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PRESENTACIÓ

El present curs práctic de llengua catalana ha estat especialment
concebut i realitzat per a totes aquelles persones en les quals
concorre un buit o mancanga important, quant al coneixement
d’aquesta llengua, en la seva formado académica o professional.
No es vol integrar, dones, en un pía d’estudis orgánic sino resoldre
una insuficiencia que és encara molt notable en diversos nivells
deis estudis mitjans i superiors i de Fadministració en general.

Aquest curs s’estructura en vint-i-quatre lligons o capítols,
cadascun deis quals compren diversos exercicis práctics. Cada
capítol es completa amb uns resums deis punts principáis que hi
han estat tractats, així com d’un breu text literari que comporta, així
mateix, una altra serie d’exercicis.

Considerant la utilització creixent de la llengua catalana en
Fadministració, una bona parí deis exemples i deis exercicis es
basen en aspectes de la vida económica i de Factivitat
administrativa, amb qué, ultra les normes gramaticals, aquest curs
serveix de vehicle per a la difusió de les formes més peculiars i
usuals del llenguatge de Fadministració.
Els qui segueixin aquest curs per correspondéncia, que és una de
les finalitats amb qué s’ha realitzat, han de resoldre els exercicis en
fulls a part i trametre’ls al professor per blocs de cada una de les
vint-i-quatre lligons de qué consta el curs. Els exercicis del text
literari es poden considerar com a exercicis complementaris o de
repás i ésser melosos en el bloc deis de la lligó següent.

Per a la redacció i la publicado d’aquest tractat gramatical he
comptat, des d’un bon principi, amb la col.laboració eficag, l’ajuda i
Festímul del meu amic el professor Marcel Fité, el qual, a més, no
ha deixat de formular-me observacions i suggeriments molt
interessants. Sense el seu interés obstinat, difícilment aquest llibre
s’hauria arribat a editar. És un deure per part meva, dones, que
compleixo amb molt de goig, de fer constar aquí el meu profund
agrai'ment.

Albert Jané
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DIVISIÓ DEL MOT EN SÍL.LABES

1. Els mots o paraules es divideixen en síl.labes. Entenem per síl.laba la
lletra o conjunt de lletres que es pronuncien en una mateixa emissió de veu.
Quan un mot consta d’una sola síl.laba es diu que és monosíl.lab. Ex.: mes,
cinc, cap. Quan un mot consta de dues o més síl.labes es diu que és un
polisíl.lab. Ex.: casa, haver, alcalde, secretan, administrativa.
Els mots en qué totes les vocals són separades per consonants, consten de
tantes síl.labes com vocals. Així, un i dones consten d’una sola síl.laba,
govem i casa consten de dues síl.labes: go-vem, ca-sa; ofici i teléfon de tres:
o-fi-ci, te-lé-fon; escriptura i comunicar consten de quatre: es-crip-tu-ra,
co-mu-ni-car, unanimitat i sistemática de cinc: u-na-ni-mi-tat, sis-te-má-ti-ca.
Pero quan en un mot es troba una coincidencia de dues o més vocals no
separades per consonants, hi ha casos en qué aqüestes vocals pertanyen a la
mateixa síl.laba i n’hi ha d’altres que pertanyen a síl.labes diferents. Així,
mai és un mot d’una sola síl.laba, perqué la a i la i es pronuncien en la
mateixa emissió de veu. En canvi, dia és un mot de dues síl.labes, perqué la i
i la a es pronuncien en emissions de veu diferents: di-a. Análogament, feina
i espai són mots bisíl.labs: fei-na, es-pai, perd teatre i acció són mots
trisíl.labs: te-a-tre, ac-ci-ó.

Quan dues vocals coincidents en un mateix mot, com en el cas de mai, feina
i espai, pertanyen a la mateixa síl.laba es diu que formen un diftong. Quan
són tres les vocals agrupades en una mateixa síl.laba es diu que formen un
triftong, com en el cas de guaitar.



ELS DIFTONGS

2. Existeixen els següents casos de diftong:

I. Quan en un conjunt de dues vocals la segona d’elles és una i o bé una u.
Aixó origina, per tant, els diftongs següents: ai, ei, oi, ui, au, eu, iu, ou,uu.
(El diftong ii no es dona sino en alguns casos de la conjugació deis verbs en
el parlar balear.) Ex.: mai, gaire, aigua, espai, rei, llei, remei, servei, meitat,
almoina, boira, comboi, tifoide, cuino, avui, fruita, vuit, buida, pau, causa,
taula, palau, hidráulic, fauna, deure, contreure, hereu, empleneu, deu, liceu,
viure, diu, lliure, ciutat, actiu, expeditiu, nou, moure, incloure, sobresou, duu,
lluu. En canvi, els mots següents en qué també hi ha dues vocals coincidents
pero en una posició diferent, no presenten cap diftong: canviar, ciencia,
dieta, sessió, estudios, conceptual, duana, lluema, suor, real, poeta, teóric.
II. Si en un conjunt de tres vocals seguides la del mig és una i o bé una u,
aquesta forma un diftong amb la vocal següent. Ex.: escriuen (es-cri-uen),
deia (de-ia), joia (jo-ia), xemeneia (xe-me-ne-ia), contreuen (con-tre-uen),
estiuenc (es-ti-uenc).
III. Després d’una q i d’una g, la u forma un diftong amb la vocal següent.
Ex.: qual, quan, quant, quatre, quota, freqüent, quocient, guaní, aguantar,
guarisme, següent, consegüent, guany.

IV. Al principi d’un mot, la i forma un diftong amb la vocal següent: iode,
iambe, ionosfera.

LA DIÉRESI

3. Anomenem diéresi un signe gráfic consistent en dos punts disposats
horitzontalment (") que, en alguns mots, escrivim damunt les vocals i i u.
Ex.: ve'ina, peüc, condu'ia, freqüent, llengües.
Les funcions de la diéresi són les següents:

I. Indicar que la vocal damunt la qual s’inscriu no forma diftong amb la
vocal anterior o següent, encara que es trobi en la mateixa posició en qué
normalment pertany a la mateixa síl.laba que aquesta vocal anterior o
posterior. Així, reina és un mot de dues síl.labes pero ve'ina en té tres,
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perqué la e i la i no hi formen cap diftong, és a dir, es pronuncien en
emissions de veu diferents. Per aixó escrivim el signe de la diéresi damunt la
i de veina. Comparem, análogament, duia (dues síl.labes) i ruina (tres
síl.labes), dius (una síl.laba) i diüm (dues síl.labes).
Vet aquí uns quants exemples d’aquest ús de la diéresi: rai'm, traidor, cruilla,
saim, coissor, proteina, suissa, paisos, agraim, seduia, conduien, saüc, peüc,
transeünt.

La pronunciació no mostra igualment en tots els casos la separado sil.lábica
de dues vocals en contacte (en una posició en qué normalment formarien
un diftong), que cal assenyalar amb l’ús de la diéresi. En mots com és ara
veina, raim, peüc, seduia, etc. en qué la vocal que ha de dur la diéresi és
tónica, la pronunciació ho indica clarament. Pero en d’altres mots com és
ara helicoidal, o traidoria, amb la posició de l’accent tónic en una altra
síl.laba, la pronunciació usual, rápida i descurada, no indica prou clarament
l’ús de la diéresi. Per aixó és útil d’indicar algunes llistes de mots que cal
escriure amb diéresi, amb els quals és convenient familiaritzar-se:
continuitat, gratuitat, espontaneitat, europeitzant, arcaitzant, esferoidal,
trapezoidal, discoidal, heroicitat, etc.
En l’ús de la diéresi cal teñir en compte les següents excepcions:
a. Els mots formats amb els sufixos de derivació isme i isla. Ex.: egoisme,
altruisme, europeisme, arcaisme, heroisme, egoísta, altruista, europeista,
arcaista, ateneísta, maoista, etc . Escrivim, pero, amb diéresi, proisme i
lluisme, la terminado deis quals no és el sufix esmentat.

b. La terminació de les formes deis verbs del tercer grup (amb el radical
acabat en vocal, com agrair, beneir, seduir, etc.) corresponents a Pinfinitiu, al
gerundi, al futur i al condieional. Ex.: agrair, agraint, agrairé, agrairás, agrairá,
agrama, agrames, etc.; contribuir, contribuint, contribuiré, contribuirás,
contribuirá, contribuiría, contribuirles, etc., etc.

c. Els mots formats amb els prefixos re, co i contra. Ex.: reunir, reincidir,
reintegrar, coincidir, coincidencia, contraindicar.
d. Les terminacions llatines de certs mots, com hannónium, Pius, tedeum,
aquárium.
e. En tots els mots que ja han de dur accent gráfic, d’acord amb les normes
corresponents (Veg. núm.7), a la mateixa lletra. Així, escrivim suissa,
suissos i suisses, pero suís; veina, veins, veines, pero veí; incloia, incloies,
pero incloíem i incloíeu; atribuissis, atribuissin, pero atribuís i atribuíssim. Si
l’accent gráfic s’ha d’escriure en una altra síl.laba, cal mantenir la diéresi.
Ex.: agrait i agraidíssim.

II. L’altra fundó de la diéresi és la d’indicar que la u deis conjunts que, qui,
gue, gui, normalment muda, té valor fónic. Ex.: freqiient, eloqüent,
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conseqüéncia, obliqüitat, següent, ungüent, consegiientment, exigüitat. Cal
recordar que en els conjunts qua, quo, gua, guo, la u té sempre valor fónic i,
per tant, ja no s’hi ha d’escriure mai el signe de diéresi. Escrivim, així,
pasques, pero pasqua, llengües i aigües pero /lengua i aigua. Análogament,
sense diéresi, qualitat, quota, aquós, guaní, gual, llenguatge, guany, aguantar,
aiguota, etc.

Exercicis

Escriviu els mots següents dividits en síl.labes, separant-les per mitjá
de guionets (Ex.: di-vi-só-ri-a):
divisoria, mutualitat, cooperado, guardia, expedient, quantitat, avaluar,
gestoría, alcaldía, pérdua, espai, factoría, autorítat, emfiteusi, indiana,
societat, remeiar, individual, executiu, llengües, servei, iodur, automdtic,
europeu, dinou, excloure, drapaire, bocoi, quotidiá, eventual, coalició,
área, aeroport, contradéiem, hereua, delinqüéncia, secretaría,
govematiu, contenciós, anuencia, guardonar, oficial, escaire, triangle,
provisional, anualitat, alíquota, gairebé.

Agrupeu els mots següents en tres llistes: els que tinguin un diftong,
els que en tinguin dos i els que no en tinguin cap:

viable, teoría, viureu, visquéssiu, influíem, influíeu, mensual, copieu,
traurien, ateneu, guantería, qualificatiu, dualitat, eloqüent, cuina,
quantitat, adequat, endeutat, diaria, diumenge, fiaría, diorama,
autoritzadó, ciutadá, clausurar, paciencia, duana, pou, creixent,
usdefruit, vídua, recuit, europea, lliurament, llicenciat, incloureu,
següent, suficient, efectuar, caució, teulada, mausoleu, guia.

A cada una de les frases següents hi ha un mot que s’ha d’escriure
amb diéresi. Copieu totes les frases íntegrament amb els signes de la
diéresi que hi calguin:
1. Li han atribuit una quota massa elevada.
2. S’han d’atribuir les obres del camí veinal.

3. La quantitatpressupostada no incloia aquesta partida.4.Aixó no coincideixamb el que hi ha estatuit.
5. No es prendrá cap decisió sense haver escoltat l’opinió de les



associacions de veins.
■*

6. No es preveía que es produissin efectes retroactius.
7. Les dades adduides no són gaire fiables.
8. Els espais disponibles han estat distribuits d’una manera equitativa.
9. Hi tenien dret de lluisme.

10. No van aconseguir el sobreseiment de la causa.

11. Elprocediment es ressentia de poca fluidesa.
12. El destituirán per reincidencia iper haver desobeit les instruccions.
13. La seva actuació ha estat qualificada de poc consequent.
14. El decret sobre el bilinguisme va influir en la situado actual.
15. Demanen que s’incrementi la vigilancia diurna.
16. Li han embargat un violí, un piano de cua, un harmónium i un llaut.
17. Es tindrá en compte l’experiéncia d’algun altre país, com és ara
Suécia, Noruega i Suissa.18.Aqüestes circumstáncies no han d’influir en la questió.
19. Les proves d’admissió són gratuites.
20. S’ha de substituir aquesta pega de forma discoidal per una altra
d’espiral.
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RESUM

Mots com

espai, reina, boina, cuina, palau, reuma, viure, coure,

consten de dues síl.labes, perqué els grups de vocals que
contenen formen un diftong.

Mots com

teatre, diable, duana, gracia, caótic, viola, lloanga, ardua,

consten de tres síl.labes, perqué els grups de vocals que
contenen no formen cap diftong, aixó és, pertanyen a
síl.labes diferents.

Mots com

veina, ruina, suissa, saüquer, raimet, traidor, peülla, recrei,

consten de tres síl.labes, perqué encara que contenen els
mateixos grups de vocals que els mots de la primera série
que hem indicat, aqüestes vocals no formen cap diftong.
Per aixó aquests mots s’escriuen amb diéresi.
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TEXT

La florida brodadura deis gótics finestrals; la torre
quadrada, mlg fortalesa, mig mirador, dreta en un cantell
de la casa; l’escut gravat en la clau de Pampla portalada
de mig punt, deien prou la secular arrel d’on venien els
Fraglnals, la més antlga i respectada de totes les velles
famílies d’hisendats que vivien en aquella afrau de
muntanya. L’amplária deis ^corráis i deis graners; les
fortes ramades de bestlar de tota mena; la munió del
servei, tant en criades com en mossos; l’esplendidesa
de l’horta, miracle de la humana voluntat, que va
establir-la a forga de diners, rebaixant el pendís a pie de
magall, flns a fer-hi un gran replá, posat a recer del
marge altíssim; tot proclamava la riquesa del cabal
acumulat per l’esforg i la constancia de les passades
generaclons. La propletat deis Fraginals s’estenia en
hores i hores de boscos i de ierres de conreu, donades
les unes a censos, repartides les altres en un segult de
masos escampats per la muntanya. Tot el poblé de Sant
Esteve, bona part deis vei'ns i la majorla de les cases de
pagéS que es veien blanquejar per entre les boscúrles,
els pagaven el terg del frult recollit treballant llurs terres.
Aixó felá deis Fraginals una mena de senyors, amb
jurisdicció efectiva damunt les coses i la gent, en un
rodal que agafava mitja comarca.

(Josep Pous i Pagés. La vida i la mort d’en Jordi Fraginals)
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Exercicis sobre el text

1. Copieu tots els mots del text que continguin un diftong.

2. Copieu tots els mots del text que continguin grups de dues
vocals no separades per consonants i que no formin un diftong.

3. Cerqueu, en el text, un mot del mateix signlflcat del de cada un
deis mots següents: suficientment, centenaria, fondalada, classe,
esplanada, opulencia, cultiu, vilatge.
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2

L’ACCENT TÓNIC

4. En els mots que consten de dues o més síl.labes, és a dir, els mots
polisü.labs, n’hi ha una que es pronuncia amb una emissió de veu més forta
que les altres. Aquesta síl.laba s’anomena síl.laba tónica o forta, i totes les
altres síl.labes del mateix mot són anomenades átones o febles. Així, en el
mot casa la síl.laba tónica és la primera, ca, i la segona, sa, és una síl.laba
átona. En el mot govern, en canvi, la síl.laba tónica és la segona, i la primera
és átona. I en el mot crónica la primera és tónica i les dues darreres són
átones.

La immensa majoria deis mots monosíl.labs -que en catalá són molt
nombrosos- són forts, és a dir, la seva única síl.laba és tónica. Ex.: cap, plec,
cinc, dos, llum, gran, tres, nit, molí, u, qual, quin, guany, mai, text, fue, creu,
pou, riu. Només un curt nombre de monosíl.labs són átons o febles, com els
articles definits, el, la, etc., les preposicions a, en, de, amb, per, el terme
relatiu o conjuntiu que, i els pronoms personáis que es distingeixen
precisament amb la denominació de febles, com em (o me), et (o te), es (o
se), ens (o nos), el, la, ho, etc.

5. Els mots polisíl.labs, d’acord amb la posició que hi ocupa la síl.laba
tónica o forta, es divideixen en aguts, plans i esdrúixols. Són mots aguts
aquells en qué l’accent tónic recau a l’última síl.laba. Ex.: general, enginyer,
civil, regidor, substituí, abast, disset, subvenir, favor, dilluns, albará, interés,
compromís, baleó, comú, meridiá, secció, espai, dinou, passiu. Són mots
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plans aquells en qué l’accent tónic recau a la penúltima síl.laba. Ex.: estalvi,
diumenge, quinze, cosa, suma, atlas, sistemes, inscriguis, globus, nuvis, dia,
duana, teatre, grúa, regidoría, cántir, crédit, cívic, móbil, útil, náufrag,
indicáveu, inscrivíeu, introduissin, incloien, veina, tedeum, ateneísta, lluisme. I
són mots esdrúixols aquells en qué l’accent tónic recau abans de la
penúltima síl.laba. Ex.: fábrica, técnica, física, nómina, súplica, sápiga,
ménsula, mínima, mecanógrafa, cúspide, gábia, correspondencia, familia,
copia, cúria, vacua, ténue, perpétua, superficie.

6. La classificació deis mots en aquests tres grups -aguts, plans i
esdrúixols- exigeix la seva correcta separació en síl.labes, per a la qual, quan
en un mot hi ha dues o més vocals seguides -no separades per consonants-
cal teñir en compte la formació deis diftongs. I l’accentuació gráfica deis
mots demana, al seu torn, aquesta correcta classificació en aguts, plans i
esdrúixols.

Quan en un mot, d’acord amb les normes que s’indiquen a l’apartat següent,
ha de dur accent gráfic, aquest accent s’inscriu sempre a la vocal de la
síl.laba forta o tónica.

L’ACCENT GRÁFIC

7. L’accent gráfic, que és un signe que en determináis mots escrivim
damunt la vocal de la síl.laba tónica, ve determinat per la posició que
aquesta síl.laba ocupa en el mot i per la seva terminació, d’acord amb les
normes següents:

I. S’accentuen tots els mots aguts acabats en qualsevol de les dotze
terminacions a, e, i, o, u, as, es, is, os, us, en, in, sempre que la i o la u no
siguin la segona vocal d’un diftong. Ex.: albará, ciutadá, capellá, inscriurá,
tindré, comité, pagaré, també, desé, camí, veí, barceloní, estado, baleó, pero,
algú, oportú, comú, cadascú, cartipás, capatás, inclourás, interés, congrés,
digués, avís, concís, atribuís, contenciós, dubtós, indos, autobús, desús,
andalús, entén, mossén, compren, desprén, esplín, Berlín.
S’escriuen, per tant, sense accent, tots els mots aguts que no acaben en cap
d’aquestes terminacions. Ex.: capaq, general, albarans, ciutat, despatx, faran,
mitjan, expert, farem, gener, atent, poder, antic, jardins, inscrit, abril, accions,
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doctor, impost, transport, juliol, alguns, consum, vagabund, adjunt, herbei,
remei, servéis, espais, bocois, actiu, signareu, portaclaus, passius, dinou,
enduus.

II. S’accentuen tots els mots plans que no acabin en cap de les dotze
terminacions indicades en l’apartat anterior. Ex.: carácter, fácil, exámens,
tránsit, inhábil, cántir, plányer, gráfic, técnic, medie, conéixer, centim, rétol,
crédit, textil, difícil, recíproc, níquel, físic, módic, hidróleg módul, concórrer,
fenómens, útil, músic, cúmul, únic, escrúpol, comptáveu, cóncaus, inscrivíeu,
atribuíssiu.

S’escriuen, per tant, sense accent, tots els mots plans acabats en les
terminacions indicades. Ex.: casa, classe, secretad, carro, vacu, desena,
alcalde, ofici, inspecciono, exigu, atlas, bases, excloguis, pianos, perpetus,
fenomen, diguin.
III. S’accentuen tots els mots esdrúixols, siguí quina sigui la seva terminació.
Ex.: máquina, fábrica, sápiguen, cárrega, pátina, secretária, democrácia,
diária, cédula, ménsula, década, eléctrica, médica, célebre, métode, ciéncia,
filatélia, académia, pérdua, física, agrícola, matrícula, específica, índole,
símptoma, mínima, assídua, vídua, familia, ficticia, crónica, nómina, bóbila,
católica, gótica, ómnibus, próxima, gasómetre, arqueológica, idónia, historia,
memoria, requisitoria, concordia, obvia, música, rúbrica, pública, brúixola,
cúpula, cúspide, renúncia, denúncia, mútua, núpcies, siderurgia.

L’ACCENT GREU I L’ACCENT AGUT

8. Tal com hem vist en les normes i els exercicis anteriors, en catalá
ens servim de dos accents diferents: l’accent greu (á) i l’accent agut (á).
L’accent greu s’inscriu sempre en vocals obertes (a, e, o) i l’accent agut en
vocals tancades (i, u, e, o). Ex.: máquina, interés, nómina; destí, algú,
escriuré, secció. La inscripció de l’accent greu o agut, posat que un mot
n’hagi de dur d’acord amb les normes indicades anteriorment, es fa tenint
en compte les indicacions següents:

I. Damunt la a, com que és sempre una vocal oberta, s’escriu sempre, sense
cap excepció, accent greu. Ex.: ciutadá, germá, fácil, tácit, fábrica, farmácia,
secretária.
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II. Damunt les vocals i i u, com que són sempre vocals tancades, s’escriu
sempre, també sense cap excepció, accent agut. Ex.: cosí, permís, veí, crític,
físic, líquida, familia, comú, abús, cúbic, cúmul, rúbrica, indústria.
III. Damunt les vocals e i o escrivim adés accent greu adés accent agut,
perqué aqüestes dues vocals poden ésser obertes o tancades. Si són obertes
escrivim accent greu, com en els mots interés i inclós, i si són tancades
accent agut, com en els mots progrés i rigorós. És fácil de veure,
efectivament, que la e final de interés i la o de inclós són pronunciades amb
la boca molt més oberta que no pas la e de progrés i la o final de rigorós. La
guia de la pronunciació és forga segura en la majoria deis casos -comparem,
per exemple, la e de marqués, del verb marcar, tancada, i la e de marqués,
"títol nobiliari", oberta. Tanmateix, aquesta guia de la pronunciació es pot
completar amb les indicacions següents, que preveuen gairebé tots els
casos:

L’ACCENTUACIÓ DE LA E

wm 9.

