acció o un fet inesperat:

De sobte / De cop i volta, es desperta amb una terrible sensació.

encara per assenyalar que un feto una acció
continua passant o bé, amb un no al darrere, que no ha passat o
Usem l'adverbi

que no ha comenc;at:

Quan vam sortir del cinema, encara plovia.
Oesprés de tres anys, les obres encara no han acabat.
Si a les cinc encara no han arribat, ens n'anirem.

~
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Fem servir les locucions
adverbials i encara gracies o
encara sort per expressar que
el mal ha estat menor
del que hauria pogut ser: Ha
tret un aprovat justet i encara
gracies. Encara sort que ha

---------pogut passar de cursi

L

Quan ens referim als dies, utilitzem els adverbis

les expres-

sions següents:
dema passat
(no) l'altre
dim a rts
17

dijous
19

passat

diumenge
22

dissabte
21

divendres
20

futur

present

Quan ens volem referir al dia que ve just després del dia del
qual parlem, fem servir l'endema :
Aquel/ dia era festa, i /'endema també ho era .
L'endema de Nada! és Sant Esteve.

Per referir-nos als moments del dia, als mesas i a les estacions
de l' any, fem servir les expressions següents:
~, Estaclons de l'any

Moments del /di.a
a la matinada

a punta de dio

al matí
al migdia
a la tarda
al vespre*
a la nit

de (bon) matí
a mig matí
havent dinat
cap al tard
al capvespre

al gener
al febrer
al marr
a /'abril
almaig
al juny

pe/ gener
pe/ febrer
pe/ marr
per /'abril
pe/ maig
pe/ juny

al julio/
a l'agost
al setembre
a /'octubre
al novembre
al desembre

pe/ julio/
per l'agost
pe/ setembre
per /'octubre
pe/ novembre
pe/ desembre

a la primavera
a la tardar
a l'estiu
a /'hivern

* capvespre, horabaixa (balear), vesprada (valencia)

Usem d' hora o aviat quan una acció passa a una hora poc avan~ada, i tard quan passa a una hora avan~ada:
Els dies feiners ens 1/evem d'hora i els dies festius ens lfevem
més tard.
Vull arribar d'hora / aviat al cine. Si hi arribo tard, no agafaré un
bon /loe.

Emprem l' adverbi a/hora quan volem expressar que dos

O

més

fets s'esdevenen al mateix temps:
Fern servir la locució adverbial
tardo d'hora per indicar que un

fet passara sens falta, sia al ca p
de rnolt temps, sia al cap de

No entenc com podeu estudiar i sentir música a/hora.

No hem de confondre l'adverbi a/hora amb les expressions
a !'hora ('a !'hora acordada') ni a !'hora de ('en el moment de' ):

poc: /a veuras com en Jordi tard
0

d'hora se n 'acabara sortint.

--------

Cal arribar a /'hora . Hem de ser-hi a /'hora de sopar.
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Alguns adverbis precisen la freqüenci a d' un feto una acció:

,,

Adverbls de
freqüencia

Sempre jugo a escacs.

1

Fem servir els numerals (un,
una, dos, dues, tres .. .) seguits
del nom vegada / cop per

Adverbls acabats en

Freqüencla

,.,.,.,.,.,.,.,.

-ment

1

precisar la freqüencia d'un fet
o una acció: E/Is juguen

contínuament

Quasi sempre jugo a
escacs.

,. ,. ,. ,. ¿ ,. ,. ,.

Sovint jugo a escacs.

,. ,. ¿ ,. ,. ,. ¿ ,.

freqüentment, regularment

De vegades jugo a
escacs.

¿ ,. ¿ ,. ¿ ,. ¿ ¿

ocasionalment

De tant en tant jugo
a escacs.

¿ 1. ¿¿¿ 1. ¿¿

esporadicament

No jugo gairebé mai
a escacs.

¿¿¿ 1. ¿¿ ¿ ¿

excepcionalment, rarament

No jugo mai a escacs.