I. Escrivim accent greu damunt una e (é) en tots els mots aguts, llevat deis
que s’indiquen en els apartats següents (II i III). Ex.: cinqué, sisé, vuité, seré
(forma adjectiva), perqué, comité, mercé, repié, empordanés, francés, anglés,
pagés, imprés, burgés, entés, després (del verb desprendré), comprén i reprén.
II. Escrivim accent agut (é) en les terminacions verbals deis exemples
següents: digué, diguéreu; digués, diguéssim, diguéssiu; diré.
III. Escrivim amb accent agut (é) els mots aguts següents: els noms clixé,
consomé, piqué, jaqué, peroné, ximpanzé, quinqué-, els futurs substantiváis
abonaré, pagaré-, els compostos rebé, gairebé, també, abecé; els adverbis
després i només-, els noms i adjectius que fan el plural en -essos, com excés,
ingrés, progrés, congrés, etc. (plural, excessos, ingressos, etc) tret de xerés,
interés i espés, que duen accent greu; les formes de tercera persona del
singular de l’indicatiu present i de segona del singular de l’imperatiu deis
compostos de teñir i de venir (reté, manté, prevé, etc.), del verb encendre
(encéri) i deis verbs acabats en tendre (entén, estén, pretén). Aqüestes
darreres formes són segurament les més difícils de memoritzar i és, per tant,
preferible de guiar-se per la pronunciació, que sol ésser segura. Comparem,
efectivament, sorprén i comprén, amb e oberta i accent greu, i encén i entén,
amb e tancada i accent agut.

28



IV. Escrivim amb accent agut (é) la immensa majoria deis mots plans i
esdrúixols (tret deis que s’indiquen en l’apartat següent). Ex.: técnic, rétol,
déiem, féiem, tréieu, apéndix, fértil, estéril, débil, prosélit, médic, académic,
métode, génere, céntrica, espécie, sintética, audiéncia, poténcia, ténue.
V. Escrivim amb accent agut (é), com a excepció, per tant, al que es diu en
l’apartat anterior, els mots plans i esdrúixols següents: els noms déntol,
cérvol, préssec, crémor, créixens, església, els adjectius feréstec i llépol; els
infmitius ésser, néixer, créixer, péixer, prémer, esprémer i témer, i les formes
del verb ésser érem i éreu.

L’ACCENTUACIÓ DE LA O

10. Per a la recta accentuació de la o es poden teñir presents les
indicacions següents:

I. Escrivim amb accent agut la immensa majoria deis mots aguts (tret,
únicament, deis casos concrets indicats a l’apartat següent). Ex.: baleó,
cañó, saló, cartó, baró, cantó, carbó, grao, secció, sessió, delegado,
intervenció, direcció, liquidado, nació, diputado, omissió, oposició,
constitució, relació, esbós, calabós, endós, contenciós, costos, forqós, moros,
poderos, populós, voluminós, zelós.
II. Escrivim amb accent greu (ó) els següents mots aguts: aixó, alió, aqó,
pero, de debo, rebó, retro, ressó, cartabó, espós, repós, arrós, térros (significant
un conglomerat de térra o d’una altra materia), talos, renos, els participis de
passat deis compostos del verb cloure (exclós, indos, recios, conclós) i
encara algún altre mot d’ús no gaire freqüent.
III. Escrivim amb accent greu (ó) gairebé tots els mots plans i esdrúixols,
tret deis casos especiáis que s’indiquen a l’apartat següent. Ex.: dipósit, óbit,
apócrif, módul, tónic, diagnóstic, próxim, quorum, prórroga, burócrata,
crónica, nómina, idónia, parroquia, copia, historia.
IV. Escrivim amb accent agut (ó) els següents mots plans i. esdrúixols:
estómac, furóncol, fórmula, tómbola, pólvora, tortora, escórpora, el verb
correr i els seus compostos (incórrer; recorrer, ocórrer, concórrer, etc.) i les
formes del verb ésser: fórem, fóreu, fóssim, fóssiu.

29



L’ACCENT DIACRITIC

11. Els monosfl.labs o mots que consten d’una sola síl.laba no solen dur
accent gráfic. Ex.: any, cap, gas, fi, fet, car, gros, llei, mar. N’hi ha un curt
nombre, pero, que escrivim amb accent, anomenat diacrític, a fi de
diferenciar-los gráficament d’altres mots que tenen la mateixa grafía pero
amb un sentit i una pronunciació de la vocal diferents. Vet ací els principáis
d’aquests mots, aparellats amb aquells altres deis quals es diferencien per
mitjá de l’accent.

Déu (l’ésser suprem) deu (del verb deure)
déu (divinitat) deu (el nombre deu)

deu (font natural)
nét (el fill del fill) net (contrari de bmt)
bé (contrari de mal) be (xai, corder)
má (part del eos huma) ma (possessiu)
és (del verb ésser) es (pronom feble)
sé (del verb saber) se (pronom feble)
ós (animal mamífer) os (pega de l’esquelet)
sóc (del verb ésser) soc (tronc, esclop)
són (del verb ésser) son (el fet o les ganes de dormir)

son (possessiu)
qué (relatiu fort, interrogatiu) que (mot conjuntiu, relatiu feble)
més (quantitatiu) mes (període de temps)

mes (possessiu)
té (del verb teñir) te (pronom de segona persona)

te (substantiu)
pél (substantiu) peí (contracció deper i el)
vés (imperatiu de anar) ves (imperatiu de veure)
molí (del verb moldre) molt (quantitatiu)
sí (afirmado) si (condicional, pronom,

substantiu i nota musical)
véns (del verb venir) vens (del verb vendré)
féu (tercera persona del feu (segona persona del

singular de Pindicatiu plural de Pindicatiu
perfet de/er) present de/er)

séc (substantiu) sec (del verb seure)
món (substantiu) mon (possessiu)
sol (superficie del terreny) sol (astre del dia)

sol (adjectiu)
sol (nota musical)
sol (del verb soler)

cóm (substantiu) com (conjunció modal i
comparativa)

nós (pronom fort, equivalent nos (forma postverbal del
a nosaltres) pronom feble ens)
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vós (pronom de cortesía) vos (forma postverbal del
pronom feble us)

ús (substantiu) US (pronom feble).

Heus ací alguns exemples de l’ús d’aquests mots que més susceptibles són
de confusió: El secretan és fora. El despatx és obert. Digueu-li que no es
queixi. Ja es coneixen les llistes. Encara no sé les condicions. No se sap res. Se
la va quedar ell. Vet aquí les raons en qué es basa. Pregunta-li qué vol. Qué
demanen? Diuen que nopot ser. Demanen que dimiteixi. No m’agrada el que
fan. Que difícils que són! Heus ací l’imprés que cal omplir. Aquell día
Valcalde féu un gran discurs. Vosaltres feu el que voleu.
L’accent diacrític es manté en alguns deis compostos d’aquests
monosíl.labs, com adéu, adéu-siau, besnét, rebesnét, contrapél (a contrapél),
repél, rodamón i subsól, així com en els plurals i femenins déus, néts, nétes,
sécs, péls, óssos, ósses, óssa, sois, mólts, indita, móltes, cóms, adéus, besnéts,
besnéta, besnétes, rebesnét, rebesnétes, repéls i subsóls, i en les formes deis
compostos del verb fer (desfer, refer, satisfer, etc) corresponents a féu
(tercera persona del singular de l’indicatiu perfet): desféu, reféu, satisféu,
etc.

12. Una breu llista de mots polisíl.labs que, d’acord amb llur
terminació, no haurien de dur accent, són escrits també amb accent
diacrític per la mateixa raó que els monosíl.labs que acabem d’indicar. Heus
ací els més usuals, amb indicado deis altres mots deis quals han d’ésser
diferenciats:

dona i dones (del verb donar)
vénen (del verb venir)
fóra (del verb ésser)
báta (recipient de fusta)
mora (fruit de l’esbarzer)
róssa (animal de peu rodó)
pórca (mesura de superficie)

dona i dones (substantius)
venen (del verb vendre)
fora (adverbi de lloc)
bota (cal§at)
mora (femení de moro)
rossa (femení de ros)
porca (femení de porc)

Análogament, conserven l’accent les formes del plural botes, mores, rósses, i
porqués.
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Exercicis

Agrupeu els mots següents en tres llistes: a) aguts, b) plans, c)
esdrúixols:

veí, casa, nómina, cúpula, servei, cóncau, palau, municipi, municipal,
consell, conseller, técnica, secretaria, secretaria, distribuir, regidoría,
paísos, tránsit, minos, lluminós, pérdua, codi, decret, ofici, idoni,
perpetua, cálcul, idoneitat, guarda, guardia, exigua, alcaldía, dictamen,
Circuit, contigiies, sápiguen, sapigueu, sabéssiu, aigiies, església,
pagaments, director, paviment, només, crédit, grúa, guia, certamen,
quota, rústica, intrínseca, substituir, substituí, certificat, clínica, propia,
máquina, dáctil, taquigrafía, rebut, avaria.

Agrupeu els mots que formen les oracions següents en tres llistes, a)
aguts, b) plans, c) esdrúixols, i prescindiu deis monosíl.labs.
1. Trobareu les bases a la secretaria.

2. Us ho comuniqueni perqué ho sapigueu.3.Ambdues parís accepten les condicions.
4. Ho disposa la cláusula cinquena.
5. Es regeixen per les normes vigents.
6. Pertany a la jurisdicció ordinária.
7. Els cónjuges respectius també hi tenen dret.
8. Es demana una persona idónia.
9. Introduiren modificacions al reglament.
10. Demanen prórroga.
11. La cédula ha caducat.

12. Aquests cálculs són erronis.
13. Aqüestes conclusions són enónies.
14. La seva competéncia és només jurídica.
15. La pólissa no ho especifica.

Copieu les expressions següents tot inscrivint-hi els accents gráfics
que hi calguin (Nota: tots els mots d’aquest exercici que s’han
d’accentuar duen accent agut ('):
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1. Un cami vernal.

2. La casa del comu.

3. Un cas una mica dubtos.

4. Un pagare a quinze dies vista.
5. Un examen difícil.

6. El consistori gironi.
7. Un pressec madur.
8. Algu que no hi havia d’esser.
9. El jardi de l’estacio.
10. Un múltiple exacte.

11. La grúa de servei.
12. Una intervencio inútil.

13. Un informe precis.
14. El congres deis diputats.
15. Una sintesi reeixida.

16. Una disposicio legal.
17. L’oportunitat de concorrer-hi.
18. La industria siderúrgica.
19. Una tómbola no autoritzada.

20. Una formula química.
21. Les pompes fúnebres.
22. Un avis dins del periode oportu.

23. El benefici liquid.
24. Uns abonares no negociables.
25. Una denuncia per transaccio il.licita.

Copieu les expressions següents tot inscrivint-hi els accents gráfics
que hi calguin (Nota: tots els mots d’aquest exercici que s’han
d’accentuar duen accent greu ('):
1. L’assessoria técnica.

2. Una instancia suplicatoria.
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3. Els dies habils.

4. L’area de servéis.

5. El comité d’empresa.
6. Una polissa d’assegurances.
7. Interes compost.
8. Una convocatoria ordinaria.

9. Els certamens internacionals.

10. Una quantitat exigua.
11. Les disposicions estatutaries.
12. Un carree al compte corrent.

13. La diferencia d’horari.

14. Una primacía il.lusoria.
15. La policía autonómica.
16. Un credit per a Pescóla de jardinería.
17. Un impost indos al pressupost.
18. Un déficit cronic.

19. El traspas de funcions.
20. Un impres del departament de transit.
21. Un canon transitori.

22. La diligencia judicial.
23. L’energia atómica.
24. Un diposit de propa.

25. Un regim economic.

Copieu les expressions següents tot inscrivint-hi els accents gráfics
que hi calguin:
1. Els drets del ciutada.

2. Examens d’ingres.
3. Un informe inedit.

4. El paragraf cinque de l’article vuite.
5. Un impres molt útil.
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6. El certificat medie.

7. Un document estes per Pautoritat competent.
8. El cartipas municipal.
9. Un ingres suplementari per hores extraordinaries.
10. Un subdit danés.

11. Una denuncia ambigua.
12. Permis d’obres majors
13. La regidoría del districte nove.

14. La conselleria d’obres publiques.
15. Un avis oportu.

16. La llicencia fiscal.

17. Un accessit al primer premi.
18. La legitima propietaria de l’edifici.
19. Un butlleti d’ordre interior.

20. El maxim comu divisor.

Copieu les expressions següents, tot inscrivint-hi els accents gráfics
que hi calguin:
1. Un retol lluminos.

2. Una tramitacio difícil.

3. Una operacio aritmética.
4. La crónica diaria deis fets.

5. El llibre de familia.

6. Un titol del deute public.
7. Un talo bancari.

8. Quatre pagares per un import total d’un milio de pessetes.

9. Tot indos.

10. Un esbos sintetic.

11. Un fenomen curios.

12. Una secretaria mecanógrafa.
13. Una tómbola benéfica.
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14. Una unitat mobil.

15. Una formula analítica.

16. Ambdos conjuges.
17. Una persona idonia.
18. Un servei autonom.

19. El consol d’Italia.

20. El resultat de l’autopsia.

Copieu les frases següents, tot inscrivint-hi els accents gráfics que hi
calguin:
1. Us voldriem pregar que disposessiu que aquest afer es tramites
urgentment.

2. Aqüestes partides aniran a carree d’un compte especial.
3. No tenia noticia que s’hagues aprovat aquesta instancia:
4. Us ho comuniquem perque en prengueu nota i tingui els efectes
que corresponguin.
5. La contractacio es fara per mitja de convocatoria publica.
6. Els aspirants s’hauran de presentar el dia 15 a les nou del mati.
7. Demanara excedencia voluntaria en la categoría que ocupa
actualment.

8. Caldria que detalles les caracteristiques tecniques, economiques i
administratives del projecte.
9. El permis nomes sera valid durant un periode de quinze dies.
10. El plec de condicions es podra obtenir a la secretaria.
11. No s’adjudicara cap obra sense les garanties adequades.
12. Es tindran en compte els acords de les corporacions locáis en
materia d’imposicio deis tribuís propis, aixi com de la seva ordenacio.
13. Despres d’haver estat estudiat per una comissio paritaria s’ha
aprovat el projecte per decisio unánime.
14. El pagament s’efectuara a destinacio.
15. El calcul de la plus-valua era erroni.
16. Les existencies en diposit superen les previsions.
17. El prestec sera concedit amb garantia personal.
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18. Els indexs agricoles es detallen a Papendix.
19. El contráete preveia un acord de gestio.
20. L’administrador s’ha desentes d’aquesta qüestio.

Copieu les frases següents tot inscrivint-hi els accents grafios que hi
calguin:
1. La declarado compren un inventari deis bens de l’interessat.
2. El director, pressionat pels seus col.laboradors, finalment digue
que si.
3. El pie a que no vam assistir s’havia celebrat el mes anterior.

4. Nomes hi tenen dret la dona, els filis i els nets.

5. Aqüestes condicions son de bon tros molt mes avantatjoses.
6. No es pot pas fer res per ell si no se sap per que li han dit que no.
7. Diu que te dret a l’aigua d’una deu situada al limit de la finca.
8. Les seves noticies son sempre de primera ma.

9. Si demanem que es practiqui una auditoria es peí seu be.
10. L’us d’aquells bens se subjecta a unes condicions establertes per lallei.

11. Si vens al meu despatx, porta’m una copia de la instancia.
12. No fora gens desencertat de demanar un informe del servei
topografic.
13. La llicencia d’importacio del pare zoologic compren un Ileo, un
hipopotam, un rinoceront, dos ossos blancs, un bufal, un zebú i tres
cervols.

14. Adjunt a la present us trametem un document a carree vostre.

15. Son petits comerciants que venen a la menuda.
16. Cal notificar-li, a mes, que els lloguers han d’esser pagats a fi de
mes.

17. L’inspector feu revisar les dades en que es basava la informacio.
18. Us preguem que ens ho feu enviar com mes aviat millor.

19. No s’hi dona importancia fora del cas en que es produeixi algunareclamacio.
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20. Com que no se sap ben be el que s’ha de fer, esperarem sense fer
res fins a fi de mes.

Copieu les frases següents tot inscrivint-hi els accents grafios i les
diéresis que hi calguin:
1. Nosaltres no feiem sino obeir les ordres que haviem rebut.
2. La circular de la secretaria general de la corporacio preveía
l’actuacio a seguir en aquest cas.

3. En el cas en que es produissin aqüestes circumstancies caldria
atenir-se a les instruccions de la direccio.

4. Les seves mesures obeien a una política de restriccio de credits.
5. L’alcaldía ha disposat que s’evacui una casa que amenaza ruina.
6. Els agraim l’atencio que han tingut d’informar-nos d’aquesta
questio.
7. Atribulen el resultat a causes fortuites.

8. Aquests afers no son de la seva competencia.
9. Ens informen que hi assistiran els delegats de diversos paisos.
10. Aixo exigirá que hi hagi interprets de diverses llengues.
11. Demanava que li confiessin el servei diurn.
12. Encara no sap per que li han denegat el permis.
13. La factura no incloia la instal.lacio eléctrica.

14. Hi participariem si ens ho demanaven pero es molt poc probable
que ens ho demanin.
15. Aqüestes perdues venen a esser la consequencia de la seva gestio.
16. Els guanys d’aquest mes son encara mes elevats que els de
l’anterior.

17. Li agrairem que estudii aquesta possibilitat amb el maxim interes.
18. Aixo no coincideix ben be amb el que hi ha estatuit.
19. Se’ls atribuirá la qualificacio de transeunts.

20. Calía que algu li fes veure les consequencies a que conduia la seva
actitud.
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RESUM

S’accentuen tots els mots aguts acabats en les terminacions
següents:
a, e, i, o, u, as, es, is, os, us, en, in (sempre que la i i la u
d’aquestes terminacions no siguin la segona vocal d’un
diftong).
Ex.: ciutadá, café, veí, pregó, algú, sofás, interés, compromís,
inclós, obtús, comprén, Berlín. Pero: ciutadans, hotels, camins,
racons, alguns.
S’accentuen tots els mots plans que no acabin en cap de les
terminacions indicades anteriorment.

Ex.: fácil, fértil, difícil, historie, cúbic, signávem, miráveu,
volíem, cóncau, dúiem. Pero: casa, pare, avi, ferro, tribu, atlas,
bases, olis, pisos, globus, tenen, vinguin.
S’accentuen tots els mots esdrúixols.

Ex.: máquina, ciéncia, física, crónica, única.
La vocal a s’accentua exclusivament amb l’accent greu (').
Ex.: capellá, germá, vindrá, trámit, exámens, decretávem,
básica.

Les vocals i i u s’accentuen exclusivament amb l’accent agut
(0:
Ex.: destí, afí, químic, vindríem, familia, crítica, ningú, abús,
túmul, mútua, súplica.
Les vocals e i o s’accentuen adés amb l’accent agut adés amb
l’accent greu.

Ex.: vindré, préssec, església, interés, téxtil, técnica, acció,
fóssim, fórmula, inclós, dipósit, copia.
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Joan Miquel es desentengue de seguida del que
s’anomenava llavors el tradicional mercat angles. En la
primera decada del segle, encara, les fabriques de taps
de tota la comarca els enviaren a Londres (o Liverpool), i
els anglesos, com a comissionistes, els venien i els
reexpedien per tot el mon. El fenomen, objectivament
parlant, era una pura i simple explotacio del monopoli. Era
la conseqüencia natural d’una mandra antiga -una mandra
que nomes permetria de projectar-se comercialment
sobre Franga i Alemanya, es a dir, sobre els vins
francesos i les cerveses alemanyes i a Anglaterra sobre
els whiskys. Miquel, amb l’ajuda de Vincke i de Meyer,
que h¡ intervingueren directament, crea una xarxa de
viatjants venedors que anaren directament a veure els
clients sense passar peí monopoli establert. No cal dir que
el tradicional mercat angles caigue directament.
El proces de la instal.lacio de les maquines fou molt rapid,
pero no pas tant perque durant els deu anys del segle no
es fessin molts de taps a ma. Ara be: d’aquests taps a
ma, no n’hi hague mai cap d’igual. Miquel tingue la idea
de garbellar els taps fent-los passar per forats de diferents
mides, i d’aquesta manera aconsegui la formacio de
diferents calibres constituits cada un d’ells, practicament,
de taps iguals. D’aquesta manera, a cada Client se li
pogue servir el que demanava, cosa importantissima i
d’un rendiment comercial decisiu.

(Josep Pía. Homenots. El senyorJoan Miquel I la industrial¡tzac¡ó del
suro)



Exercicis sobre el text

1. Copieu el text precedent, ¡nscrivint-hi tots els accents gráfics
que hi han estat deliberadament eliminats.

2. Feu una Mista de tots els mots d’aquest text que hagin de dur
accent diacrític.

3. Cerqueu, en el text, un sinónim per a cada un deis mots
següents: centuria, contrada, univers, resultat, cooperado,
ocurrencia.
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L’ALFABET CATALÁ

13. L’alfabet caíala es compon de cinc signes anomenats vocals i de
vint-i-un signes anomenats consonants. Hi hem indos els signes k i w, només
usats en alguns mots d’origen estranger; mots, pero, que tendeixen a
augmentar.

Les cinc vocals són a, e, i, o, u.

Les vint-i-una consonants són b, c, d, f, g h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, w, x, y,
z. L’ordre deis vint-i-sis signes és el següent:

a, b, c, d,e,fg h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z.

El signe c apareix modificat sovint per mitjá d’un diacrític i revesteix
aleshores la forma g.

Certs sons es representen per un conjunt de dos signes o dígraf. Els dígrafs
usats en catalá són ny, ll, ix, ig, qu, gu.

El signe h, qualsevol que sigui la posició que ocupa, en catalá no té mai
valor fónic.

Quan coincideixen dos sons representáis peí signe /, a fi que el conjunt deis
dos signes no es confongui amb el dígraf ll, s’escriuen amb un punt entremig
revestint aquesta disposició: l.l.
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EL VOCALISME14.Per mitjá deis cinc signes vocálics usats en catalá es representen
ordináriament vuit sons diferents: a (cap), e oberta (cel), e tancada (cent), i
(mil), o oberta (coll), o tancada (dos), vocal neutra (la, el).

LA VOCAL NEUTRA15.En una bona part del nostre domini lingüístic (catalá oriental), el
mateix so que en la paraula patim és representat per una a, en la paraula
tenim és representat per una e. Aquest so, intermedi entre la a i la e, és
anomenat vocal neutra, i és el so habitual amb qué es pronuncia la a i la e de
les síl.labes átones o febles -llevat d’algunes comptades excepcions. (En el
parlar baleáric trobem també la vocal neutra en síl.labes fortes.) Així, en les
paraules casa i febre, els signes vocálics de la primera síl.laba, com que és
forta en tots dos mots, són pronunciáis respectivament com una a i com una
e (tancada), pero els de la segona síl.laba, com que és átona o feble, són
pronunciáis, en tots dos casos, amb el mateix so de vocal neutra. Així
mateix, fonéticament, no distingim entre neutra i neutre, culta i cuite, dubta i
dubte, afecta i afecte, pagar i pegar, cabra i cabré,patit ipetit, planeta i pleneta,
etc.

LA REPRESENTACIÓ DEL SO DE LA VOCAL NEUTRA16.A fi de resoldre el problema ortográfic que planteja el so de la
vocal neutra -que es representa adés per a, adés per e- es poden teñir en
compte les indicacions següents:

I. Si en un mot de la mateixa familia d’aquell en qué se’ns planteja aquest
problema ortográfic l’accent tónic recau en la síl.laba on hi ha el dubte,
permet de resoldre’l sense vacil.lació, ja que aleshores l’accentuació
confereix a cada vocal el seu so peculiar i diferenciat. (Recordem que el so
indistint de vocal neutra correspon sempre a síl.labes átones, és a dir, no
tóniques.)

Així, dones, tenint en compte la a evident de sal, escriurem saler amb a, i
tenint en compte la e, també inconfusible, de tela, escriurem teler amb e.
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Vegeu més exemples: escrivim taulell, blancor, agror, claror, pastera, barber,
aspror, baldó i caícó amb a (a la primera síl.laba) tenint en compte taula,
blanc, agre, ciar, pasta, barba, aspre, balda i caixa. I escrivim amb e fredor,
verdor, ferrer, bestiar, femer, cendrer, teulada, ametlló, fmestró i dentista,
tenint en compte la e de fred, verd, ferro, bestia, fems, cendra, teula, ametlla,
finestra i dent.
En Pescriptura de les formes deis mots anomenats verbs, ens servim també
molt sovint d’un recurs similar. Així, veiem com la a que pronunciem en
formes com ara allargo, encaixo, parlo, tallo, tanco, recoman?), esclafo, pago,
ens indica clarament que hem d’escriure amb a adargar, encaixar, parlar,
tallar, tancar, recomanar, esclafar, pagar. I la e de les formes pensó, cremo,
rento, peso, arrenco, trenco, carrego, remo i deso, ens permet de saber que cal
escriure amb e les formes pensar, cremar, rentar, pesar, arrencar, trencar,
carregar, remar i desar.
II. A final de paraula escrivim e en la immensa majoria de noms del genere
masculí. Ex.: alcalde, batlle, jutge, conserge, metge, arbitre, llibre, rellotge,
arbre, lladre, cotxe, cove, conte, cicle, sucre, formatge, cingle, acte, rengle,
vespre, astre, ritme, home, sogre, mestre, alumne, pare, espectacle, miracle,
obstacle, projecte, objecte, subjecte, respecte, prospecte, espectre, concepte,
precepte, cercle, fetge, heretge, métode, éxode, signe, orgue.

Notem la llarga llista de mots formats amb el sufix isme, amb els quals es
designen tendéncies, ideologies, activitats, etc.; i de la qual indiquem uns
quants exemples: alpinisme, altruisme, anarquisme, arribisme, capitalisme,
catalanisme, comunisme, conformisme, cubisme, egoisme, espiritisme,
extremisme, fatalisme, feixisme, futurisme, humanisme, idealisme,
il.lusionisme, imperialisme, impressionisme, materialisme, modemisme,
mutualisme, nacionalisme, ocultisme, pacifisme, racionalisme, regionalisme,
sindicalisme, socialisme, turisme.

Entre els mots del masculí que cal escriure amb a final tenim els acabats

en ema:problema, tema, dilema, esquema, etc.;

en ama: diagrama, diorama, drama, epigrama, panorama, pentagrama, etc.;

en eta: anacoreta, asceta, atleta, esteta, planeta, poeta, etc.;
en arca: patriarca, monarca, jerarca, etc.;

en crata: burócrata, tecnócrata, aristócrata, demócrata, etc.;

i encara mots com ara: prisma, cisma, sátrapa, dogma, diafragma, indígena,
idiota, patriota, hipócrita i dia.
És útil de teñir present, en els noms del masculí, que aquells que acaben en
e corresponen, en castellá, a noms acabats en e, en o o bé en consonant, i els
que acaben en a corresponen a noms del castellá acabats en la mateixa
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vocal i revesteixen sempre una forma gairebé idéntica. Vegeu el següent
esquema:

Catalá Casteilá

heretge
conserge
ritme

hereje
conserje
ritmo

rellotge
burócrata

banyista

métode
sucre

método
azúcar

reloj
burócrata
bañistaIII.La immensa majoria de noms substantius del femení acaben en a.

Ex.: dona, noia, mestra, fdla, directora, dida, tarda, página, taula, cadira,
oficina, carta, lletra, firma, carpeta.

Fan excepció a aquesta norma quatre noms molt usuals: mare, liebre, febre i
imatge i la serie de noms com classe, torre, base, frase, especie, calvicie,
cúspide, pirámide, superficie, serie, catástrofe, efigie, barbárie i algún altre de
més poc corrent.IV.Els noms formats amb els sufixos de derivació aire i ista (amb els quals
designem les persones que tenen una determinada professió, practiquen
una certa activitat, o están afectes a una tendencia o ideología determinada,
així com les coses que s’hi refereixen) s’escriuen amb e i amb a,
respectivament, tant si són del masculí com del femení. Ex.: Cadiraire,
captaire, gallinaire, drapaire, firaire, llenyataire, guixaire, musclaire, ninotaire,
ocellaire, puntaire, tramviaire, artista, anarquista, arribista, automobilista,
banyista, caixista, comunista, ceramista, egoísta, concertista, congressista,
contrabandista, fatalista, feixista, cronista, copista, dentista, humanista,
idealista, flautista, florista, modernista, modista, oportunista, orfeonista,
oficinista, purista, pianista, socialista, seminarista, turista, telefonista.V.L’ortografía deis mots castellans corresponents, amb els quals -sobretot
en aquells dits cuites o savis, que pertanyen al fons més recent de l’idioma-
els del catalá observen un paral.lelisme, pot ajudar sovint a resoldre els
dubtes que planteja l’escriptura de la vocal neutra. Observeu els següents
exemples:



Catalá

element

efecte
afecte
especial
espacial
heretge
heterodox
amablement

adequadament
acetilé

espeleología
emancipar

Castellá

elemento
efecto
afecto
especial
espacial
hereje
heterodoxo
amablemente
adecuadamente
acetileno

espeleología
emancipar

És convenient, pero, de teñir presents els casos que indiquem a continuació,
en qué s’observen discrepáncies entre el catalá i el castellá respecte a
Pescriptura de la a i de la e.

Catalá amb e i castellá amb a:

Catalá

efeminat
ametista

emparar
enyoranqa
ermini
assemblea
estella
\emís

resplendir
treball
alcásser
anee

cánem

espárrec
Esteve

orfe
ebenista
estendard
Llátzer
meravella
monestir

orgue
rave

Castellá

afeminado
amatista

amparar
añoranza

armiño
asamblea
astilla
barniz

resplandecer
trabajo
alcázar
ánade
cáñamo

espárrago
Esteban

huérfano
ebanista
estandarte
Lázaro
maravilla
monasterio

órgano
rábano
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ráfega
tálem

tráfec

ráfaga
tálamo
tráfago

Catalá amb a i castellá amb e:

Catalá

arravatar

assassí
avaria

sanefa
Sardenya

Catalá

ambaixada

maragda
rancor

Castellá

arrebatar
asesino
averia

cenefa
Cerdeña

Castellá

embajada
esmeralda
rencor

VI. Una serie de mots del grup deis adjectius qualificatius -o siguí aquells
que designen una qualitat o característica del substantiu- acaben també en
a, tant en la forma del masculí com en la forma del femení. Ex.: Agrícola,
hortícola, hipócrita, nómada, vinícola, homicida, belga, indígena.

Aquests mots solen teñir una forma idéntica a la del castellá.

VII. Deis adjectius qualificatius que en la forma del masculí acaben en e,
uns, en la formado del femení, canvien aquesta e en a i d’altres són
invariables, és a dir, tenen una mateixa forma, en e, per al masculí i per al
femení. Ex.: Funcionari amable, dependenta amable; autor célebre, obra
célebre; llag negre, corbata negra; cálcul exacte, operado exacta.

En cap cas, pero, la pronunciació no permet de saber si cal escriure e o a.
Aleshores, el sistema mes práctic és recorrer a la comparado amb el
castellá, tenint en compte que cal escriure amb e final tots aquells adjectius
acabats, en castellá, en e o bé en o. I quant al femení, escriurem e o a fináis,
segons que la corresponent forma del castellá acabi en cadascuna
d’aquestes lletres. Ex.:
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Castellá Catalá

digno, digna
alegre, alegre
directo, directa
salvaje, salvaje

digne, digna
alegre, alegre
directe, directa
salvatge, salvatge

Heus ací d’altres exemples d’adjectius de dues terminacions: Cuite, culta;
aspre, aspra; agre, agra; tendre, tendrá; magre, magra; vague, vaga; apte, apta;
estríete, estricta; neutre, neutra; cómode, cómoda.

I d’una mateixa terminació -en e- per al masculí i el femení: Solemne, noble,
jove, lliure, mediocre, terrestre, notable, possible, eqüestre, simple, unánime,
fúnebre.
Cal assenyalar, pero, dues discrepáncies importants: pobre i rude que,
contráriament al castellá, són de dues i una sola terminació, respectivament.
Ex.: Un país pobre, una comarca pobra; un costum rude, una actitud rude.
També convé teñir en compte la forma golafre, invariable, que no té una
forma corresponent en el castellá: un noi golafre, una dona golafre.

VIII. En les formes verbals en qué Púltima síl.laba és átona i hi cal escriure
e o a, sovint es dubta de quina de les dues lletres cal fer ús. Tret deis
infinitius en qué escrivim sempre roe fináis, segons indiquem en l’apartat
que tracta de la r muda, si la vocal en qüestió representa Púltima lletra de la
forma verbal, cal escriure a. Si va seguida d’una altra lletra -s, m, u o n-
escriurem sempre e.

Ex.: canta, pensa, toca, passa, llenqa, cantava, volia, tenia, havia, rumiava,
creia, beneia, aconseguia, durava, matava, Huía, intentava; cantes, creuen,
deuen, intenten, passávem, marxávem, estudiáveu, tomáveu, anáveu, feien,
gosaven, establien, vingueres, diguérem, féieu, intentaren.
Les úniques formes conjugades que escrivim amb e final són les formes deis
verbs correr, obrir i omplir: corre, obre, omple (indicatiu i imperatiu); les deis
composts del verb correr: ocorre, recorre, concorre, i Pimperatiu vine (del
verb venir). Vegeu també la regla 45 sobre les alteracions vocáliques de les
formes verbals.

IX. La identitat de pronunciado de la a i de la e en síl.labes átones origina
diversos casos d’homonímia, és a dir, de dos mots que es pronuncien igual.
En alguns d’ells, hi contribueix la identitat de pronunciado d’altres signes
gráfics, com la b i la v (en una bona part del domini lingüístic del catalá) i la
falta de valor de pronunciació d’una lletra com la h.
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Ex.: pagar i pegar; habitar i evitar; abocar i evocar; planeta i pleneta (dim. de
plena); espacial (relatiu a l’espai) i especial; patit (del verbpatir) i petit; fabril
i febril; sardana i cerdana (de la Cerdanya); barat i verat; manar i menar
(conduir); bastir (construir) i vestir; cova i cove; cabra i cabré; banal i venal;
obra (del verb obrar) i obre (del verb obrir).
Un grup important d’aquests homónims, dits també homófons, el
constitueixen les parelles de mots formats per la tercera persona del
singular del present d’indicatiu d’alguns verbs, que acaben en a, i els noms o
adjectius relacionats amb aquests verbs, que acaben en e: dubta i dubte;
rapta i rapte; projecta i projecte; jutja i jutge; respecta i respecte; tracta i tráete;
infecta i infecte; xiscla i xiscle; viatja i viatge; conta i conte; compta i compte;
signa i signe-, filtra \filtre.

Análogament, amb formes adverbials acabades en e: enlaira i enlaire; sobta i
(de) sobte.

Exercicis

Copieu els mots següents distribuís en dues distes: a) els que
continguin el so de vocal neutra; b) els que no continguin aquest so:

taula, carta, amu, pati, dimarts, serie, base, cédula, dimecres, bidell,
jira, prima, básic, primer, segon, tercer, circular, concert, secret, acord,
privat, premsa, mina, quinze, setze, disset, diputat, conveni, mensual,
ferrocarril, estatuí, nomenament, terminal, monetari, senador, regadiu.

Copieu els mots següents distribuits en tres distes: a) aquells en qué el
so de vocal neutra hi és representat per una a; b) aquells en qué hi és
representat per una e; c) aqueds que contenen dos cops aquest so,
l’un representat per a i l’altre per e:

teula, fase, tema, cinema, cel.lular, signarem, reduiran, dissabte,
dictamen, mineral, trentena, senyal, aboliment, inventari, científica,
idéntica, idoneítat, bicicleta, integritat, fomentar, reformat, remesa,
explícita, demostració, congressista, escola, documentació, certifica,
progenitura, gairebé, deguda, administren, article, govemació, varietat,
dissenyar, revocar, noranté.

Copieu les frases següents, tot omplint els buits amb a o bé e, segons
el que calgui en cada cas:
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1. Nosaltres en p_guem les conseqüéncies.
2. Depén del grau de fr_dor.
3. L’han rell_vat del seu carree.

4. S’ha de p_sar oficialment.
5. Ag_faran el que voldran.
6. L’ha recomnat el ministre.

7. L’han nom nat director.

8. Am_gaven una part deis beneficis.
9. Caldria emmagatz_mar-ho.
10. S’han de pres_ntar a Palcaldia.
11. Convé pintar la fgana.
12. Es volen rescab_lar de les pérdues.
13. És el propietari deis t_rrenys.

14. Han t ncat per reformes.
15. Ho van n_gar davant el tribunal.
16. No ho pr_ndran en consideració.
17. Encarr_guem-ho a un bon professional.
18. S’ha de tr_mitar urgentment.

19. Es va esm_ntar en el pie.
20. Han expropiat la f_geda.
21. Hi m_ncaven mil pessetes.

22. S’han embr_ncat en un mal negoci.
23. Ho tram tran per correu.

24. No ho podran ab star.

25. Han trncat el pacte.

Copieu les frases següents, tot omplint els buits amb a o bé e, segons
el que calgui en cada cas:

1. No ho tenen en compt_.
2. Faran el préstec sens_ interés.
3. Aquesta qüestió no els afect_.
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4. Ens inform_ de la seva gestió.
5. Hem de prendr_ un determini.
6. Encar_ no s’ha inaugurat.
7. Només compt_ la seva decisió.
8. S’obr_ la sessió. •

9. Ningú no dubt_ que és veritat.
10. El seu inform_ és desfavorable.
11. Sempr_ vota amb la majoria.
12. No se subject_ a les normes.

13. S’ha de sotmetr_ al seu judici.
14. No pact_ mai amb l’oposició.
15. És un animal d’una altra espéci_.
16. Hi concorr_ una altra circumstáncia.
17. No em sobt_ que hagi dit que no.

18. Volen incrementar el turism_.
19. Aixó pot originar un cism_ en el partit.
20. Se n’ha recordat de sobt_.
21. Diuen que obr_ de mala fe.
22. No ha tingut l’efect_ que esperávem.
23. No contract_ mai ningú fora de la llei.
24. Demá se sign_ el contract_.
25. És un product_ agrícol_.

Copieu les frases següents, tot omplint els buits amb a o bé e, segons
el que calgui en cada cas:

1. Ompliu tot s l_s dad s amb lletr_ ben clar_.
2. Aquest_ instánci_ ha de s_guir un trámit normal.
3. Dijous vinent se c l br rá la junt_ d’accionist s.

4. Doneu instruccions p_rqué us ho carreguin al vostr_ compt_
corrent.

5. Han encarr_gat un dictamn a l’arquitect_ municipal.
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6. Aquest articl_ regul_ l_s forms de gestió indirect_.
7. Conv nim que cal emprendr_ una acció l_gal.
8. La inst_l.lació s’ha d’_ncom_nar a un especialist a

9. El jutg_ determin_rá qui ha de p gar l_s cost_s.

10. S’ha de recórrr a l_s instánci_s sup_riors.
11. El d_part_ment s’_structur_ en onz_ n_gociats.
12. Aquest métod_ no és pas el més ad_quat.
13. El cálcul s’ha de,fer sobr_ la bas_ impositiv_.
14. Convé delimitar la superfici_ edificabl_.
15. Aquest_ disposició afect_ esp_cialment l_s comarques vinícol_s.
16. Aquests t_rrenys han estat d clarats zon_ agrícol_.
17. Cal que indiqueu la quantitat exact_.
18. Ens han d_m_nat de subscriur_ una poliss_ d’asseguranc_s.
19. L’import exact_ és _1 de 1_ column_ de la dret_.
20. No tenn pot stat per a prendr_ d_cisions tan importants.
21. El subministrment d’aigu_ potabl_ ha quedat ass_gurat.

22. En aquest cas concorr_ una circumstánci special.
23. La p nyora provisional podrá constituir-se en quals vol de l_s
form s que se cit_n en aquest parágrf.
24. Obr_ una llibret_ d’ stalvi a t rmini.
25. El d_spatx de m_rcaderi_s s’obr_ a dos quarts d’onz_.

Escriviu en singular els grups nomináis següents:
1. Els alcaldes democrátics.

2. Les secretáries discretes.

3. Les alternatives socialistes.

4. Les aigües residuals.
5. Les bases económiques.
6. Els metges analistes.
7. Els burócrates eficients.

8. Els rellotges electrónics.
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9. Les fmestres obertes.

10. Els jutges municipals.
11. Unes estatúes eqüestres.
12. Uns personatges il.lustres.
13. Les comarques hortícoles.
14. Les carpetes verdes.
15. Les vies urbanes.

16. Uns oficinistes mediocres.

17. Uns impostos indirectes.
18. Unes taxes indirectes.

19. Uns símptomes alarmistes.
20. Unes dependencies autónomes.
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RESUM

El so de l’anomenada vocal neutra es representa gráficament
en uns casos per a i en d’altres per e. Dit altrament: la a i la e
átones, en catalá oriental, es pronuncien idénticament, amb
un so intermedi que anomenem vocal neutra. Per aixo -en
catalá oriental- les parelles de mots següents rimen
perfectament, encara que no hi hagi entre ells una rima
visual:

prisma seva platja densa casa cara pilastra camina tenebra
abisme Esteve viatge vencer base mare astre vine liebre.

Análogament, cada un deis mots següents es pronuncia
exactament igual que aquell altre amb qué va aparellat:

especia vaga para patit pagar manar cova espacial afecta dubta
especie vague pare petit pegar menar cove especial efecte dubte

La identitat fonética entre la a i la e en síl.labes átones fa que
no hi hagi cap diferéncia de pronunciació entre les dues
frases següents:

El jutja amb respecte.
El jutge em respecta.
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TEXT

I, així pensant, el temps se li feia etern, desitjós de
trobar-se en el bull-bull de la Borsa, de veure per quln
art d’encantament naixien aquelles deus de riquesa que,
per corrents Invisibles, anaven curullant les caixes del
banquer i de l’home de renda, eixamplant el crédit de
tothom, obrint camins i canals, i prometent regenerar
ben aviat la saba de la vella Europa amb transfusions
d’or, el millor deis tónics per a combatre la pobresa
d’aquell organisme gastat i xaruc. Eli no l’havia vista
funcionar mai, la Borsa; pero coneixia, per periódics i
converses, fins on arriba sa torga taumatúrgica, i avui
entrava en son temple amb l’ardent fanatisme del neófit.
"Proposar son pía i veure-se’l acceptat havia d’ésser tot
u." Per aixó delia, i, portat per la frisanga, passejava amb
desordre: anava i venia del saló, que mai no quedava
llest; entrava i eixia del pati, llangant mirades indiferents
a les rodanxones estátues de marbre que l’adornen,
sentint i reprimint ensems impulsos d’emprendre la gran
escalinata del primer pis.

(Narcís Oller. La febre d’or).
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Exercicis sobre el text

1. Copieu tots els mots del text acabats en so de vocal neutra.

2. Copieu tots els mots del text que comencin en so de vocal
neutra.

3. Escriviu la forma del singular deis següents mots del text:
aquelles, invisibles, caixes, converses, mirades, rodanxones,
estatúes.
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REPRESENTACIÓ DEL SO DE U
EN SÍLLABES ÁTONES

17. En síl.labes átones, és a dir, sense forga tónica, la o i la u són
usualment pronunciades amb idéntic so de u. Notem com no hi ha cap
diferencia de pronunciació entre la vocal de la primera síl.laba de mots com
ara collar i robar, en qué escrivim o, i de mots com ara sureda i bruvceria, en
qué escrivim u. Les següents indicacions poden ajudar-nos a resoldre el
dubte que planteja la representació gráfica del so de u en síl.labes átones.

I. Sovint, un mot de la mateixa familia, en el qual l’accent tónic recaigui
damunt la síl.laba on es localitza el dubte, ens fa saber si cal escriure o o bé
u en aquell altre mot. Aba, escrivim amb o: cordill, llagostí, porter, cotxer,
fondista, poniera, sorral, taronger, arrossar, onada, fomer, dotada, bastonada,
tenint en compte la o indubtable, perqué és una vocal forta o tónica, de
corda, llagosta, porta, cotxe, fonda, poma, sorra, toronja, arrós, ona, fom, clot,
bastó, respectivament. I escrivim amb u mots com ara punxada, fallóla,
unglada, ullera, puntaire, musclaire, cartutxera, jumera, maduixera, fuster,
sureda, tenint en compte la u evident de punxa, fulla, ungía, ull, punta,
musclo, cartutx, fum, maduixa, fusta, suro, respectivament.
II. Análogament, certes formes verbals amb l’accent tónic damunt la síl.laba
dubtosa resolen aquest dubte en d’altres formes del mateix verb. Així, tenint
en compte la o evident de goso, toco, escolto, porto, recordó, colgo, topo,
escrivim amb o gosar, tocar, escoltar, portar, recordar, colgar, topar. I tenint
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en compte la u indubtable de burxo, remugo, dubto, mullo, suo, aturo, busco,
reculo, fujo, allunyo, escrivim amb u les formes burxar, remugar, dubtar,
mullar, suar, aturar, buscar, recular, fugir, allunyar, respectivament, així com
totes les altres formes deis diferents temps de cadascun d’aquests verbs.
III. Els noms i adjectius acabats en segons quines consonants fan el plural
afegint la terminació os (pronunciada us) al singular. Cal recordar que la
vocal que s’ha d’escriure en aquesta síl.laba és sempre una o. Ex.: pisos,
casos, paisos, mesos, impresos, Possos, gossos, eficagos, capagos, despatxos,
complexos, reflexos, hoscos, discos, curialescos.
IV. Hem d’escriure amb o les terminacions de les formes de primera
persona del singular del present d’indicatiu de la immensa majoria de verbs.
Ex.: compro, estalvio, estudio, serveixo, protesto, condueixo, repasso.