¿¿¿t3,¿¿¿¿

(en cap temps)

normalment, habitualment

a escacs dues vegades / dos
cops a la setmana /
setmana.

3. Adverbis i expressions de lloc
Utilitzem els adverbis de lloc per situar en l'espai una cosa, un fet
o una acció:
i~i

Indiquen distancia respecte
del qui parla

~~lllil·~~
Indiquen posició amb relació
a una línia vertical

És aquí.

~s al capdamunt.
Es a dalt.

És al/a / allí.

És al capdava/1.
Ésa baix.

És 1/uny.

És aldamunt.
Ésa sobre.

Ésa prop.
Ésa la vora.

l

Indiquen posició amb relació
a una línia horitzontal

És a la dreta.
És a /'esquerra.
És al mig.
És al davan t.
És al darrere.

És al dava/1.
Ésa sota.

És a dins / a dintre.
Ésa foro.

És al fons.

És al costat.
Són al voltant.

Va amunt.
Va aval/.
La 1/anra enlaire.

Indiquen direcció de movlment
Tira endavant.

Tira endarrere / enrere.
Cau daltabaix.
Engloben tot I' espai

N'hi ha arreu / pertot arreu / a tot arreu.
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1

No n'hi ha en/loe.

S'ha ficat endins.
Surt enfora.
Gira al voltant.

-

-

-

-

--

--

p
Alguns adverbis de lloc, sobretot els de direcció, poden anar
acompanyats per la preposició cap ('en direcció a') i, en determinats adverbis, perla preposició fin s ('el lloc on s'arriba' ):

Tu vine cap aquí i vasa/tres aneu fins a/la.
L'aire calent va cap amunt i /'aire fred va cap aval/.

4. Adverbis i expressions de manera
Els adverbis de manera indiquen comes realitza un feto una acció:

-Com es balla, aquesta dansa?
-Es balla així.
cap aquí/ fins alla

[d' aquesta manera)

Molts adverbis de manera es formen afegint el sufix -menta la forma femenina deis adjectius i mantenint l'accent, encasque en porti :
Alguns adverbis acabats en
-ment són adverbis

de temps (Justament acaben
d'arribar); de quantitat (L 'estadi
és totalment ple); d'afirmació

(Certament, aixó és molt
interessant); d' ordre

(Primerament, feu /'escalfament;
seguidament, feu e/s exercicis,
i finalment feu els estiraments),
0

ttCmtm0tftl24t1t•l,tJ,tJ ,,t 1,cg ti
A•d•je•c-ti•u•s •d•e -d-ues terminacio~s:
una forma per al masculí i una
altra per al femen í
Adjectius

Adverbis

[

Adjectius d'una terminació:
la mateixa forma per al masculí
i per al femen í

¡-

Adjectius

I

--

Adverbis

bo, bona

bonament

lliure

lliurement

exacte, exacta

exactament

amable

amablement

contrari, contraria

contrariament

constant

constantment

breu

breument

rapid, rapida

rapidament

de punt de vista

(Matematicament, aixó és
impossible).

De vegades fem servir la forma masculina singul ar d' un adjectiu coma adverbi de manera:

No par/is tan baix. Parla més alt.
No cantis tan fort. Canta més fluix.
No hi veig ciar d'un ull. Hi veig borrós.

Avui vesteix igual o vesteix diferent?
No juguis brut. És millor jugar net.
Val més tirar 1/arg que no tirar curt.

Utilitzem un bon nombre de locucions adverbials per dir la
manera com s'esdevé un feto una acció.
Les locucions adverbials de manera són molt nombrases . Vegem-n e unes quantes en la taula de la pagina següent:
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locucions

1

ben bé
gairebé

Sinonims

Exemples

del tot, sense exagerar

Hi caben ben bé deu cotxes.

no del tot, quasi

Era molt fose i gairebé no s'hi veía.