V. L’analogía que s’observa entre l’ortografia deis mots corresponents del
castellá, ajuda també, sovint, a resoldre molts dubtes en l’escriptura de la o i
la u, especialment en els mots de qué hem parlat, anomenats cuites o savis.
Vegeu els següents exemples:

Catata Castellá

comunicado comunicación
documento
muscular

plutocracia
motorizado

formulario
conducta

document
muscular

plutocracia
motoritzat

formulari
conducta

És bo, pero, de teñir presents les discrepáncies següents:

Catalá amb o i castellá amb u:

Catalá Castellá

atordir
cartolina
cobrir

pedir

aturdir
cartulina
cubrir

pulir
ressorgir
rubí

resurgir
rubí

cumplir
Catalá

cumplir
Castellá



escopir
govemamental
Joan

joglar
joventnt
monyó
nodrir

capítol
consol
escrúpol
furóncol
roí

sofrir
sorgir
assortir

sospir
torrons

ordir
brúixola
esdníixol

llúpol
títol

escupir
gubernamental
Juan

juglar
juventud
muñón
nutrir

capítulo
cónsul

escrúpulo
furúnculo
ruin

sufrir
surgir
surtir

suspiro
turrones

urdir

bnijula
esdrújulo
lúpulo
título

Catalá amb u i castellá amb o:

Catalá

bufetada
muntanya
subomar

sufocar
suportar
tunnent

Castellá

bofetada
montaña

sobornar

sofocar
soportar
tormento

VI. Un bon nombre deis noms i adjectius del masculí usats en el llenguatge
col.loquial la forma fonética deis quals acaba en el so de la u són
barbarismes procedents de la influencia del castellá, els quals convé
eliminar.

En alguns casos, com "basco", "cloro", "polo", etc., la forma bona s’obté amb
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la simple supressió del so vocálic final: base, olor, pol. En d’altres canviant
aquest so per un de vocal neutra, que es representa gráficament per una e:
"método", métode, "diámetro", diametre; "arquitecto", arquitecte. I en una
bona majoria, el mot corréete és tot un altre: "asco", fástic; "tetxo", sostre;
"apoio", suport; "qüento", conte; "assiento", seient. Existeixen, pero, diversos
noms ben genuinament catalans acabats en o átona, així com alguns que han
estat admesos i que procedeixen del castellá o de l’italiá. Els més corrents
són: Amo, carro, cuiro, dojo, ferro, guenyo, gnerxo, ganxo, fofo, llondro,
melindro, llobarro, moro, monjo, musclo, ñero, nyanyo, xarel.lo, suro, gitano,
saldo, lavabo, coco, mico, lloro, periquito, curandero, gaiato, borratxo,
bombo, piano, camerino, pallasso, soprano, bolero, tango, fandango, etc.
Entre els mots acabats en u átona, o en us, tenim la serie d’adjectius del
masculí ardu, ambigú, continu, exigu, estrenu, fatu, ingenu, mutu, superflu,
perpetu, etc., i alguns altres com individu, ímpetu, rita, tribu, globus, tipus,
focus, cactus, lapsus, lotus, ponis i algún altre de poc corrent.

Exercicis

Copieu les oracions següents, tot omplint els buits amb o o bé u,
segons el que calgui en cada cas:

1. S’ha rebut una tr eada del conseller.

2. No em creia que hi p_guéssim anar.

3. Calía s rtir d’aquella situació.
4. Aquell negoci no rtllava.
5. És un poblé molt encl tat.

6. Totes li pnien.
7. Li va quedar el cotxe ab_nyegat.
8. S’han d’eix_gar les pérdues.
9. Van c_itar a rebre’l.
10. Volen ll_gar aquest pis.
11. No saben tr_bar-hi la solució.
12. Hi van p_sar tots els diners.
13. Si ho diu el director no es bell gará ningú.
14. S’hi han de s mar els interessos.
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15. Encara no ha cad_cat.
16. Es va deixar c_llar pels usurers.

17. Aixó li x_clará els beneficis.
18. La seva influencia s’ha estr_ncat.

19. Ho han m ntat malament.

20. No es cansen de pid_lar favors.
21. Van fer b_idar la sala.
22. Li van destr_ssar el local.
23. Semblava que es v lguessin arr inar.
24. A la finca hi havia un fr iterar i un rserar.

25. El que més s btava era la grixária.

Copieu les oracions següents, tot omplint els buits amb o o bé u,
segons el que calgui en cada cas:

1. El cntracte s’estendrá segons les c ndicions acrdades.
2. Aquest fons es n_drirá d’ingress_s divers_s.
3. Ho han enc_manat a un proc_rador deis trib_nals.
4. No pdia sprtar una pressió fiscal exagerada.
5. Hi participaran tres individ s del pers nal técnic.
6. No p_dem d nar crédit a aquells text s tan ambig_s.
7. La c_nc_rréncia fou tan nmbrosa com esperávem.
8. Aquesta qüestió es va debatre en un c ngrés m_ndial.
9. És un c llaret adquirit en una j ieria de prestigi.
10. Es dedica al c_mer§ de t_lipes.
11. Carregaran un tant per cent sobre la fact_ració deis t_rrons.

12. Cal exigir un c ntrol més rig rós.
13. Ho ha de supervisar un ap_derat de la secció de C nservad ria de
títls.

14. Té una fábrica de b tifarres i emb tits.

15. Aquest import será fet efectiu per la Pagad ria general.
16. Encara no ha s_rtit la circjar adregada a tots els aj_ntaments.
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17. Ens indiquen que hi ha un desc_bert al compte corrent.

18. El mntatge de la instal.lació s’ha de fer abans del dia 10.
19. La maquinaria es c nserva, desm ntada, al s_terrani.
20. Es necessita el visat del cóns_l.
21. Han aconseguit una autorització g_vernamental.
22. Les proves s’han de revisar escrplsament.
23. C_nfien que no s rgirá cap incjnvenient.
24. Una c_missió nmenada peí president haurá de pr_posar les
mesures ec_nomiques adequades.
25. La s_spensió de pagaments encara no havia estat an_nciada.

Escriviu el plural de les expressions següents:
1. Un complex turístic.
2. Un text ambigú.
3. Un saldo exigu.
4. Un despatx espléndid.
5. El deute perpetu.

6. Un lapsus lamentable.
7. El globus dirigible.
8. Un comentan superflu.
9. Un contacte continu.

10. Auxili mutu.

Copieu les oracions següents, tot omplint els buits amb la vocal que
calgui:
1. El preámb_l c nté les instruccions.
2. L’empresa es r_geix per un p tronat auton_m.

3. L_s signatur_s serán rec_llides en un álb_m.
4. Hi ha una disposició que r_gula la plant ció d’eucalipt s.

5. Alguns d’aquests prefix s han s_fert una variació.
6. La s sdita parcel.l_ té una s_perfíci_ inferior a la que preveu n els
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articl_s 19 i 20.
7. S’ha pr vist el n_m_n_ment d’un enginyer agronm com a cap de
s_rvei.
8. D_má se s_brá el resultat de les psicions.
9. Aquests parágr_fs han d’anar incis s en la part central del
d_c_ment.
10. La part dispositiv_ és anál ga a la del project_ anterior.
11. Ens tr_bem d_vant d’un cas anál_g.
12. En aquest_ cant_nada hi hauria d’haver un s_máfor.
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RESUM é

En les síl.labes átones o febles, la o es pronuncia -en els
parlars del catalá oriental- igual que la«.
En els mots indicats a continuació, la síl.laba tónica és la
primera. La o de la segona síl.laba, per tant, es pronuncia
com unaw:

corro, moro, lloro, ploro, sócol, monjo, moto, porto, ploro,
bombo.

En els mots indicats a continuació, la síl.laba tónica és la
segona. La o de la primera síl.laba, per tant, es pronuncia
com una u:

dolor, color, moros, corro, olor, coto, moltó, grogor, soroll,
Olot.
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TEXT

Perqué, repetim, l’aveng, en posseir l’agricultura i la
ramaderia, ja no s’atura. La utilització deis grans porta
aviat a la mólta, amb pedres giravoltades a má, i a la cuita
de pastes de fariña sobre pedres calentes que produía el
farro, antecessor del pa; d’altra banda, amb la
fermentado deis grans s’obtenia una primitiva cervesa.
També la llet i els seus derivats originaven un nou génere
alimentan molt apreciat.

En un altre sector, el del vestir* les pells d’animals
silvestres es veien progressivament substituides per les de
bésties casolanes, i per la utilització de fibres vegetáis
com el lli i el cánem, a més de la llana, productes tots que
suposen Part del teixit; a aqüestes robes podien també
ésser aplicades les terres colorades que havien servit fins
aleshores per al tatuatge huma; i així s’iniciá la tintorería.

Al costat d’aquests progressos l’evolució de l’arquitectura
fou més lenta; potser precisament perqué les regions
capdavanteres eren de clima calent i sec, Phabitació no
prengué el carácter de problema vital; les coves i les
barraques continuaren el seu servei d’estatge huma i fou
solament en la construcció monumental, en els sepulcres
determinadament, on contenga a iniciar-se Pús de
materials duradors.

(Ramón d’Abadal. Els precedents antics a la historia de Catalunya)
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Exercicis sobre el text

1. Escriviu tots els mots del text que hagin de pronunciar-se amb
un so de u a la primera síl.laba, representat gráficament per una o.

2. Escriviu la forma infinitiva de les següents formes verbals del
text: atura, porta, produia, suposen, podien, comenga.

3. Escriviu tots els mots del text que continguin el so de u
representat alhora per o i per u.
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L’ÚS DE B I V

18. La diferencia de pronunciació entre la b i la v sois es conserva
actualment en certs sectors del nostre domini lingüístic com el Camp de
Tarragona i les Balears. Aixó origina el consegüent problema ortografíe que
les indicacions següents poden ajudar a resoldre.I.Representem sempre per v aquells sons consonántics que s’han originat
per derivació o conjugació de mots que contenen una u.

Ex.: nou, nova; tou, tova; bou, bover; blau, blava; beure, bevia; deure, devent;
escriure, escrivies; moure, moviment; actiu, activa; meu, nieva.II.Escriurem sempre amb v totes les formes del temps anomenat pretérit
imperfet d’indicatiu deis verbs de la la. conjugació.
Ex.: calculava, calculaves, calculava, calculávem, calculáveu, calculaven;
acabava, acabaves, acabava, acabávem, acabáveu, acabaven; gravava,
gravaves, gravava, gravávem, graváveu, gravaven.III.Totes les formes del verb haver que contenen aquest so s’escriuen,
també, amb v: havia, havem, haveu, havies, havíem, havíeu, havien.
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IV. Davant les consonants/ ir escrivim sempre b.

Ex.:poblé, probable, estable, moble, cobla, biblioteca, celebrar, sobre, arbre.

V. L’analogia existent en l’ús de b i v entre el castellá i el catalá ens serveix,
sovint, de guia en l’escriptura d’aquestes consonants. Cal teñir, pero, en
compte els següents mots i els seus derivats, en qué existeix una
discrepancia en aquest ús:

Catalá amb b i castellá amb v:

baf \aho
varón
\asco

yaina
yenda

yermga
viga
yivaque
yolcar
calvo

conyoy
cueryo

deyanar
deseirmelto
móvil

payorde
reyentar

reyolcar
savia
trovador

baró
base
beina
bena

berruga
biga
bivac
bolear
calb
comboi
corb
debanar
desimbolt
móbil

paborde
rebentar
rebolear
saba
trobador

Catalá amb v i castellá amb b:

advocat
alcova

abogado
alcoba

almadrava
almívar
arravatar

almadraba
almíbar
arrebatar

arroya

avall
avarca

avi

arroba

abajo
abarca
abuelo

avorrir aborrecer, aburrir



asortar
basa
cansí
carasella
cascasell
casolear
casall
Córdosa
cosard
ensestir

gspavi/flí
escosilló
escrisa
escñsent
Estese
esselt
jasa
gasatx
ga\sana
gasardina
gasarra
glesa
gosera
grasar
Hasana
jaselina
liasi
núsol

paselló
presere
prosa
rasal
rase

sasi
séser
sisella
tasee

tasema
toserá
trasa
trésol
verrnelló
semís
soga
\olta
soltor

abortar
baba
cambio
carabela
cascabel

cabalgar
caballo
Córdoba
cobarde
embestir

espabilado
escobillón
escribano
escribiente
Esteban
esbelto
haba

gabacho
galbana
gabardina
gabarra
gleba
gobierno
grabar
Habana

jabalina
labio
nube

pabellón
presbítero
pmeba
arrabal
rábano
sabio
acíbar
hebilla
tábano
taberna
tobera
traba
trébol
bennellón
barniz

boga
bóveda
buitre
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VI. Normalment, els mots d’una mateixa familia presenten solucions
ortográfiques coincidents. Així: cavall, cavaller, cavalleria, cavalleresc,
cavallerós; sabata, sabater, sabateria, sabatot, sabatasses. Pero cal teñir en

compte alguns casos en qué es presenten discrepáncies entre mots d’una
mateixa familia, generalment a causa d’un procés evolutiu diferent. Els
principáis són els següents: corba, pero curvatura, curvilini; movimento pero
móbil; calb pero calvicie; prova pero probatori; llavi pero labial; devent o
devia (del verb deure) pero débit; savi i saviesa pero saber; corb (nom
d’ocell) pero córvid.

LES LLETRES DITA FINAL DE SÍL.LABA

19. Quan la d i la t constitueixen l’última lletra d’una síl.laba, és a dir,
són postsil.lábiques, es pronuncien amb un so idéntic o análeg, que no
indica quina és la lletra per la qual s’ha de representar.

Encara que la d de fred no tingui el mateix so en conjunts com fred dolent i
fred tallant, i així mateix la t de set en set dies o set cases, aquest fet, no
perceptible sense posar-hi atenció, no altera aquest problema ortografié: la
d de fred i la t de set tenen el mateix so en fred dolent i set dies, i d’altra
banda presenten també identitat (so sord) en fred tallant i set talls.

Cal, per consegüent, teñir presents les indicacions d’aquesta regla, a fi de
resoldre els dubtes que planteja aquesta identitat de sons.

I. Escrivim amb d la síl.laba inicial deis mots comengats per ad.
Ex.: adjectiu, adjuntar, admetre, adseñure, adverbi, advocat, admirar,
administrar, adjudicar, admonició, adquisició, adversitat.

S’exceptuen els mots en qué aquesta síl.laba va seguida de z, com atzur,
atzar, atzavara, atzimut, atzagaiada, etc. i, encara, els mots atlas, atlántic,
atleta, atmosfera, i tots els altres de la mateixa familia de cadascun.

Notem, en algunes d’aquestes paraules que comencen en ad -que és un
prefix llatí propi de formes cuites-, la coincidéncia dd: addició, addend,
addicte, adduir, adducció, etc.
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II. Enmig de paraula escrivim sempre t.

Ex.: calitja, vetlla, mitja, setmana, sitja, ametlla, jutge, dotze, tretze, formatge,
prestatge, batlle, ritme, etc.



De fet, en la pronunciado usual d’alguns d’aquests mots, com vetlla, ametlla
o setmana, la l medial s’assimila a la consonant següent.III.A final de paraula escrivim generalment t, tret deis casos que indiquem
en els apartats següents:
Ex.: joventut, bisbat, ciutat, combat, debat, edat, electricitat, forat, gelat, jutjat,
majestat, abat, salut, virtut, vellut, rebut, tribut, alfabet, paret, coet, set, quiet,
bolet, acudit, bandit, humit, mosquit, oblit, clot, nebot, ribot, estát, societat.IV.Escrivim amb d final, darrera consonant, aquells mots aguts o
monosíl.labs que presenten d en les formes del femení o d’altres derivats.

nord nórdica
sord sorda
verd verda
record recordar
acord acordar
llard llardos
isard isarda
covard covarda
tard tardar

Notem com, darrera vocal, en mots aguts o monosíl.labs, escrivim
generalment t, encara que els femenins o derivats presentin d:

nebot neboda
abat abadessa

cepat cepada
mut muda
aguí aguda
humit húmidaV.En mots plans, escrivim d quan les formes del femení o altres derivats

presenten aquesta consonant. Ex.:

sórdid
ácid

intrépid
cdlid

fétid
sólid
tímid

sórdida
acida

intrépida
cálida

fétida
sólida
tímida
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pal.lid
plácid
estíipid

pdl.lida
plácida
estúpida

Notem, en canvi:

hábit

dipósit
lícit

habitual

dipositar
lícita

decrépit
sol.lícit

decrépita
sol.lícita

VI. Escrivim també amb d final els mots derivats formats amb els sufixos ud
i itud.

Ex.: decrepitud, mansuetud, quietud, inquietud, actitud, altitud, exactitud,
gratitud, lassitud, latitud, longitud, magnitud, plenitud, promptitud, rectitud,
solitud, sol. licitud.

Notem els mots instituí i substituí amb t final, segons la norma general, que no
són inclosos en aquest apartat.

VII. Uns quants mots aíllats s’escriuen també amb d final. Notem els més
importants: sud, fred, fluid, caid.VIII.A final de paraula, darrera n, la t i la d tenen una pronunciado general
imperceptible. En la immensa majoria deis casos escrivim t i solament
trobem d en alguns mots com reverend, minuend, subtrahend, dividend. En
algún cas, es dubta entre nt o n al final d’un mot. Entre els acabats en nt
trobem tots els adjectius en ant i ent, els adverbis de manera en ment i els
gerundis i els participis presents de tots els verbs.
Ex.: important, interessant, elegant, abundant, repugnant, excitant, prudent,
estrident, diferent, indolent, indulgent; bonament, lliurement, cruelment,
útilment, breument, suaument, clarament; cantant, vivint, reduint, bevent,
devent; vivent, resident, morent.

Notem, en els adverbis de manera en ment, formats sobre adjectius acabats
en ant i ent, la t medial, sovint oblidada per algú en l’escriptura: elegantment,
indiferentment, prudentment, arrogantment.

Contráriament, hem d’escriure amb n final totes les formes de tercera
persona del plural de tots els verbs: canten, ballaven, esmolen, enllustraven,
netejaven.



En Pescriptura de formes de plural de mots com ara abundants, vacil.lants,
triomfants, següents, ciutadans, gennans i serens, es dubta entre les
terminacions anís i ents i ans i ens, és a dir, amb t o sense t. Només cal teñir
en compte que aquells mots que s’escriuen sense t corresponen sempre a les
formes el singular de les quals acaba en ó o é: ciutadá, genná, capitá, seré,
cinqué.

LES LLETRES BlPA FINAL DE SÍL.LABA

20. Análogament al que succeeix amb la d i la f, al final d’una síl.laba
la pronunciació tampoc no ens indica quan cal escriure b o p. Els dubtes
que aixó planteja poden ésser resolts seguint les indicacions següents:I.Escrivim ambp les síl.labes iniciáis ab, ob i sub.
Ex.: abdicar, abdomen, abjecte, abjurar, abnegado, abséncia, absis,
absolució, abstracció, absurd; objecte, obcecado, obscenitat, obscur, obsequi,
observado, obsessiu, obstacle, obstinado, obstrucció, obtenció, obvi;
subjectar, subjuntiu, submarí, subministrar, submís, subscriure, subtil,
subtrahend, subversió, subvenció.

S’han de teñir en compte les següents excepcions: apte, optar, óptim, óptic i
altres mots de la mateixa familia.II.Escrivim amb p les síl.labes iniciáis cap. Ex.: capgirar, capqal, capciós,
capdavall, capficar, capsa, capvespre, capsigrany, capsula, captaire, captiu.
Les principáis excepcions són cabdal, cabdell i cabdill i els mots de la
mateixa familia.III.Enmig de paraula escrivim generalment p. Ex.: precepte, recepta,
recepció, adepte, adoptar, escriptor, ceptre, adaptar, acceptar, empció, cripta,
receptar.

Hi ha, pero, algunes excepcions, sobre tres de les quals cal cridar l’atenció,
car són tres mots forga corrents i molt sovint escrits erróniament: dissabte,
sobte i dubte, amb tots els deriváis corresponents, com sobtar, sobtós, dubtar,
indubtablement, etc.
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IV.A final de paraula escrivim generalment p, tret deis casos que indiquen
els apartats següents.
Ex.: drap, cap, tap, rap, gep, estrep, cep, equip, estrip, macip, tip, arrop, xarop,
esclop, llop, pop, xop, galop, tniop, retop, cup, gnip, xarrup, sap, rep, concep,
esquerp, serp.V.Escrivim b a final de paraula, darrera consonant, en aquells mots que
presenten aquesta consonant en els deriváis o altres mots de la mateixa
familia.

Ex.: destorb (destorbar), corb (corbera), tomb (tombar).
Noteu com darrera vocal escrivim sempre p encara que els deriváis
presentin b: estrep (estrebada), llop (lloba), sap (saber), rep (rebre).VI.Escrivim també amb b final els mots formats amb els sufixos fob i síl.lab,
com ara xenófob i monosít.lab, i els següents: adob, árab, club, tub, cub
(figura geométrica).

Exercicis

Copieu les oracions següents, tot omplint els buits amb b o v, segons
el que calgui en cada cas:

1. Es _a prohi_ir per ordre del go ernador ci il.
2. Encara no han nomenat ad ocat defensor.

3. Tenen tots els diners in ertits en títols immo iliaris.

4. En aquell local hi ha_ia hagut una fá_rica de si_elles.
5. Li ha ien facturat cinquanta arro_es de patates.

6. A més de la impressió cal comptar el preu deis gra_ats.
7. És molt poc pro_able que facin aquesta a aluació a_ans de
di_endres.
8. No ho de_ien pas fer per iniciati_a propia.
9. Con_é que les pro_es siguin molt se eres.

10. Creiem que a_iat arri aran a un acord.

76



11. Han tro_at deu caixes de préssec en almi ar en males condicions.
12. En aquella memoria es descri_ia l’estat de tots els pa ellons.

Copieu les oracions següents, tot omplint els buits amb d o t, segons el
que calgui en cada cas:

1. Ra lleu la forma que no interessi.
2. La sol.licitu_ s’ha de presentar per duplica_.
3. Li han concedi_ una pensió d’orfanda_.
4. L’índex de mortalda_ és superior al de natalita_.
5. Cal el consentiment táci de l’interessa_.
6. No es poden a_duir uns arguments tan poc adients.
7. La pare_ está orientada al su_.

8. La se_mana que ve s’espera la visita de l’aba_.
9. No es considera un procediment váli_.
10. El substitu_ ha de demostrar l’aptitu_ necessária.
11. Es valorará especialment la clareda_ expositiva.
12. Hi deu haver algún error en un deis suman_s.

13. A totes les habitacions hom gaudia del máxim confor_.
14. Aquest cárrec exigeix una plenitu_ de faculta s.

15. La beca ha estat concedida per esguar_ del reveren_ Fontcoberta.
16. Aquest recárrec no és gens líci_.
17. Sense una actitu_ rigorosa, aquest informe per_ tot el seu valor.
18. El premi ha esta_ declara_ deser_ per acor_ de tots els membres
del jura_.
19. S’ha aprova_ l’a_quisició d’un baiar_ a cárrec del pressupost
general.
20. Es tindrá en compte la joventu_ de l’examinan_.

Escriviu les formes primitives, que han d’acabar en d o t, deis mots
derivats següents:

recordar, blader, escudar, sudista, torrentera, reverendíssim, nordista,
sortós, sordejar, aridesa, fluidesa, estrépitos, neteja, fredolic,
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covardia, dretura, lletós, liquiditat, brunzidera, partidisme, vestidura,
polidesa.

Escriviu la forma del masculí deis noms i adjectius següents:
neboda, abadessa, petita, insólita, solida, covarda, verda, forta,
exquisida, explícita, vasta, profunda, esquifida, expedita, favorita,
rotunda, férvida, cándida, decidida, distingida, tanta, sorda, absorta,
torta, espléndida.

Escriviu un nom derivat acabat en d o t de cada un deis adjectius
següents:

inquiet, vast, humil, frívol, honest, igual, bo, pie, lent, fals, fose, ciar,
suau, actiu, sobri, curt, prompte, decrépit, generós, etern, lícit.

Copieu les oracions següents, tot omplint els buits amb p o b, segons
el que calgui en cada cas.

1. Al ca_davall van interce tar la circular.
2. Tanquen el dissa_te a la tarda.
3. Es tracta d’una assignatura o tativa.
4. S’ha de presentar a l’oficina de reca tado d’impostos.
5. És una dada d’importáncia ca_dal.
6. Aquest model ha estat ado_tat per decisió del secretari.
7. No vol a_dicar de les seves atribucions.
8. Cal que passi un examen d’a_titud.
9. Aquest punt consta a l’escri_tura d’una manera indu_table.
10. Ha de justificar la seva a séncia.
11. Han iniciat una campanya a fi de ca tar nous su scriptors.
12. Totes les exce_cions consten en aquest quadre sino_tic.
13. L’ojecte de la seva instancia era demanar una su_venció.
14. No sa_ dir quins són els mes a_tes.
15. Ho han o tingut en condicions o times.
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RESUM

Davant / i r s’escriu sempre b (mai v).
Ex.: blau, bleda, poblé, bloc, brossa, breu, brigada, arbre,
ombra.

Es representa per v i no per b el so resultant d’una u
esdevinguda consonant.
Ex.: blava, brevíssim, nova, devia, bevia, escrivia, escrivent.

S’escriuen sempre amb v les formes del verb haver: havent,
havem, haveu, havia, havies, havíem, havíeu, havien.

S’escriuen sempre amb v les terminacions de les formes
d’imperfet d’indicatiu deis verbs de la primera conjugació:
Ex.: trobava, atribaves, provava, canviávem, traváveu,
gravaven.

Les principáis discrepáncies entre el catalá i el castellá en
l’ús de b i v són les següents:
baró (varón), base (vasco), bena (venda), berruga (verruga),
bolear (volcar), comboi (convoy), móbil (móvil).
advocat (abogado), arrova (arroba), avortar (abortar), canvi
(cambio), cavall (caballo), gavardina (gabardina), gravar
(grabar), pave-lló (pabellón), prova (prueba), raval (rabal),
sivella (hebilla), tavema (taberna), vemís (barniz).

S’escriu d en paraules com adjectiu, adjuntar, admetre,
advocat, admirar, administrar, adjudicar, adquisició, addició,
adduir, etc., comengades amb el prefix ad. Paraules que
comencen en at: atzar, atzur, atzimut (amb t seguida de z), i
atmosfera, atlas, atlántic i atletisme.
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A final de paraula s’escriu generalment t.
Ex.: bisbat, ciutat, jutjat, tribuí, societat, abat, salut, escut,
nebot, humit.

S’escriu d a final de paraula, darrera consonant i en mots
plans, quan es tracta, en tots dos casos, de mots que
presenten d en els femenins o altres derivats:
Ex.: sord (sorda), tard (tardar), acord (acordar), nord (nórdic),
ácid (acida), ávid (ávida), sólid (sólida).

També s’escriu d final en els sufixos ut i itud.

Ex.: quietud, inquietud, magnitud, plenitud, gratitud, sol.licitud.
Hi ha, encara, amb d final, els mots f'red, sud, fluid i caid.

S’escriuen amb b les síl.labes iniciáis ab, ob i sub (que
corresponen sempre a prefixos llatins).
Ex.: abdicar, abjurar, abséncia, objecte, obsequi, observar,
subjecte, subministrar, subvenció. Cal exceptuar apte, optar,
óptim, óptic i els altres mots de les mateixes famílies.

S’escriu ambp la síl.laba inicial cap.

Ex.: capqal, capdavall, capsa, captiu. Cal exceptuar cabdal,
cabdell, cabdill i els altres mots de la mateixa familia.

A final de paraula escrivim generalment p.

Ex.: estrep, estrip, arrop, xarop, sap, rep, concep.

S’escriuen amb p final, darrera consonant, mots com destorb,
corb, tomb, els derivats deis quals presenten la mateixa lletra
(destorbar, corbera, tombar).
Cup (amb p) designa un gran recipient d’obra i cub (amb b)
designa una figura geométrica.
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TEXT

Estic decidit a bast¡r-me un clos. Vull dir que he pres el
determini de defensar una propietat. La nostra literatura,
encara adolescent, cal que comenci de prendre en má la
defensa deis seus ¡nteressos, massa negligits fins ara en
un amblent d’abusiva familiaritat, de deixadesa ¡ de mal
entés ídealisme. És precisament perqué es tracta d’una
qüestió d’interés general (entre els escrlptors i els que en
una forma o altra els editen) que faig conéixer en lletres de
motile el meu propósit; i també, si cal, com un avís.

Hom comenga per emprar el nom d’un escriptor, sense
cap mena d’autorització ni d’avís, en Mistes de
col.laboradors a empreses periodístiques o d’edició de
Ilibres.- En aquest temperament poc aprensiu coincideixen
amics íntims i perfectes inconeguts. Tots ells, ben segur,
us creuen ben pagats amb un exterior homenatge al
vostre nom (que no val la pena, sembla, d’esbrinar si us
sembla avinent); i més de quatre vegades aquell
homenatge és d’una naturalesa tan immaterial, que, si mai
el creguéssiu al peu de la Metra, i hi responguésslu
trametent de debo un manuscrit, la vostra intrusió seria
considerada com una mancanga de tacte. I bé; ningú no
podrá d’ara endavant afirmar un compromís meu, o una
parenga de compromís, per la seva sola voluntat.

(Josep Carner, Bastirse un clos.)
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Exercicis sobre el text

1. Propietat i familiarítat són noms deriváis deis adjectius propi i
familiar. Escriviu els noms obtinguts, per un procediment análeg,
deis adjectius móbil, auster, ver, prolix, actiu, va, perpetu, sobri,
vari, contrari, arbitrari.

2. Cerqueu en el text un mot homónim (és a dir, de pronunciació
idéntica) de cada un deis mots següents: vestir, maga, tráete,
abís, vent, vostra, ve.

3. Noteu la diferencia entre la forma del mot catalá escriptor i la
del castellá escritor. Escriviu la forma catalana deis mots del
castellá receta, reto, cautivo, concepto, septiembre, recaudar,
aceptar i cetro.
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LES LLETRES G I C A FINAL DE SÍL.LABA

21. Amb la g i la c tenim el tercer cas de les dues consonants (les
anomenades plosives o oclusives) que, al final d’una síl.laba, es pronuncien
amb un mateix so (encara que experimenti una modificació a causa del
contacte amb la consonant següent). Cal recorrer a les indicacions següents
per resoldre els dubtes que planteja aquesta identitat de so:

I. Escriurem g davant m, n, d, g

Ex.: diafragma, fragment, segment, magma, signar, significar, cigne, regne,
benigne, igni, amígdala, suggerir, suggestió.
Els mots técnic, arácnid, dracma i anécdota constitueixen excepció a aquesta
norma.

II. Davantc, t, zis escriuremgeneralment c.

Ex.: acte, actitud, accident, injecció, objecte, projecte, tractar, conjectura,
dictat, dictadura, recte, secció, inspector, dacsa, sacsejar, escacs, sacsó,
facsímil, eczema.

Cal fer atenció a la recta escriptura i pronunciació d’alguns d’aquests mots,
ja que, per influencia del castellá, s’ha tendit a eliminar-ne la c. Així, notem
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com les grafies correctes són accent, acceptar, tractar, acoderar, conjectura,
etc. en lloc de les formes acent, aceptar, tratar, acelerar, conjetura, que cal
evitar.III.A final de paraula escriurem c com a norma general, tret deis casos que
s’indiquen ais apartats següents.
Ex.: amic, antic, atac, embriac, estómac, obac, opac, parrac, sac, tabac, aplec,
cec, doblec, esbufec, espetec, gallee, gec, grec, nomec, rec, renec, abtic, bonic,
cacic, embolic, fredolic, albercoc, groe, joc, lloc, poc, caduc, duc, cuc, feixuc,
liadme, pomc, trabuc.IV.A final de paraula, darrera consonant, escriurem g en aquells mots que
presenten aquesta lletra en els derivats o altres mots de la mateixa familia.
Ex.: llarg (¡larga), amarg (amarga), gorg (gorga).
Cal exceptuar, pero, les formes tiñe i vine (deis verbs teñir i venir) malgrat la
g de tingla i vingui.V.A final de paraula, escrivim g en els sufixos:

fag
Jug
leg

(necrófag sarcófag)
(centrífug)
(bióleg, hidróleg, socióleg)

i també els mots pedagog demagog mag, náufrag cartílag, cástig ipélag.

L’ÚS DE K, C I Q

22. Amb els signes gráfics k, c (davant a, o, u), q i qu (davant e, i)
representem el mateix so. En la representació d’aquest so, convé teñir
presents les indicacions següents:

I. Escrivim únicament k en alguns mots d’origen estranger, com ara kaiser,
kantisme, kirsch, kamikaze, kulak, kermesse, kafkiá, folklore, víking, etc., i en
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la representado de les abreviatures del sistema métric decimal: km, kg kl.
Pero quilómetre, quilogram, etc.

II. Davant d’una u seguida d’una altra vocal, hem d’escriure q, i no c, com se
sol fer a cops, per desconeixement d’aquesta norma.

Ex.: qiian, qual, quatre, qualitat, quota, quadre, adequat, aquarel.la, loquag,
antiquat, alíquota, equador, qüestió, freqüent, conseqüéncia, aqüeducte,
obliqüitat.
Com podem veure pels darrers d’aquests exemples, si la vocal següent a la u
és una e o bé una i, escrivim diéresi ( ' ) damunt la u (ü), car, altrament, la u
fóra muda, com s’esdevé en els mots que, qui, quedar, queixa, eqitivalent, etc.

III. En un curt nombre de mots, escrivim c davant u seguida d’una altra
vocal. Els més usuals són: cuina, cuiuer, cua, cuiro, bescuit, Circuit, cuidar,
descuidar, etc.

IV. En els mots sotmesos a flexió, és a dir, a modificació de llur acabament,
per raó de formació del plural o de conjugació, com ara noms, adjectius i
verbs, cal teñir present el canvi de c en qu, segons la vocal que segueixi.
Així, els noms i adjectius acabats en ca fan el plural en ques. Ex.:

boca
roca

lloca
taca

clínica

boques
roques
/Zoques
toques
clíniques

mágica
típica
cómica

mágiques
típiques
cómiques

I els verbs acabats en car, canvien c en qu en aquelles formes en qué aquest
so consonántic va seguit de e o i. Ex.:

tocar, toquem, toquen, toquin, toquis;
ficar, fiquem, fiqueu, fiquin, fiquis.

Exercicis

Copieu les frases següents, tot omplint els buits amb c o g segons el
que calgui en cada cas:
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1. Es tra ta d’un fet que és obje_te de deli_te.
2. S’ha aprovat l’obertura d’un alber_ per a la joventut.
3. El nomenament es fa per desi_nació.
4. Han su gerit una solució ina ceptable.
5. Les obres segueixen un ritme a_celerat.
6. Li han concedit una assi nació extraordinaria.

7. Tots els impostos van a cárre_ de l’interessat.
8. L’informe de la comissió té_nica és encara una incó_nita.
9. No se li pot aplicar un cásti_ contrari a la seva di_nitat.
10. El parador s’instal.lará prop d’un deis gor_s del riu.
11. El jutge ha di_tat ordre d’embar_.
12. Han contra tat els servéis d’un quími_, d’un arquéole_ i un
meteoróle_.
13. L’indret és més aviat rústi_ i feréste_.
14. Els náufra_s han estat repatriáis peí consolat de llur país.
15. En aquest fra_ment del text s’exposen su cintament aquests
detalls.

16. És un produ_te gre_ valorat en dra_mes.
17. El document ha d’ésser si nat peí cap de se_ció.
18. No ens podem basar en simples conje tures.

19. Preveuen la importació d’articles sue_s i norue_s.

20. És, sens dubte, un cárre_ massa feixu_.

Copieu les oracions següents, tot omplint els buits amb c, q, qu o k,
segons el que calgui en cada cas:

1. Paguen uotes de cent cin_uanta pessetes.

2. S’ha previst el servei d’una _uina portátil.
3. Ho facturaran segons la _uantitat de _ilovats.
4. És inadmissible que addueixi que se n’ha des uidat.
5. El preu no correspon a la ualitat.
6. Ocupa cin_ mil metre uadrats.



7. És un afer molí desagradable que encara ueja.
8. Hi deuen cabré ben bé _aranta _uarteres.

9. L’assemblea no es pot celebrar sense el _uorum ade_uat.
10. Hi ha ben bé _uatre-cents _ilometres de distancia.
11. Exporten articles de _uiro a PE_uador.
12. Es necessita el permís de les autoritats _uwaitianes.
13. Li han obert un expedient per conducta ini_ua.
14. Ho determinaran segons les parts alí_uotes.
15. És l’oficina a la _ual s’ha de presentar aquest document.
16. Van haver d’eva_uar asi tota la comarca.

17. Hi volen instal.lar un _ios_ de diaris i revistes.
18. S’ha de presentar en forma de _uadres sinóptics.
19. Ho tramita una societat de crédit _enyana.

20. És una activitat merament fol lorica.
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RESUM

S’escriu gdavantm, n, dig.
Ex.: fragment, signar, amígdala, suggerir, suggestió. Pero, com
a excepció técnic, arácnid, dracma i anécdota.

Davant c,t,zis s’escriu generalment c.

Ex.: accent, acceptar, accelerar, tractar, conjectura, dacsa,
facsímil, eczema.

A final de paraula s’escriu generalment c, encara que les
formes derivades presenting.
Ex.: amic (amiga), antic (antiga), grec (grega), cárrec
(carregar), noruec (noruega), abric (abrigar), albercoc, tabac,
duc, cinc.

A final de paraula, darrera consonant, escrivim g en aquells
mots que presenten aquesta lletra en els derivats.
Ex.: llarg (llarga), amarg (amarga), gorg (gorga). Pero,
contráriament, tiñe i vine.

Escrivim també amb g els mots sarcófag, centrífug, bióleg,
hidróleg, etc., pedagog, demagog, mag, náufrag, cartílag, cástig
ipélag.

Davant una u seguida d’una altra vocal s’escriu q (i no c).
Ex.: quan, quant, qual, qualitat, quantitat, quadre, quatre,
quaranta, cinquanta, freqüent, eloqüent, quota, quotidiá.
Les excepcions principáis són cua, cuina, cuiro, circuit, cuidar
i descuidar.



TEXT

Tu ja saps que el pare era patró i que feia la carrera
d’Alacant. FUI de Blanes, s’havia casat amb una granaire
de Roses que tenia una caseta al barrí de mar ¡ una vinya
a la vora del poblé. Aqüestes dues finques varen motivar
que el matrimoni s’establís a Roses, des d’on el pare va
seguir la seva navegado de cabotatge, eixamplant el
comerg que havien comengat els seus sogres. Eli era
l’arno del carregament i de la barca, i ell se la comandava:
de manera que s’ho guanyava tot. Franc de nólits en un
temps en qué el cabotatge produi'a bastant, pots comptar
si es va aprofitar. Aixó sí, els seus mariners havien d’ésser
precisament blanencs, perqué no creía que enlloc del
món nasquessin ni es formessin homes tan aptes per a
les coses de la mar com en el seu poblé; i aquesta déria,
que el féu mal veure amb la gent de Roses i que el porta a
més d’una.topatia amb els patrons del Masnou, de Lloret i
d’altres punts de la Costa, que pretenien igual honor per a
llurs nadius, triomfá de totes les contradiccions i amb elles
se féu més enterca i exclusiva.

Els baixos de casa, al voltant del jardinet, eren
magatzems. Aquí arrós, allí garrofa, més enllá rodells de
cércols, en un cantó blat, a Paltre userdes, terrissa de
totes menes, fustatges... no estaven pas mai buits. Els
negociants a l’engrós venien a comprar. A la llinda de la
porta, a les envistes del mar, se solien fer els tractes. El
pare s’estava dret, recalcat al brancal, amb les mans a les
butxaques, i escoltava pacientment, tot fumant i amb els
ulls mig aclucats, la parola deis comerciants. Ell no
gastava gaire saliva: demanava preu i deixava dir. A la fi
venien els oferiments.

(Joaquim Ruyra. El rem de trenta-quatre.)
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Exercicis sobre el text

1. Escriviu deu mots amb el mateix grup consonántic ct que
apareix a la paraula tráete.

2. Els nadius de Blanes són anomenats blanencs. Digueu els
noms que s’apliquen ais nadius de Terrassa, Sabadell, Sitges,
Reus, el Penedés, Girona, Elvissa, el Rosselló, Flgueres, Canadá.

3. Cerqueu, en el text, un mot sinónim de cada un deis mots
següents: negoci, exempt, época, torga, manía, baralla, costat i
xerrameca.
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7

L’ÚS DE S , SS \ Z

23. El so de la s que sentim en paraules com cosa, casa o entesa és
anomenat s sonora: en la seva emissió existeix, efectivament, una vibració de
les cordes vocals. Oposat a aquest so, hi ha el so anomenat s sorda, produít
sense la vibració de cordes vocals, que és el que sentim en paraules com
bossa, massa opressa.

En alguns casos -sense que importi per a la seva recta escriptura- la s
adquireix sonoritat per contacte amb una altra consonant sonora, tal com
s’esdevé en paraules com bisbe, desdir, esgotar o asma, o en conjunts com
mes bo, cas de mi, més gran o vas molí.
La s final, normalment sorda, també esdevé sonora quan s’enlla$a
fónicament amb la vocal inicial del mot següent.
Ex.: els amics, els homes, les eines, tres hores.

24. La s sonora, prescindint deis casos indicats en el parágraf
anterior, es pot representar per j o bé per z, d’acord amb les normes
següents:

I. Enmig de dues vocals, el so de s sonora es representa generalment per
una sola s.
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Ex.: causa, base, prosa, marquesa, físic, músic, camisa, presó, estesa,
casament, pesar, posar, improvisar.II.A principi de paraula i darrera consonant, aquest so es representa per
unaz.

Ex.: zero, zona, zinc, zoológic, onze, dotze, tretze, pinzell, senzill, atzar,
realitzar, legalitzar, localitzar, industrialilzar. L’ús de la z, que té sempre el
valor de s sonora, és independent de la vocal següent.III.En alguns mots, que solen ésser d’origen grec, i la majoria deis quals
són termes científics, el so de 5 sonora es representa també per z entre dues
vocals.

Ex.: amazona, bizantí, protozoari, paleozoic, ozó.IV.Excepcionalment, representem el so de s sonora per una s darrera
consonant en els mots derivats átfons i dins i amb els formats amb el prefix
trans.

Ex.: enfonsar, enfonsada, enfonsament, endinsar, endinsament, transigir,
tránsit, transitar. També la forma falsa "solsament" se sol pronunciar amb s
sonora representada per una s darrera consonant, pero aquest adverbi es
considera un barbarisme de qué cal prescindir.

25. El so de la s sorda es pot representar per s, ss, c o g, segons els
casos, d’acord amb les normes següents:

I. Entre dues vocals es representará per ss (‘si no és que s’ha de representar
perc Of).
Ex.: pressa, pólissa, massa, dissabte, classe, passeig missa, assemblea,
paperassa, potassa, alcásser, grossa, passar, ingressar, decomissar, endossar,
embussar.

II. A principi de paraula i darrera consonant es representa per una sola s (si
no és que s’ha de representar per c o bé g).
Ex.: sabater, serie, segle, simple, signatura, sobre, sol, sostre, suma, absis,
facsímil, molsa, falsedat, qualsevol, premsa, densitat, insular, consol, capsa,
garsa, corsari, perseguir.
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En posició posterior a la vocal o vocals de la síl.laba -abans d’una altra
consonant o a la fi del mot- el so de la s sorda també es pot representar per
una sola 5 (en concurrencia només, a la fi del mot, amb la q).
Ex.: post, vast, mese, resposta, aspeóte, divers, concurs, temps, fals, interés, pis,
congrés.
Entre aquests mots hi ha tots els adjectius derivats de verbs formats amb el
sufix dís (femení, dissa), que indiquen tendencia o propensió a realitzar
l’acció del verb (i que sovint hom escriu erroniament amb g).
Ex.: encomanadís, embmtadís, espantadís.
Cal recordar que tret del mot qualssevol (plural de qualsevol), i d’alguns
mots formats amb el prefix trans, com transsiberiá, transsubstanciació, etc.,
mai no escrivim el dígraf ss darrera de consonant. I no s’escriu certament
mai a principi de paraula.

III. Excepcionalment, representem el so de s sorda per una sola s enmig de
dues vocals, en mots formats amb prefixos de dues síl.labes, el prefix'
privatiu a i alguns altres com bi, tri, etc.

Ex.: antisocial, antiséptic, contrasentit, contrasenya, entresol, entresuat,
sobresou, sobresortint, sóbreseme, aséptic, asimétric, bisexual, tiisíl.lab, etc.

IV. En el plural deis mots del masculí acabats en s que es forma afegint la
síl.laba os al singular, observem que, a cops, es dobla, a més, la j del
singular. La pronunciado indica en quins casos cal escriureíj oí davant la
síl.laba os.

Ex.: mesos, pesos, gasos, avisos, pagesos, impresos, burgesos, matisos, misos,
abusos, dolorosos, oficiosos, blavosos, verdosos, passos, fracassos,
matalassos, congressos, interessos, ingressos, espessos.