--

a corre-cuita

amb presses

corrents

Aixó no es pot fer a corre-cuita .

rapidament

a les fosques

No badis i ves-hi corrents!

sense llum

a mitges

Caminavem ben bé a les fosques.

sense acabar del tot

apoca poc

Vam deixar la feina a mitges.

lentament

amb prou feines

Aixó s'ha de fer apoca poc.

a penes, difícilment

d'amagat

Amb prou feines podia caminar.

de manera oculta

de debo

No el van veure: va entrar d 'amagat.

realment, de veritat

M'he fet mal de debo.

de mica en mica

gradualment

de pressa

rapidament

fins i tot

i cosa extraordinaria

més aviat

tirant a

mésbé

millor

més malament

pitjor

per for~a

contra voluntat

si fa no fa

aproximadament

si més no

almenys, si altra cosa no

tan sois

solament, només

S'adaptara a l'escola de mica en mica.
No corris tan de pressa!
Es va mostrar amable i fins i tot simpatic.
La capa és més aviat negra.
Dibuixa més bé ella que el/.
El/ dibuixa més malament que ella.
Has de prendre medicació per forf a .
Aquests dos colors són si fa no fa iguals .
Estigue't quieta o, si més no, calla.

Tan sois té cinc anys i ja toca el violí.

Quan volem expressar el grau o la quantitat d'una acció, d'una característica o d'una circumstancia, fem servir els adverbis i les expressions de quantitat:

[L'adverbi molt quantifica el verb córrer.]
És molt rapid .
[L'adverbi molt quantifica l'adjectiu rapid.]
Corre molt rapidament.
[L'adverbi molt quantifica l'adverbi rapidament. ]
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S. Adverbis i expressions de quantitat

Corre molt.

-

I'

1.1

.

Els adverbis quan (temps), on
(lloc), com (manera) i quant
(quantitat) poden funcionar

Els adverbis de quantitat res 0
aixo ta mbé podem conside
pi nen a la pr~gunta «Quant? ». Per
rar a guns adverb1s 1
.
bi als de manera com a adve b' d
.
o ocuc1ons adverr is e quant1tat:

í

corn a interrogatius:

-Quan vindran?
--No sé quan vindran.
-On és el castel/?
--No sabem on és.
--Com es fa aixó?
--No sé com es fa.

-Quants cotxes hi caben?
a/m enys

benbé

deu eotxes

només

deu cotxes

deu cotxes

1

ambprou
feines

gairebé

deu cotxes deu cotxes

.. . Adverbls I locuclons de quantltat

•

1 -Quant costa aixó?

l --No recordo quant costa.

Hem caminat massa i estem cansats.

Me'n va donar cinc de més.

Ens ho hem passat molt bé.

Ens ho hem passat d'alló més bé.

L'avi mig s'adormia a estones.

- Com et trabes? Em trabo mig mig.

·-Quant falta? -Falta poc.

-Falta gaire? -Falta una mica.

L,., _urava no ha estat gens difícil.

La_prava no m'ha costat gens ni
m,ca.

'-

Parla menys i treballa més!

No vagis tan de pressa!

Que n'és, de bonic!
Com n'és, de bonic!

Que bonic que és!

6. Adverbis i expressions d'afirmació,
negació i dubte
Quan volem negar un fet, una acció o un estat, afegim l' adverbi no davant el verb i, en alguns casos, l' adverbi pas darrere el
verb :

s·-----

Volern
d'u
negar només una part
na oraci' .
d
o, s1tuem no pas
avant la
1 negar: Part que ens convé

¡

1

-\lo 0

/'escota
cado d.
amb bicicleta
10?

-No Pos

-

-Aneu-vos-en, per favor,
senyora!
-Jo no me n'aniré.

-Tu m'enganyes, xiquet.
-jo no us enganyo pas, senyora.
[Nega un fet donat per suposat.]

[Nega una acció.]
Quan fem servir les paraules mai, ningú, res, cap, gens, tampoc
i en/loe davant el verb, convé reforc;ar-ne el sentit negatiu amb
l'adverbi de negació no:

·

ria enganyar-vos.

M no gasa
No gosaria mai enganyar-vos. == _fil
N. , pot guanyar la Mort.
No pot guanyar ningú la Mort. == 0!J!1.fil!. no
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