La pronunciació, pero, sol ésser errónia en el plural de cas i país,
pronunciáis habitualment amb s sorda, és a dir: cassos i paissos. Cal
recordar que l’adequada pronunciació d’aquests mots és amb s sonora, i la
seva recta escriptura amb una sola s: casos ipaisos.

26. Cal teñir en compte que, deixant de banda els qui ensordeixen
sistemáticament la s, i diuen, per tant, "cassa" en lloc de casa, "camissa" en
lloc de camisa, "alsina" en lloc de ahina i ''el somes" en lloc de "el zomes'1
{els honres), hi ha algunes paraules, normalment d’origen cuite o erudit, és a
dir, no popular, generalment mal pronunciades i també sovint mal escrites,
quan es pren com a base de l’escriptura la pronunciació usual. Són paraules
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que es pronuncien indegudament amb s sorda i s’han de pronunciar amb s
sonora, que s’ha de representar, gráficament, per tant, per mitjá d’una sola
s, entre altres, asil, lesió, inclusió, explosió, entusiasme, prosélit, magnesia,
episodi, resida, així com la serie análisi, crisi, síntesi, tesi, hipótesi, dosi,
apoteosi i oasi (les quals, a més, en la forma del singular acaben en i i no en
s). I entre les que es pronuncien habitualment amb s sonora pero la
pronunciado correcta és amb s sorda i que, per tant, s’han de escriure
sempre amb ss, són, entre algunes altres de poc corrents: abadessa,
baronessa, comtessa, agressió, digressió, discussió, pressió, impressió,
expressió, repressió, compressió, missió, comissió, emissió, admissió i
omissió.

L’ÚS DE C I Q
27. El so de s sorda, a més de representar-se per s o ss, segons la

posició en el mot es representa també per c o g (ce trencada). El dubte que
es planteja sovint entre s-ss o bé c-g sois es resol amb la práctica i la
consulta del diccionari, pero per a Pus de c i g, convé de teñir presents les
següents indicacions:I.El so de í sorda és sovint representat per c davant les vocals e, i, tant a
principi del mot com enmig, darrera consonant o vocal.
Ex.: cep, centre, cel, cedir, cendra, célebre, cigró, ciment, cirera, cinta,
cinquanta, decent, vencer, felicitat, concili, ofici, silenci, concedir, incident,
sencer, príncep.II.El so de s sorda és representat també per q davant a, o, u i a final de
paraula.
Ex.: traga, cangó, forgut, algar, glagar, adregar, vengut, maga, esmergar, torgar,
amenagar, ¡ligó, erigó, comengar, plaga, plangó, escurgó, dolg, balang, falg,
calg, marg, comerg, esforg, esquing, descalg, aveng, lleng, terg, felig, brag,
estrug, capag, audag, verag, eficag, tenag, suspicag, procag, vorag, velog, ferog,
atrog.III.D’entre els mots que sabem, com a norma, que s’escriuen amb g, hi ha
els derivats, usualment verbals, formats amb els sufixos enga tanga.
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Ex.: naixenga, prometenga, temenga, creixenga, complaenga, alianga, balanga,
confianga, enyoranga, esgarrifanga, esperanga, finanga, malastruganga,
ordenanga, recanga, semblanga, venjanga.
Notem els mots recompensa, pansa, pensa, defensa i especialment dansa,
escrits amb s, ja que llurs terminacions no corresponen ais sufixos
esmentats.

Cal recordar que tret deis mots arcaics ga i go, mai no escrivim g a principi
de paraula i sobretot, també, que mai no escrivim g davant e, i.

IV. A l’apartat II hem vist com entre els mots acabats en g, hi ha una serie
d’adjectius que tenen com a terminació ag, og, ig. Aquests adjectius, en el
singular, tenen una mateixa forma per al masculí i el femení (un home felig,
una dona felig), pero en el plural tenen formes diferents per a cada genere,
acabades en os i es. Per consegüent, en les formes del masculí es manté la g,
pero en les del femení es converteix en c (davant e).
Ex.: feligos, capagos, tenagos, voragos, procagos, velogos, precogos; felices,
capaces, tenaces, voraces, procaces, veloces, precoces.

Semblantment:/e//cúaf, capacitat, tenacitat, etc.

El mateix fet s’esdevé en els noms i adjectius acabats en ga, i els verbs
acabats en gar i cer, els quals, en la formació del plural o en la conjugació,
canvien f éneo viceversa, segons la vocal que calgui escriure després.
Ex.: maga, maces; plaga, places; raga, races; adrega, adreces; pega, peces;
dolga, dolces; tragar, traces, tracem; adregar, adrecem, adreceu; vencer, vengo,
vengut.

V. El nombre de mots que s’escriuen amb g és més aviat escás i cal rebutjar
la idea que algú té que a tots els mots del castellá amb z (que hi representa
sempre un so interdental) corresponen mots catalans amb g. Així, una serie
de mots d’origen árab que en castellá presenten z s’escriuen tots, en catalá,
amb s o ss: arrós, tassa, alferes, alcasser, safra, sucre, etc.

Exercicis

Copieu els mots següents distribuits en dues llistes: els que contenen
el so de s sorda i els que contenen el so de s sonora:

casa, comer?, mar?, organitzar, asil, mesa, pla?a, densitat, esma,
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comissió, remesa, causar, cláusula, matisar, ordenanza, massa, tránsit,
alga, defensa, sala, zona, cédula, pólissa, direcció, llosa, travessar,
segell, atzavara, base, municipi, realisme, negoci, repercussió, presa,
casino, ruinosa, asimetría, professió, contrasentit, impresa.

Copieu les oracions següents, tot omplint els buits amb s o ss, segons
el que calgui en cada cas:

1. L’Ajuntament destina aquesta ca_a a un a_il de vells.
2. Pot u_ar-se qual evol d’aquests impre_os.
3. Les previ ions eren exce_ivament peimistes.
4. Un cop enllestida la seva comea, la comi_ió es dioldrá
automáticament.

5. Aquests pi_os han estat construits per una caixa de pen ions.
6. L’empre a es va enfon_ar per manca de liquiditat.
7. El seu pre upost es ba_a en la percepció d’un sobre_ou.
8. Aquests ca_os han d’é_er re_olts per la direcció.
9. Només hi serán adme os els mú_ics profe ionals.
10. En van adquirir una partida de di_et gro es.

11. Es po_ible que, del conjunt de dispo icions, en re_ultés algún
contraentit.

12. Els dijdents no tenien altre objectiu que defen_ar llurs intere os.

13. Aqüestes despe_es van a carree del conce ionari.
14. La deci ió s’ha de notificar a tots els intere ats.

15. En aquesta se ió només serán sotme os a discu ió els a umptes
inclo_os en l’ordre del dia.
16. El pre ident ha clau urat l’expo ició.
17. La valide a d’aquests acords no és gens dubto_a.
18. El seu de_envolupament no es veu afectat per la cri_i ni per la
de_ocupació.
19. Aquest fet no tindrá cap repercu ió, ni tan sois un re_o discret.
20. Aquest pa_aport nece_ita una poli_a especial.
Copieu les oracions següents, tot omplint els buits amb íoz, segons el
que calgui en cada cas:



1. Aquest districte es reparteix en dot_e _ones diferents.
2. Aquesta autoritario ha estat falificada.
3. Correspon abonar-li quin e men_ualitats.
4. Amb la mecanit_ació aqüestes operacions es re_oldran amb més
sen_ille_a.
5. Els re_idents no cen_ats s’hauran de pre_entar aban_ de fi de mes.

6. Aquest re_ultat no es deu a observacions fetes a l’at_ar sino a una
análi_i rigoro_a del producte.
7. El re_idu va quedar redui't a _ero.

8. Les partides més importants eren la de _ofre i la de _inc.
9. Té dret a una compen ació proporcional ais béns immobilitats.
10. La suspen_ió de pagaments afecta on_e empre_es diferents.
11. L’operació es va realit_ar el dia cator_e de de embre.
12. La vaga de _el va obligar a solucions improvi_ades.

Copieu les oracions següents, tot omplint els buits amb c o g, segons
el que calgui en cada cas.

1. Una fian_a adequada és una condi ió indispensable.
2. La seva solvén_ia es basa en una gestió efica_.
3. Els esfor_os que hi esmer_en mereixen un resultat feli_.
4. Les ordenan es vigents ho espeifiquen clarament.
5. Les obres comen_aran dins del mes següent a l’adjudica_ió del
projecte.
6. L’asseguran_a només cobreix el risc d’in endi.
7. El comer_ amena_a de tancar les portes.
8. Aquests fun_ionaris són els més efica_os.
9. Será un afer difí_il de redre ar.

10. Disposem d’una llista de les adre es de tots els so is.

Copieu les oracions següents, tot omplint els buits amb s, ss, c o g,
segons el que calgui en cada cas:

1. La con e ió del crédit será de idida peí pre ident de la comi ió.
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2. La seva argumenta_ió es ba_a en dades fal_es.
3. En aquests ca_os se solen aplicar me_ures espe_ials.
4. Supo_ant que dispo_é_im deis permi_os ens mancarien els mitjans.
5. Han convocat un concur_ a fi de proveir una pla_a de mú_ic.
6. La seva de_i_ió es con_idera inapel.lable.
7. Pregunteu Padre a a Pordenan_a.
8. Els impre_os encara no han estat lliurats per l’impre_or.
9. Les cláu_ules del contráete ho espe_ifiquen clarament.
10. El cur_et durará del de_embre fins al mar_, inclu_ivament.
11. La seva inter_e_ió és inne_e_ária.
12. Ha pre_entat un estudi sobre el comer_ exterior i la balan_a de
pagaments.

Copieu les oracions següents, tot omplint els buits amb s, ss, z, c o g,
segons el que calgui en cada cas:

1. La industrialit_a_ió multiplicará per dot_e els ingre os d’aquesta
_ona.

2. El jutge va de idir l’ab_olu_ió de tots els pro_e_ats.

3. Hi ha la temena que l’empre_a fa_i suspen ió de pagaments.

4. Cal facturar una partida de ta es i ca_oles destinades al comer_
interior.

5. Aquesta pe_a ha estat ingre_ada en el Mu_eu Muni ipal.
6. L’acte tindrá lloc a les tret_e hores l’endemá que fineixi el termini
d’admi_ió.
7. L’experién ia mínima per a parti_ipar en el concur_ haurá d’é_er
provada documentalment.
8. Vam demanar que totes les objec_ions i re_erves formulades pels
a_istents a l’a_emblea es fe_in constar a Pacta.
9. Hi havia repre_entants de diver os pai_os.
10. Els intere_os ven_uts encara no han estat reembo_ats.
11. Han esbo_at un projecte tan intere_ant com auda_.
12. El pre ident ens va in istir que no confié_im cap detall a Pat_ar ni
a la improvi_ació.



13. Us goem demanar una informa_ió confiden_ial sobre aquesta
ca_a.

14. L’a_eguran_a ja ha estat formalizada anti_ipadament.
15. Volen organitar un acte en qué pre_entaran un nou model de
televi_or.
16. S’ha espeialitat en la fabrica ió d’aparells de gran pre_i_ió.
17. Aquest aentament modificaría sen iblement el balan_.
18. Confiávem que aquells detalls no us pa_e_in de_aper_ebuts i que
us fe_in mirar el futur amb confian_a.
19. S’ha de pre entar una instánia a la comi_aria del districte.
20. La trigan_a en l’aprova_ió del pre_upost i la migrade_a de les
a_igna_ions autorit_ades no han permés Padqui_i_ió del material de
cía ifica ió i arxiu.
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RESUM

La s sonora es representa generalment per 5 enmig de dues
vocals.

Ex.: casa, cosa, ase, músic,físic, roser, tendresa, avisar.
A principi de paraula i darrera consonant, i en un curt
nombre de mots d’origen grec, la 5 sonora es representa per
z.

Ex.: zona, zero, zoología, pinzell, donzella, esbotzar, onze,
dotze, amazona, bizantí.
La s sorda es representa en alguns casos per s o bé ss, segons
la posició en el mot, i en d’altres per c o g, segons la vocal
següent. En el primer cas, s’escriu 5 a principi de paraula i
darrera consonant i ss enmig de dues vocals; i en el segon cas,
s’escriu c davant les vocals e, i, i g davant les vocals a, o, u i a
final de paraula.
Ex.: savi, sol, sala, simétric, suc; capsa, cansat, dansa, garsa,
tassa, bossa, pressa, assassí; ciri, cel, vid, oci, vencer, amenaces,
cacera; plaga, ordenanga, cangó, tragut, felig, velog, marg,
aveng.
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TEXT

Es tractava d’una gent de molts possibles, que s’havien
fet construir un panteó espectacular, enorme, amb marbre
importat d’ltália. Era un enginyós compendi de
l’arquitectura mundial de totes les époques i així com, vist
de front, recordava vagament l’Acrópolis d’Atenes,
mirant-lo de costat feia pensar en la Pirámide de la Lluna,
coses difícils de Migar i vengudes només peí geni creador
de l’home. La familia Carrandi-Alatiel devia ser de mena

malaltissa -qüestió de naturaleses- perqué omplia el
monument amb una regularitat admirable; eren, potser,
els clients més assidus de la necrópolis i a don Cosme no
li va causar estranyesa que desafiessin la inundado i la
pluja per venir a portar el seu carregament periódic. Si en
alguna ocasió deixaven transcórrer massa temps sense
presentar-sé, el vell guardia pensava que devien haver
tingut una desgracia.

El cas era que, a l’hora del repartiment revolucionan, el
gran mausoleu fou concedit d’una manera tota natural i en
bona lógica a Celso Rosales, que tenia set filis i dues
cunyades, a part d’una esposa que, per la insignificanga
de les seves dimensions, no provocava conflictes d’espai.

(Pere Calders. Aquí descansa Nevares.)
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Exercicis sobre el text

1. Copieu tots els mots del text que continguin una s sonora.

2. Copieu tots els mots del text que continguin una s sorda
(prescindint deis casos en que és el so final del mot).

3. El substantiu estranyesa és un derivat de l'adjectiu estrany.
Escriviu els noms derivats, d’igual terminacló, deis adjectius be//,
senzill, trist, pobre, térbol, escás, dolg, ácid, franc, plácid.
4. Escriviu deu mots amb la mateixa terminado que
insignificanga.
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L’ÚS DE LA LLETRA X

28. El signe gráficx (anomenat ¿es) pot representar tres sons diferents.
El més usual, propi de mots d’origen popular, i anomenat xeix, és el que
sentim en paraules com caixa, deixar o ruixat. També el trobem en alguns
mots d’origen estranger, com a equivalencia catalana deis grups ch i sh del
francés i de l’anglés, respectivament: xampany, xalet, xíling, xinxilla. Els
altres dos sons són composts, és a dir, són en realitat grups de sons, i els
trobem especialment en mots d’origen cuite o erudit. Són els que sentim en
mots com máxim i óxid (es) i com exercici o exemple (gz). L’ús de la x,
d’acord amb els diversos sons que ha de representar, es regula per les
normes següents:

I. El so de xeix es representa per x a principi de paraula, darrera consonant i
després del diftong au.

Ex.: xamfrá, xampany, xalet, xec, xerocopia, xeirada, xeringa, xerés, xifra,
xíling xilografía, xicra, xilé, xinés, xocolata, xoc, xut, xufla, xaclador, xueta,
arxiu, oixata, porxo, maixa, esco/xador, xarxa, torxa, mama, rama, disbanxa.

II. Darrera de les vocals a, e, o, u, aquest mateix so es representa peí dígraf
ix.
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Ex.: caixa, calaix, queixal, baix, aixó, així, reixa, peix, feix, mateix, conéixer,
meréixer, néixer, coix, boix, cartoixa, gruix, brúbcola, dibuix, maduixa, garbuix,
segueix, atribueix, distribueixo, contribueixen.
III. Darrera una i es representa perx Ex.: giiix, guixar, reve, reixen.

29. EIs altres dos sons de lax, és a dir, es i gz, són sempre representáis
per x, normalment entre dues vocals i, en alguns casos, com en els mots
formats amb els prefixos ex i extra, davant de consonant. La seva escriptura,
per tant, no planteja cap problema. En mots com máxim, óxid, taxa,
taxímetre, complex, preftx, axial, extensió, excloure, extraordinari, lax equival a
es, i en mots com examen, exili, exigir, éxit, oxigen, exemple, equival a gz.

Tots ells són mots d’origen cuite o erudit. Notem el cas de fúcar i els altres
mots de la seva familia, com fixació, prefix, sufix, etc., i bauxita, en qué
trobem x representant es en posicions en qué normalment representa xeix,
com guixar i disbauxa. El nombre de mots que es troben en aquests casos,
pero, és tan redu'ít que no solen plantejar cap dubte. Més atenció cal a la
pronunciació de mots com exemple, exercici, exércit, exercitar, sovint
pronunciáis i escrits, erróniament "ejemple", "ejercici", "ejércit", "ejercitar".
Així mateix, no són rares les pronunciacions "edzemple" o "edgemple",
"edzercici" o "edgercici", etc., (en lloc de "egzemple", "egzercici", etc.), que
també cal evitar.

30. El mateix so que dins d’un mot es representa sempre peí grup te
(equivalent al del grup ch del castellá), es representa també per ig o bé perg
després de /, a la fi de mot.

Ex.: batxillerat, butxaca, cotxe, fletxa, fitxa, escletxa, gamatxa, remolatxa,
brotxa, totxo, dutxa, caputxa; maig raig faig passeig bateig safareig estoig
rebuig sobrepuig mig desig.
El dubte ortografíe que es pot presentar en l’escriptura de mots com
despatx o maig, o com esquitx i mig, en qué un mateix so és representat de
dues maneres distintes, es resol generalment tenint en compte els derivats:
els derivats de despatx i esquitx són despatxar i esquitxar, en qué es manté el
grup tx, i els derivats de raig i mig són rajar i mitja, en qué el so de tx esdevé
el de g-j o bé el de tg-tj (segons la vocal següent). En els mots d’origen
estranger, aquest so es representa sempre per tx: matx, tsarevitx, sandvitx.
Una falta d’escriptura que es comet sovint és la que consisteix a mantenir la
i del grup ig en els derivats deis mots acabats en ig, com rajar, passejar,
fageda, etc., escrits incorrectament "raijar", "passeijar". "faigeda".



A principi de paraula trobem únicament el grup tx en alguns mots propis
estrangers, com Txecoslováquia, Txad, etc., i en els mots que en provenen o
que s’hi relacionen: txec, txecoslovac, etc.

L’ÚSDE J I G

31. El mateix so que en paraules com jornal o juny es representa per
una j, en paraules com general o gironí es representa per una g. És un so
palatal i sonor inexistent en castellá, Púnic que representa la lletra j (jota),
contráriament a lag (ge) que davant a, o i u representa un altre so, com en
els mots gas, gota i gnst.

Davant les vocals a, o, u, aquest so es representa sempre per j, en qualsevol
posició.
Ex.: jaciment, jardí, ja, jo, jola, jornal, jove, juny, juliol, junta, jubilat, jurídic,
judici, jutjar, mitjá, sitja, homenatjar, barreja, platja, sojom, major,
ajuntament, ajudar.
Davant de les vocals e, i es representa generalment perg.

Ex.: general, geni, geografía, gennandat, gimnás, girar, gironí, gitano, targeta,
estranger, paisatge, garatge, viatge, pagés, burgés, mitger, sociología, régim,
conserge, elegir, dirigir.
Hi ha un curt nombre de mots, pero, en qué escrivim j davant de e:
precedint els grups de lletres ecc i ect, com subjecció, objecció, projecció,
injecció, subjecte, objecte, projecte, etc.; en els mots jeure, jeia, jeroglífic,
jejúnum, jersei, majestaf, en els noms propis Jesús, Jeroni, Jeremies,
Jerusalem, l’hipocorístic Jep i els deriváis d’aquests noms propis, com
jesuíta, jesuític, jeremiada, jerónim, etc.
Cal teñir en compte que les consonants j i g apareixen sovint darrera la
consonant oclusiva t, en mots com llotja, sitja, desitjar, politja, mitja, metge,
fetge, jutge i, especialment, en els mots formats amb el sufíx atge, com
llenguatge, quilometratge, garatge, equipatge, avantatge, etc., cosa que a cops
no permet a algú de percebre clarament el so de j-g, tant més que no és rar
que la pronunciació d’aquests mots sigui vacil.lant o errónia. Així mateix, la
influencia de l’ortografia del castellá, en els mots formats amb el sufíx "aje",
és a dir, amb j a diferencia del catalá, contribueix a nombroses errades
ortográfiques.

105



La flexió nominal i verbal origina nombrosos casos d’alternanga entrej ig.
Ex.: neteja, neteges; roja, roges; mitja, mitges, mitger, mitjá; batejar, bateja,
batejaran, batejo, bateges, bategem, bategeu, bategen, bategis, bategi.

32. El so velar que la lletra g té davant les vocals a, o, u, es representa
per mitjá del grup gn davant les vocals e, i.
Ex.: gábia, gabinet, gaseta, govem, golfes, goig guarda, guspira, bodega,
pagament, fogó, espigó, cogulla, bagul, guerra, guia, guió, guinea, reguerot,
seguí.
Davant les consonants / i r, s’escriu també g.

'Ex:, global, arreglat, grades, grec.

Entre g i el grup gu es produeixen les mateixes alternances, en la flexió
nominal i verbal, que entre la j i lag.
Ex.: grega, gregues; agregar, agregat, agregaran, agrego, aguegues, agreguem,
agregueu, agreguen, agregui, agreguis.

Exercicis

Copieu les frases següents, tot omplint els buits amb x o bé ix, segons
el que calgui en cada cas:

1. Les seves que_es no serve_en de res.

2. E_ige_en la totalitat de Pe_acció.
3. Les condicions s’estable_en en els documents anne_os.

4. A_o s’e_ecutará peí mate_ procediment.
5. Els comprovants de ca_a s’han de de_ar a l’ar_iu.
6. No hi poden passar vehicles de més de dos e_os.

7. Aquesta partida e_ugará el déficit produit per les obres de
l’e_ample de la ciutat.
8. L’e_isténcia d’aquesta eida no consta a cap plánol.
9. Addue_en uns fets que els e_ime_en d’aquesta responsabilitat.
10. Cal ejhibir la partida de na_ement.



11. Aqüestes instruccions han d’ésser e_ecutades amb tota e_actitud.
12. E_erce_en els drets que els recone_en les disposicions vigents.

Copieu les frases següents, tot omplint els buits amb g j, x o bé ix,
segons el que calgui en cada cas:

1. Aqüestes facultats s’atribue_en al director de l’escor_ador.
2. L’e_ercici d’aquest dret ori_ina unes obligacions.
3. L’eamen del met_e de guardia va ésser concloent.
4. Ho diri_e_en segons els propis criteris, que nosaltres descone_em.
5. La comissió e_ecutiva es reunirá cada di ous.

6. Cada trimestre es produe_en unes se_anta ba_es.
7. No van ree ir a fi_ar unes normes valides per a tots els casos.

8. El se ell de secretaria figura a l’apéndi_.
9. No es pot simultane_ar l’e_ercici de tots dos carrees.

10. El peritat_e va demostrar que es tractava de substancies to_iques.
11. Per ara no s’expede_en més tar etes de crédit.
12. La postura adoptada pels ta_istes era intransi_ent.

Copieu les frases següents, tot omplint els buits amb g ig o bé tx,
segons el que calgui en cada cas:

1. S’ha de fer arque_ abans de cap de mes.

2. S’encarrega del despa_ i del franque_ de la correspondencia.
3. En aquesta operado es mane_en quantitats importants de diners.
4. Les plu_es han causat greus inundacions.
5. Els co_es no poden aparcar al mi_ del passe_.

6. El torne_ tindrá lloc dins del mes de ma_.

7. Convé que ho va_in fent tal com jo els ho va_ donant.
8. S’hi entra per una bre_a que hi ha a la paret del pati del col.lei.
9. Cal despa ar aquesta partida de salsi_es a la duana.
10. Pot exhibir el títol de ba iller.

11. Es va fer obeint al desi d’un re idor.
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12. Un mercade_ inoportú ens fará pagar un sobrepu_.

Copieu les frases següents, tot omplint els buits amb tj, tg o te, segons
el que calgui en cada cas:

1. S’ha de presentar un certificat del me_e de guardia.
2. Van fer construir mi_a dotzena de si_es.
3. La fi a s’ha d’ajustar a un model oficial.
4. La petició ha estat rebu_ada oficialment.
5. El ju_e va ordenar incautar aquella partida de remola_a.
6. La torra_a quedava desdibu_ada per la cali_a.
7. Van ésser separats del servei per la seva actitud fa_enda.
8. Ens han reservat tres places de gara_e.

9. Transportaven deu cárregues de garna a.

10. El servei de du_a ha estat suprimit.
11. El rello e del despa_ va endarrerit.
12. L’equipa_e s’ha de facturar tres dies abans del via_e.

Escriviu les formes d’infinitiu deis verbs de les oracions següents:
1. No prejutgen aquell cas.

2. Desconeixen els resultáis.

3. S’embutxaquen el benefici.
4. Exigeixen els seus drets.
5. Qué desitgen?
6. Fitxen a l’entrada.

7. Aquesta clau s’enferritja.
8. Mereixen el premi.
9. No s’hi fixen gaire.
10. Es trepitgen el terreny.
11. Corregeixen les proves.

12. Teixeixen a má.



Copieu les oracions següents, tot omplint els buits amb j, g o gu,
segons el que calgui en cada cas:

1. El pro_ecte d’urbanització d’aquest parat_e s’haurá de sub_ectar a
unes normes acldicionals.

2. L’equipat_e s’ha de deixar a la conser_eria.
3. Calia que s’hi ha essin ad_untat tots els documents exi_its.
4. El convent deis _erónims cau més enllá que el deis _esuites.
5. Volen restrin_ir els credits i conelar els preus.

6. Cal distinir entre con_ectures versemblants i vaetats sense
fonament.

7. Es pretén re_ular el comerg d’antiitats.
8. El seu ma_isteri és recone_ut per tothom.
9. Aquests informes false_en la situació de la _ermandat de paesos.

10. S’hi obli en mit_an$ant urament per escrit.
11. Aqüestes boti_es tanquen el diumen_e.
12. Aquest garat_e no se sub ecta a les disposicions vi ents.
13. Pre_ut_en un fet que no es pot pre ut ar.

14. Aquests avantat es són molt sub ectius.
15. En l’inventari es relacionaven peces i ob_ectes diversos: erros,
_arrafes, _erseis, bu_ies, da_es, etc.
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RESUM

El mateix so que a principi de paraula es representa per x, es
representa per mitjá del dígraf ix darrera les vocals a, e, o, u.
Després de consonant, de la vocal i i del diftong au, també es
representa per*.

Ex.: xampany, xalet, xec, xeringa, xifra, xilé, xirvdlla, xocolata,
xufla; cauca, babea, revea, conéixer, cove, cartovea, fluve; carxofa,
manxa, plarvea, guixar, rauxa, xawea.

Darrera les vocals a, e, o, u, la lletra x representa sons
compostos: un so equivalent a gz en mots com exércit,
exemple, exercici, executiu, etc., i un equivalent a es en mots
com máxim, óxid, tóxic, etc.

El mateix so que a principi de paraula o entre dues vocals es
representa per tx, generalment es representa, a final de
paraula, per ig darrera a, e, o, u, i per g darrera i. Pero en un
cert nombre de mots també es representa per tx a final de
paraula.
Ex.: txecoslovac, cotxe, butxaca, fitxa; assaig, passeig, sondeig,
roig, estoig, fuig, puig, mig, desig; despatx, cartutx, esquitx.
Els mots que presenten tx a final de paraula mantenen aquest
grup consonántic en els derivats: despatx (despatxar,
despatxos), esquitx (esquitxar), etc.
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Davant les vocals a, o, u, s’escriu g, i davant les vocals e, i,
s’escriu generalment j.
Ex.: jardí, japonés, barreja, apujar, platja, jove, jornal, major,
ajomar, juny, juliol, judici, dejunar; general, gent, platges,
metge, conserge, gimnástica, girar, distingir, angina.
S’escriu j davant e, i, en un curt nombre de casos: en els nexes
jecc i ject, comprojecció, projecte, subjecció, subjecte, etc., i en
els mots jeure, jeia, jejúnum, jeroglífic, jerarquía, jersei,
majestat, jiu-jitsu, en alguns noms propis com Jesús, Jeroni,
Jeremies, etc., i llurs derivats.
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Ha estat una comédia eficag. Sóc a casa, assegut davant
els diners. I ara, qué? Deia que no caic al parany, pero la
veritat és que només veig que volen forgar-me, pero no sé
ben bé a qué. ¿Voldrien que em quedés aquests diners?
Em sap greu de portar-los la contraria, pero ¿que no ho
veuen, que la temptació és massa desproporcionada?
Hauria de fugir i d’amagar-me exactament com un caixer
que ha deixat buida i neta la caixa de cabals. Ja poden
pensar si ens tenen fltxats, els de la companyia! O bé
hauria de simular que m’han robat... i qui s’ho creuria? I
tot aixó, per quant? Ho he de tornar a comptar i he de
treure’n els canvis no donats. Pero són unes mil
cinc-centes pessetes. Una bona recaptació, no ho negó.
¿Pero he de fer una follia per una quantitat que al
capdavall és encara torga inferior al que cobro cada mes?
¿Qué em resoldrien aqüestes mil cinc-centes pessetes
mal comptades quan hagués perdut la feina i tos un
fugitiu? I no és pas que no necessiti diners. I tants, que en
necessito! Pero, precisament, comengo per necessitar els
del meu sou. Entesos?

El somriure de l’home del barret negre s’ha modificat. És
ara el de qui no ha estat comprés i espera que el seu
interlocutor el deixi parlar per aclarir Terror. Pero Desiderio
continua:
-O potser us basta que cobegi aquests diners? És ciar
que els cobejo. Tothom cobeja tots els diners del món.
Qui per banyar-se els peus amb xampany, qui per
donar-los ais orfelinats o a les missions. És ciar que
preferiría que les pogués embutxacar, aqüestes mil
cinc-centes pessetes. Pero no és una idea que m’escalfi
gens la imaginado. Mil cinc-centes pessetes són ben
poca cosa. No les desdenyo. No oblido quants dies he de
treballar per guanyar-les. Pero precisament per aixó sé
que només serveixen per a mantenir una vida trista.

(Jordi Sarsanedas. No jugo.)



Exercicis sobre el text

1. Escriviu tots els mots del text que continguin el segon so
consonántic de veig.

2. Escriviu tots els mots del text que continguin el segon so
consonántic de fugir.

3. Escriviu tots els mots del text que continguin el segon so
consonántic de caixer.
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LA R FINAL

33. En una bona part del nostre domini lingüístic la r final no es
pronuncia sino en un curt nombre de mots. Així, mots cora flor, ferrer, cantar
i madur són pronunciáis "fio", "ferré", "canta" i "madú". En les formes del
plural, en qué s’ha afegit una s a la forma del singular, la r es manté muda:
flors i feirers són pronunciáis "flos" i "ferrés". La r deis infinitius es
pronuncia, pero, quan van seguits d’un o més pronoms febles: dir-li,
agafar-lo, indicar-vos-ho.
Entre els mots amb r final generalment pronunciada trobem els
monosíl.labs car (conjunció i adjectiu), cor, pur, clor, rar, mar, mur, per
(preposició), or, llar, far; alguns bisíl.labs com amor, licor, tresor, valor,
motor, rigor, terror, sonor, futur, obscur; els mots de la terminologia química
carbur, sulfur, cianur, fluomr; i diversos adjectius en ar i en or, tots ells
d’origen cuite: regidar, circular, auxiliar, angular, perpendicular, ocular,
interior, exterior, anterior, posterior, etc.
El fet que en mots com ciar, madur o sabater la r final no sigui generalment
pronunciada origina algunes vegades la seva incorrecta supressió en
l’escriptura. Pero els femenins i altres derivats d’aquests mots solen mostrar
clarament la presencia d’aquesta r: ciar i clara, madur i madura, sabater i
sabateria. Comparem amb pa ipanel, algú i alguna, seré i serena.

Els mots acabats en r muda s’agrupen en les series principáis següents:
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I.Noms que indiquen oficis, professions i d’altres activitats: sabater,
botiguer, adroguer, bacallaner, barber, fomer, cárter, mariner, porter,
cansalader, infermer, teixidor, corredor, caqador, gravador, relligador,
cobrador, muntador, expenedor, impressor, agrimensor.II.Noms abstractes deriváis d’adjectius: claror, fredor, vermellor, blancor.III.Noms deriváis de noms d’arbres i altres col.lectius: cirerer, presseguer,
taronger, canyar, bestiar, colomar, saler, cendrer, etc.IV.Tots els infinitáis, llevat deis del segon grup que ja presenten una r
(simple) abans de la e de la terminació: pagar, administrar, signar, comptar,
haver, saber, poder, néixer, conéixer, témer, seguir, atribuir, induir, elegir,
correr, etc. Pero: rebre, perdre, treure, incloure, escriure, deure, circumscriure,
etc.

LES LLETRES M I N A FINAL DE SÍL.LABA

34. Davant d’una altra consonant, la pronunciado no sempre ens
indica si hem d’escriure m o n. Els errors més usuals consisteixen a escriure
n en lloc de m en mots com és ara immoral, amflbi, impremía, circumscriure,
etc., escrits, dones, erroniament, "inmoral", "anfibi", "inprenta",
"circunscriure". Per al recte ús de la m i la n postsil.lábiques cal teñir en
compte les normes següents:

I. S’escriu generalment m davant les consonants m,b\p.
Ex.: immoral, imminent, immóbil, immortal, immens, immunitat,
emmagatzemar, emmalaltir, emmudir, commemorar, comminar, commutar,
gamma, gemma, summa, embarcar, combinado, imbuir, ambivalent,
embalar, important, impressió, empresa, comprimit. Cal teñir en compte les
excepcions següents: granment, tanmateix, enmig benmereixent i benparlat.
Com es veu, tots aqüests mots són composts, formats per juxtaposició de
dos components, cosa que origina els grups nm i np excepcionals.
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II.Davant una n s’escriu adés m adés n. La pronunciado ho sol indicar
clarament.

Ex.: alumne, amnistía, gimnástica, condemna, columna, indemnització,
solemnitat, omnipotent, himne; innocent, innat, innoble, innocu, innovado,
innecessari, ennuvolar, ennegrir, annex, connexió, desconnexió, connatural,
connotado.III.El prefix circum, a diferencia del castellá, s’escriu sempre amb m.

Ex.: circumstáncia, circumval.lació, circumspecció, drcumloqui, circumscrip-
ció, circumferéncia.IV.Davant una/s’escriu n en els mots formats amb els prefixos in, en, con, i
m en els altres casos.

Ex.: inferior, infermera, influencia, informe, inflado, enfeinat, enfarfegat,
enfadat, enflocar, enfilar, enfonnador, confirmar, conformar, confluencia,
configurar, confecció, confederado, confiscar, confort. Pero: ámfora, cámfora,
émfasi, simfonia, ninfa, emfiteusi, paranimf, triomf.
En el prefix amfi s’escriu també sempre m: amfiibi, amfiteatre, amfibologia.V.Davant les altres consonants s’escriu generalment n.

Ex.: concurs, concili, ordenanqa, banda, indici, indubtable, congrés, ingrés,
triangle, congelar, conjura, injúria, conjectura, enlaire, enlloc, enrenou,
cansament, antena, mantenir, canvi, conveni, manxa, onze, pinzell. Cal teñir
en compte, pero, els mots següents, que s’escriuen amb m: comte (títol
nobiliari), impremía, premsa, somriure, tramvia i triumvirat.

ELS GRUPS CONSONÁNTICS MPT I MPC

35. En un determinat nombre de mots s’han conservat en catalá els
grups consonántics mpt i mpc (que alternen en mots d’una mateixa familia) i
que, prou sovint, per influencia del castellá, que ha simplificat aquests
grups, hom redueix indegudament a nt i nc. Vet aquí els més freqüents
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d’aquests mots: assumpte, assumpció, redemptor, redempció, exempt,
exempció, temptar, temptació, atemptar, temptejar (no "tantejar"), compte,
comptar, comptable, incomptable, símptoma, prompte, promptitud.
Notem, així, la diferencia entre conte (narració breu), comte (títol nobiliari)
i compte (operació numérica, cálcul, atenció, etc.).

EL DÍGRAF NY

36. El so que en castellá es representa per ñ i en francés per gn, en
catalá és sempre representat per ny. Ex.: any, bany, canya, companyia,
ensenyar, estrany, enginyer, guany, lluny, llenya, muntanya, manya, peanya,
renyina, senyal, senyor, terreny, viarany.
Fora d’aquest cas, en catalá únicament trobem l’escriptura de la y en algún
nom propi de persona, com ara: Aymerich, Ruyra, Botey, etc.

L’ÚSDE L.L

37. Quan dintre un mot coincideixen una sfl.laba que acaba en /, i una
altra que comenta amb aquesta mateixa consonant, les dues l consecutives
s’escriuen /./. Ex.: síl.laba, bél.lic. Aquesta particularitat ortográfica no té
habitualment reflex en la pronunciació, la qual, per consegüent, no indica si
cal escriure l simple, com elegant, o bé l.l (dita geminada), com al.legoña. La
coneixenga deis mots que cal escriure amb l.l s’estableix, dones, per la
práctica i, és ciar, per la consulta del diccionari.

Indiquem a continuació els mots més corrents que cal escriure amb l.l:
al.legoña, al.leluia, allegar, al.licient, al.locució, al.ludir, al.lucinar, al.lusió,
ampul.lós, apel.lació, aquarel.la, bagatel.la, bél.lic, cal.lígraf cancel.lar,
capil.lar, caravel.la, celia, cél.lula, circumval.lacio, col.laborar, col.lapse,
col.lecció, collega, collegi, col.lisió, col.locar, col.loqui, compel.lir,
constellació, corol.lañ, cristal.lí, damisel.la, destil.lar, el.lipse, excellent,
fallera, fallible, fil.loxera, flagellador, fwnarel.la, goril.la, hel.lénic, idil.li,
il.lació, il.legal, ilJegítim, il.lícit, il.limitat, il.lógic, illuminat, illús, il.lustrar,
imbecil.litat, installar, intel.lecte, intel.ligéncia, interpellar, mal.leable,
m'axil.lar, medalla, metál.lic, mil.lenarí, mil.lésim, mol.lície, mol.lusc, nul.la,

118



oscil.lar, pal.liar, pal.lidesa, parailel, parcel.la, pel.lícula, pol.len, pul.lular,
pupil.la, pusil.lánime, putxinel.li, recol.lecció, satél.lit, síl.laba, sil.logisme,
sollicitar, taral.lejar, titil.lar, tranquil.litat, vacil.lar, vel.leitat, villa (torreta),
violoncel.lista.

Notem en la llista anterior mots relacionáis amb d’altres que contenen ll:

metál.lic (metall)
il.luminar (llum)
alustrar (Ilustre)
cristal.lí (cristall)

i aquells que expressen el sentit contrari al d’un altre comengat en l: il.lógic,
il.legal, il.legítim, il.lícit, il.limitat.
Hem de recomanar de no escriure mai l.l si no es té la certesa que
correspon a la grafía correcta. Hi ha alguns mots com celebrar, selecció i
religió, en qué s’incorre, sovint, en Terror d’escriure l.l. Cal recordar, dones,
les grafies correctes d’aquests mots i rebutjar les formes inadmissibles
"cel.lebrar", "sel.lecció" i "rel.ligió".

L’ÚSDE H

38. El signe gráfic h (anomenat hac) no correspon a cap so, és a dir, la
h és una lletra muda. La práctica i una consulta sovintejada del diccionari
resolen els problemes que planteja Tescriptura d’aquest signe gráfic,
mantingut per raons etimológiques, és a dir, atenent Torigen deis mots. Aixó
fa que Tortografia de la h, en catalá, coincideixi gairebé sempre amb la deis
respectius mots en castellá (que corresponguin, és ciar, a una mateixa
etimología). Les discrepáncies més importants són les següents:

Catalá

hamionia
hivem
hissar
subhasta
subtrahend
os

Castellá

armonía
invierno
izar
subasta
sustraendo
hueso
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Catalá Castellá

ou

orfe
orxata

huevo

huérfano
horchata

En alguns noms de persona, com Folch, Aymerich, Alberich, Poch,
Sensarrich, trobem encara el grup consonántic ch, pronunciat, és ciar, c, ja
que, com queda indicat, la h és sempre muda.
D’altra banda, tal com hem expressat al punt 29, el so equivalent a la ch del
castellá és representat per tx o bé per ig a final de mot.
En els noms geográfics no escrivim mai ch final, sino simplement c. Així cal
rebutjar formes com Vich, Hostalrich, l’Obach, Montjuich, el Bruch,
Montblanch, Cerchs, Collblanch, Bell-llocli, Hostafranchs, de qué algú
encara se serveix, i escriure sempre Vic, Hostalric, l’Obac, Montjuic, el Bruc,
Montblanc, Cercs, Collblanc, Bell-lloc, Hostafrancs, que sgn les formes que
corresponen a Petimologia. Notem que de Vic obtenim el derivat vigatá,
talment com de antic, per exemple, fem antigor.
Cal recordar que en alguns mots d’origen erudit trobem també h
intervocálica.

Ex.: aprehensió, aprehensible, vehicle, coherencia, cohibir, cohort, prohibir,
inhibido, exhortar. Pero exonerar, exorbitant, exorcisme. Trobem també h
intercalada en mots formats per la juxtaposició de diversos components:
albora, áleshores, tothom, totliora.

Exercicis

Escriviu un mot derivat, acabat en r muda, de cada un deis mots
següents: barca, fose, rajóla, bacallá, porta, magrana, gallina, blanc,
alzma, fossa, missatge, bañe, cam, colom, arrós.

Escriviu les formes primitives corresponents ais mots derivats
següents: seguretat, assessoiia, espionatge, pelegrinatge, rectorat,
deganat, maduresa, capitanía, senyoña, vagoneta, majoria, carrero,
cantiret.
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Escriviu les formes infinitives deis verbs de les oracions següents:
1. L’inscriuen al registre.
2. Diuen la veritat.

3. No encengueu fou al bosc.
4. Tanqueu la porta.

5. Interrompen la sessió.
6. Ho sap tothom.
7. Ho exigim amb coneixement de causa.

8. Li deuen els honoraris de tres mesos.

9. Emeten títols mobiliaris.

10. Vencía tots els obstacles.

11. No ho admeten sense un certificat.

12. No la incloien en aquella partida..
13. No el reconeixia ningú.
14. Ho volia diferent.

15. Contraurem un compromís.
16. Que llegeixin l’acta anterior.
17. En aquell moment es feia l’adjudicació.
18. Que s’atinguin a les conseqüéncies.
19. No apareixia enlloc.
20. Vindrá en el seu moment.

Copieu les oracions següents, tot omplint els buits amb m o bé n,
segons el que calgui en cada cas:

1. Aquells pisos no eren tan co_fortables com deien els anuncis de la
pre_sa.

2. L’i forme ha estat aprovat peí co_seller.
3. Aquest gi nás pertany a una altra circu_scripció.
4. Hi ha d’haver un ca_vi i_minent en la direcció.
5. La ga_ma de possibilitats és ijmensa.
6. Aquest i_moble ha estat co fiscat.
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7. El treball de la i_pre_ta ha estat i_millorable.
8. La mercadería ha d’ésser e_magatzemada la setmana vinent.
9. Les places d’i_fermera s’han de proveir per co_curs.

10. Les co_nexions eren defectuoses.
11. L’acte sole_ne tindrá lloc al parani_f.
12. L’e_fiteusi de qué ens parla no afecta aquests i_mobles.

Copieu les frases següents, tot omplint els buits amb n, m o mp,
segons el que calgui en cada cas:

1. No co_távem amb la seva intervenció, la qual, tamateix, no és pas
co_siderada i_te_pestiva.
2. Aquesta pre_sa d’oli adquirida peí museu prové del casal deis
co_tes de Vallbarnés.
3. Aquests assu_tes tan delicats han d’ésser tractats amb molt de
co_te.

4. El fet que hagi obtingut una inde_nització no vol pas dir que estigui
exe_t de les obligacions habituáis.
5. Cal exigir-li l’assu_ció de les seves respo_sabilitats.
6. La desfigurado d’aquest antic a_fiteatre és un auténtic ate_tat
urbanístic i artístic.

7. Es tracta d’un afer de su ma i_portáncia, amb diverses co_nexions
internacionals.

8. Tots els sí_tomes indiquen clarament una pro_ta solució d’aquest
cas.

9. Quan ens ho va co_tar no co_tava encara amb aquests elements de
judici.
10. Es deixen te_tar per situacions massa co_fortables.

Copieu les frases següents, tot omplint els buits amb / ol.l, segons el
que calgui en cada cas:

1. La nostra co_aboració no ha d’ésser merament simbó_ica.
2. Les autoritats preveuen el rebrot d’una epidemia de có era.

3. Aquesta co_ecció agrupa una se_ecció de textos administratius.
4. Aquell lligall conté el projecte d’insta_ació e_éctrica de la casa de
la vi a.



5. La interpe_ació del regidor va ésser poc e_egant.
6. És possible que se ceebrin eeccions anticipades.
7. La parce_ació d’aquest terreny voreja la iegaitat.
8. No podem donar be igeráncia a unes acusacions irresponsables.
9. La distribució d’aquestes partides en co umnes resulta més
i_ustrativa.
10. No podem teñir en compte so_ucions para_e_es.

11. El dictamen del co_egiat no es pot considerar infa ible.
12. Han determinat la nu_itat del contráete de les obres del co ector.

Copieu les frases següents, tot introduint-hi els signes de la h que hi
trobareu a faltar:

1. L’empresa no es responsabilitza de cap avaria de veicle deguda a
imprudencia o ineptitud.
2. Aquell procés de desidratació semblava inaturable.
3. Les seves pretensions no em semblen pas desorbitades.
4. Em decidit que o vendríem en pública subasta.
5. Si es creuen que tindran un tráete preeminent encara i sortiran
perdent.
6. Aquesta substancia causa la mort inexorablement per inibició de
les funcions epátiques.
7. Aquest comprovant a d’anar aderit al document original.
8. Considerem que és no sois adient sino fins i tot indispensable.
9. La mostra exibida era prou variada, áduc eterogénia.
10. Totom coincidia que els veins avien anat massa lluny en llurs
exigéncies.
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RESUM

Les formes del femení i d’altres deriváis ens permeten de
saber fácilment que s’escriuen amb r final molts mots en qué
aquesta r no és generalment pronunciada.
Ex.: senyor, senyora;porter, portera; madur, madura;pescador,
pescadora; cántir, cantiret; tambor, tamboret; dur, duresa;
paper, paperam. (Comparem: Ileo, lleona; germá, germana;
cantó, cantonera.)
Quant ais infinitius, s’escriuen amb r final tots els infinitius
aguts i els plans que no presenten una r simple abans de la e
de la terminado.

Ex.: dictar, signar, dirigir, teñir, dir, dur, saber, conéixer, ésser,
recorrer. Pero: escriure, deure, treure.

Davant una m s’escriu generalment una altra m (i no una n).
Ex.: immens, immobiliari, immediat, immigrant, emmagat-
zemar, emmalaltir, commemorar, gamma.

Excepcions: granment, tanmateix, benmereixent.
Escrivim també amb m els mots premsa, impremía, tramvia,
comte (títol nobiliari), somriure, empremta, triumvirat, triomf,
paranimf, simfonia, émfasi i els formats amb els prefixos amfi
i circum: amfiteatre, circumstáncia.
Entre els innombrables mots que presenten el grup nn hi ha
la serie annex, annexió, connexió, desconnexió, etc.
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Entre els mots que s’escriuen amb / geminada (/./) hi ha els
formats amb els prefixos in i con, que revesteixen les formes
il i col davant l: il.legal, il.lícit, il.lógic, il.limitat, col.laborar,
col.locar, col.lecció, collegi, col.lega, etc.

Són molt usuals els mots de les famílies de bél.lic, intel.ligent,
novel.la, iIlustrar i sol.lícit.
S’escriuen amb / simple elaborar, elecció, selecció, celebrar i
religió.

Entre les principáis discrepáncies entre el caíala i el castellá
en l’ús de la lletra muda h hi ha les següents: harmonía
(armonía), hivem (invierno), hissar (izar), subhasta (subasta),
subtrahend (sustraendo), os (hueso), ou (huevo), orfe
(huérfano) i orxata (horchata).
Deis mots formats amb el prefix ex, s’escriuen amb h
intercalada exhalar, exhaurir, exhibir, exhortar, exhumar i els
seus derivats, pero sense exacerbar, exalgar, exaltar, exasperar,
execrar, exempció, exigu, exonerar, exorbitant, exorcisme,
exuberant, exultar, etc.

Benaurat i malaurat s’escriuen sense h.
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TEXT

D’altra banda, no podem ignorar que els menestrals han
evitat durant molt de temps la diversificado social del país.
La menestralía ha estat una classe social oberta: per sota
s’ha nodrit llargament deis elements desplagats de la
pagesia, sobretot deis fadristerns; per damunt, com
acabem de dir, ha donat contingents a la classe deis
prohoms. Fins a la constitució del proletariat obrer, ha
reeixit en la comesa de bloquejar l’aparició d’un régim de
castes a Catalunya. Ha estat un conducte fácil
d’encimbellament de les famílies amb aptituds biológiques
i intel.lectuals. ¿Quantes nissagues catalanes podrien
refer l’itinerari social de llurs avantpassats en aquesta
forma: pagés-obrer-menestral- -empresari? ben segur que
serien moltes. Aquest clima ha permés durant molts anys
que tot catalá tingués les seves oportunitats vitáis. No ha
calgut cercar-les ni en un diploma universitari ni en una
promoció burocrática. Ensems, els obrers catalans, abans
de la ¡mmigració massiva deis meridionals peninsulars,
potser pensaren més en la possibilitat d’assolir un
millorament económic a través de llur esforg individual que
de llur envestida col.lectiva contra la societat deis
industriáis i burgesos. Pero ádhuc en els dies més
virulents de la lluita social a casa nostra, la menestralía ha
estat un coixí tou que ha esmorteit la forga de la topada
entre les dues classes en pugna.

(Jaume Vicens i Vives: Noticia de Catalunya.)
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Exercicis sobre el text

1. Escriviu en dues Distes els mots del text acabats en r (o en rs):
aquelis en qué aquesta r és generalment muda i aquells en qué es
pronuncia.

2. Escriviu la forma d’infinitiu corresponent a tots els participis
passats d’aquest text.

3. Copieu tots els mots del text que presentln una m postsil.lábica.

4. Cerqueu en el text un slnónim de cada un deis mots següents:
cabalers, triomfant, atac.
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L’ARTICLE

39. Els articles dits definits revesteixen en caíala les formes següents:
el, la, els, les. Solen acompanyar el nom i l’adjectiu, és a dir, els grups
nomináis. Ex.: el camí, la font, els ñus, les muntanyes, el groe, la llarga, els
humils, les orgulloses, el dit gros, la casa de pedra, els seus pares, les tres
germanes. Més excepcionalment acompanyen també 1’infinitu, encara que
aleshores es pot dir que aquest infinitiu s’ha substantivat. Ex.: El llegir fa
perdre l’escriure. També és possible d’intercalar un adverbi entre l’article i el
grup nominal que precedeix. Ex.: el tristament célebre bandoler, la no
impossible vanitat.

LES FORMES APOSTROFADES DE L’ARTICLE

40. Davant tots els mots comengats en vocal o h l’article del masculí
singular revesteix la forma V (el signe (’) és anomenat apóstrof).
Ex.: Valcalde, l’edifici, l’infonne, l’ordenanqa, Funiforme, l’habitant, l’hereu,
l’historiador, Vhospital', l’humus, Factual secretan, Fhonorable president,
Faleshores alcalde de la ciutat.
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L’article del femení singular s’apostrofa únicament davant els mots
comengats en les vocals a, e, o, i en les vocals i, u tóniques, precedides o no
d’una/r.

Ex.: l’assemblea, l’estatua, l’oportunitat, l'habitado, l’herénda, ¡'hemeroteca,
Vhomologado, Villa, l’unga, l’hidra, l’hulla, l’assisténda sodal, Vhonorable
senyora, l’abans esmentada declarado.
L’article del femení singular, per tant, no s’ha d’apostrofar davant els mots
comengats en les vocals i, u, átones, precedides o no d’una/i.
Ex.: la indicado, la informado, la universitat, la urgencia, la higiene, la
historia, la humanitat, la humitat.

Per raons d’eufonia l’article la no s’apostrofa davant host i ira: la host i la
ira. Davant el numeral una no s’apostrofa quan és una designado horaria.
Així, escrivim l’una i l’altra, pero la una del migdia.

LA CONTRACCIÓ DE L’ARTICLE

41. Quan els articles definits del masculí, el i els, van precedits de les
preposicions a, de iper, s’originen les contraccions al, del, peí i ais, deis, pels.
Ex.: Escrivim al president, Es recorden deis proveidors, S’ha de fer revisar peí
corrector, Escrivim-ho ais clients, Pagarem els honoraris deis col.laboradors,
Ho sabem pels ordenances.
Davant els mots comengats en vocal, precedida o no d’una h, es mantenen
les formes contractes del plural, pero les del singular es desfan: la
preposició revesteix la seva forma independent i l’article la seva forma
apostrofada. Escrivim, així, Ho direm al secretan pero Ho direm a Valcalde;
Parlen del director pero Parlen de Vadministrador; Ens regim peí decret susdit
pero Ens regim per l’article susdit.
Quan els articles el i els van precedits per la preposició composta per a, la
contracció es realitza amb el segon component, és a dir, amb la preposició
simple a. Ex.: Ho han dut per al gerent (pero Ho han dut per a Vinterventor) i
Han comprat materialper ais oficinistes. Qbservem, així, que els conjunts per
al iper ais corresponen a l’ús de la preposició composta per a, i els conjunts
peí i pels a l’ús de la preposició simple per. En canvi, els conjunts per el i per
els són, en tots els casos, formes incorrectes.
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LES FORMES DEL PLURAL

42. El plural deis mots del que podríem anomenar el grup nominal, és
a dir, els árdeles, els substantius i els adjectius, s’obté afegint una i a la
forma del singular.
Ex.: el, els; un, uns; nen, nens; fill, filis; pare, pares; mare, mares; mestre,
mestres; cantaire, cantaires; arquitecte, arquitectes; gat, gats; conill, conills;
serp, serps; guineu, guineus; edifici, edificis; carro, carros; castell, castells;
ciutat, ciutats; costum, costums; síntesi, síntesis; ric, ríes; bonic, bonics; ve//,
vells; alegre, alegres; idoni, idonis; perpetu, perpetus; legal, legáis; independent,
independents.
Si la forma del singular acaba en a átona, el plural es forma canviant
aquesta a en ej. Un nombre molt elevat de mots del femení acaben en a
átona pero també n’hi ha del masculí: tots ells segueixen, sense cap
excepció, aquesta norma.

Ex.: la, les; una, unes; noia, noies; germana, gennanes; mestra, mestres;
gallina, gallines; casa, cases; taula, taules; cadira, cadires; paraula, paraules;
factura, factures; vocalia, vocalies; instancia, instáncies; dia, dies; esquema,
esquemes; diploma, diplomes; oficinista, oficinistes; alemanya, alemanyes;
aranesa, araneses; plena, plenes; grossa, grosses; digna, dignes; entusiasta,
entusiastes; nul.la, nuiles; aquesta, aqüestes; nieva, nieves; alguna, algalies;
una altra, unes alpes.

Observem, així, que certs noms i adjectius que, en el singular, tenen una
forma diferent per al masculí i per al femení, en virtut d’aquesta norma
tenen, en el plural, una mateixa forma per ais dos generes. Ex.: el mestre i la
mestra, peró .els mestres i les mestres; un informe vague i una noticia vaga,
pero uns informes vagies i unes noticies vagues. Contráriament, hi ha la serie
d’adjectius acabats en ag, ig i og, que tenen en singular una forma única per
ais dos generes i en plural una forma diferent per al masculí i per al femení.
Diem, així, un secretan eficag i una secretaria eficag, pero uns secretañs
eficagos i unes secretarles eficaces.
Els mots acabats en ca, ga, ja, ga i gua fan el plural canviant aqüestes
terminacions en ques, ces, ges, gues i giles, respectivament.
Ex.: plica, pilques; histórica, históñques; monarca, monarques; plaga, places;
unga, unces; ordenanga, ordenances; barreja, barreges; pluja, pluges; roja,
roges; cárrega, cárregues; antiga, antigües; gega, gegues; aigua, aigiies;
¡lengua, llengiies; ambigia, ambigiies.
Els mots acabats en vocal accentuada, tal com mostra la pronunciació, fan
el plural afegint ns a la forma del singular, addició que comporta la pérdua
de l’accent gráfic.
Ex.: ciutadá, ciutadans; capellá, capellans; albará, albarans; diocesá,
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diocesans; seré, serens; pie, plens; fi, filis; sessió, sessions; baleó, balcons;
rodó, rodons; oportú, oportuns; tribu, tribuns; comú, comuns.

Únicament dos adjectius acabats en vocal forta formen el plural afegint
només una s al singular: són cru i nu, que fan, en el plural, crus i ñus. Els
noms són en nombre més elevat, pero la majoria són d’origen estranger i,
d’altra banda, la pronúncia usual sol revelar aquest fet. Són, entre alguns
altres, maná, sofá, lilá, taranná, xa, café, te, mercé, fe, puré, consomé, jaqué,
clixé, ximpanzé, quinqué, pagaré, abonaré, esquí, dominó, fricando, lando,
ambigú, cautxú, grisú, menú.
Els mots masculins aguts acabats en s, q o x, formen el plural afegint la
terminació os al singular.
Ex.: gas, gasos; mas, ¡nasos; gimnás, gimnasos; pes, pesos; mes, mesos; tres,
tresos; imprés, impresos; pagés, pagesos; avís, avisos; pis, pisos; sis, sisos;
precís, precisos; gris, grisos; contenciós, contenciosos; oficios, oficiosos;
dubtós, dubtosos; ús, usos; abús, abusos; curs, cursos; fals, falsos; deas,
densos; intens, intensos; comerq, comerqos; llug, Hugos; esforg, esforgos;
reforg, reforgos; brag, bragos; calaix, calaixos; peix, peixos; baix, babeos;
despatx, despatxos; complex, complexos; reflex, refiexos; prefix, prefíneos.
Hi ha, pero, un bon nombre de noms i adjectius monosíl.labs o aguts
acabats en s que a més d’adherir-se la síl.laba os doblen la s final del
singular.
Ex.: pas, passos; compás, compassos; matalás, matalassos; escás, escassos;
interés, interessos; progrés, progressos; espés, espessos; tapís, tapissos; través,
travessos; massís, massissos; eos, cossos; tros, trossos; gros, grossos; embús,
embussos; rus, mssos. La pronunciado usual sol mostrar clarament en quins
casos es dobla la s final deis noms i adjectius en la formado del plural. Dos
mots ben corrents, tanmateix, són forga sovint pronunciáis erróniament: els
plurals casos i pai'sos, que hi ha qui pronuncia amb una s sorda, amb qué es
produeixen les grafies incorrectes "cassos" i "paissos".
Els noms i adjectius masculins en se, st i xt formen el plural afegint una s o
bé la terminació os al singular. Ex.: bosc, boses o hoscos; disc, dises o discos;
frese, freses o frescos; arbust, arbusts o arbustos; text, texts o textos; pretext,
pretexts opretextos. (Cal evitar les formes incorrectes "texte" i "textes" de qué
molta gent se serveix habitualment.) Els mots acabats en g pronunciada tx
prenen una j en el plural. Ex.: roig roigs;passeig passeigs; safareig safareigs;
bateig bateigs; desig desigs.

Són, finalment, mots invariables, és a dir, amb una mateixa forma per al
singular i per al plural, llapis, ómnibus, pols (f.),fons, temps i plus, i els deis
dies de la setmana acabats en s: els llapis, els ómnibus, els temps, els dilluns,
els dimarts, etc.
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Exercicis

Copieu els grups nomináis següents precedits per la forma de Partióle
definit que hi correspongui:
1. edificis singulars.
2. despatx oficial.
3. oficina electoral.

4. hospitalizado urgent.
5. alcalde accidental.

6. atlas universal.

7. albará comprovat.

8. església parroquial.
9. intervenció rigorosa.
10. humitat ambiental.

11. ambientació adequada.
12. hotel de luxe.

13. identitat nacional.

14. ordenació bancária.

15. hidrogen excessiu.
16. aigua potable.
17. industrialització de la comarca.

18. oficial de servei.

19. hora solar.

20. hidroavió sinistrat.

21. un$a d’or.
22. unanimitat decisoria.

23. última oportunitat.
24. urbanisme racionalista.

25. usurpació deis seus drets.
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Copieu les oracions segiients, tot traslladant al singular els grups
nomináis que en constitueixen els complements:
1. Feu-ho saber ais inspectors.
2. Es queixen deis ordenances.
3. Se n’han assabentat pels delegats.
4. Aviseu els interessats.

5. Es retracten deis seus informes.

6. Hi ha feina per ais qui la vulguin fer.
7. Es preocupa per les hipoteques.
8. Depén de les inversions.
9. Ens ho va fer dir pels advocats.
10. Hem de respectar els acords de les assemblees.
11. Ho han fet per ais altres representants.

12. Ho destinen ais empleats.
13. Es refia de les úniques que coneix.
14. Depén deis historiáis.
15. S’ha de fer fer pels especialistes.

Escriviu en plural els grups nomináis següents:
1. Un funcionari capag.

2. El despatx oficial.
3. L’aigua neta.

4. El baleó presidencial.
5. La institució democrática.

6. L’imprés administratiu.
7. Una proporció exigua.
8. L’accés prohibit.
9. Un comerg important.
10. El dia lectiu.

11. Una plaga individual.
12. Una biga podrida.



13. Una arma prohibida.
14. L’interés fix.

15. Un discurs ambigú.
16. El llapis gros.

17. Una esponja sintética.
18. Un producte belga.
19. El bosc cremat.

20. El progrés científic.
21. Un cas amoinós.

22. Una mecanógrafa velo?.
23. Un complex turístic.
24. El prefix telefónic.
25. Un text espés.
26. Una estació meteorológica.
27. Un menú molt car.

28. El gas natural.
29. Un dibuix molt prolix.
30. Un códex medieval.



RESUM A
L’article el s’apostrofa davant vocal, precedida o no d’una h.
Ex.: Valcalde, l’expedient, Vinterventor, l’ofici, l’uixer,
Vhabitant, l’hereu, Vhisendat, l’hospital, l’humus.
L’article la s’apostrofa davant les vocals a, e, o, precedides o
no d’una h, i davant les vocals i, u tóniques, precedides o no
d’una h.

Ex.: l’área, l’economia, l’oficina, l’habitació, Vhepatitis, l’hora,
Villa, l’única, l’hidra, l’hulla. Pero: la indemnització, la
universitat, la hidrología, la humitat.
Les preposicions a, de i per es contrauen amb els articles el i
els, amb els quals originen les formes al, del, peí, ais, deis,
pels.

El plural deis mots del grup nominal es forma, com a regla
general, afegint una s al singular.
Si el mot acaba en a átona, el plural es forma canviant
aquesta a en es.

Ex.: casa, cases; oficina, oficines; secretaria, secretáries; una,
unes; aquesta, aqüestes; caducada, caducades; dia, dies;
sistema, sistemes.
Un bon nombre de mots del masculí, especialment acabats
en s, formen el plural afegint la síl.laba os al singular.
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Ex.: pis, pisos; cas, casos; pes, pesos; complex, complexos;
pretext, pretextos.
La formado del plural comporta sovint algunes alteracions
morfológiques i d’accentuació.
Ex.: monarca, monarques; plaga, places; groga, grogues;
esponja, esponges; aigua, aigües; interés, interessos; país,
paísos; cartipás, cartipassos; esbós, esbossos; ciutadá,
ciutadans.
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En ¡'ortografía és on es veu d’una manera claríssima la
influéncia del fet que una gran part de la gent de parla
catalana hagi per fi adoptat el catalá com a /lengua
escrita. Mentre el catalá escrlt no era sino una llengua
emprada per un nombre redu'ft de poetes i literats,
Pexlsténcia d’una ortografía única tenia escassa
importancia: del moment que esdevé una llengua
emprada per tothom, el problema ortografié adquireix una
importancia capital. Abans era, podría dir-se, indiferent
que cadascun deis escriptors tingués el seu sistema
ortografié; ara és indispensable que h¡ hagi un sol
sistema: a la gent se’ls ha d’oferir els mots escrits sempre
d’una mateixa manera; ells no están en l’estat de triar, no
volen haver-se de decidir en cada pas per aquesta o
aquella grafía; i és solament així que poden aprendre
d’escriure segons un sistema. La coneixenga de
l’ortografia és un afer de memoria: per la lectura anem
associant a cada mot la imatge visual del mot, i és
solament quan tenim ben gravades a la memoria les
imatges de tots els mots, que escrivim amb correcció
ortográfica. Pero aquest emmagatzemament d’imatges
visuals esdevé impossible si un gran nombre de mots
apareixen escrits adés amb una grafía adés amb una
altra. Ádhuc al qui sap molt bé, per exemple, que dansa
ha d’escriure’s amb s, l¡ pot ocórrer d’escriure "danga" si,
en les seves lectures, aquest mot l¡ ha aparegut sovint
escrit amb g. El fet d’haver-h¡ més d’un sistema ortografíe
porta fatalment com a conseqüéncia que la gent no en
sápiga cap.

(Pompeu Fabra. De la depurado de la llengua literaria)



Exercicis sobre el text

1. Cerqueu, en el text, i escriviu tots els grups nomináis formats
per i’article definit del femení singular i un nom comengat en vocal.

2. Escriviu la forma del plural de tots els mots del text escrits en
cursiva.

3. Escriviu en singular els següents grups de mots: poetes i
literats, deis escriptors, els mots escrits, les imatges, les seves
lectures.

139



 



EL GÉNERE DELS SUBSTANTIUS

43. Els mots anomenats noms substantius, amb els quals designem
principalment les persones, els animáis i les coses, pero també les idees
abstractes i els processos, pertanyen els uns al genere masculí i els altres al
genere femení. Unicament en el cas de les persones i, en alguns casos, deis
animáis, el genere deis noms substantius és el reflex d’una realitat lógica, és
a dir, els noms del masculí i els del femení designen, respectivament,
individus del sexe masculí i individus del sexe femení. Diem, així, el pare, el
noi, el moliner, el gall, el cavall, i la inare, la ñola, la molinera, la gallina i
l’euga, segons el sexe de l’individu que designem per mitjá d’aquests noms,
pero quan diem el gripau, l’esquirol, l’isard, l’escurqó o l’esparver, que són
noms del masculí, o bé la granota, la liebre, la guineu, la sargantana o la
cademera, que són noms del femení, amb aquests noms designem
indistintament individus de tots dos sexes d’aquestes especies animáis. I en
la designació de coses i idees abstractes el genere gramatical és, quant al
sentit, totalment arbitrari.
En general, els noms del catalá i els del castellá que tenen un origen comú
pertanyen al mateix genere gramatical. Pero hi ha alguns casos de
discrepancia, com núvol i nube (en catalá masculí i en castellá femení) o
com dent i diente (en catalá femení i en castellá masculí).
Cal recordar el genere gramatical deis següents noms substantius, perqué
són usats sovint errómiament a causa de la influencia del castellá. Així,
senyal, costum, llegum, pendent, corrent, avantatge, deute, dubte i compte són
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sempre mots del masculí, i calor i análisi són sempre mots del femení.
Convé de posar en relleu que compte s’usa amb una gran diversitat de
significats, i que en tots ells és un mot masculí, i que calor és, análogament,
en tots els casos, un mot del femení. En canvi, mar, pot usar-se
indistintament com un mot del masculí i del femení.

Hi ha, encara, una curta serie de noms, que són alhora del masculí i del
femení pero que tenen un significat diferent per a cada genere: el son (el fet
de dormir) i la son (les ganes de dormir), el valí (esvoranc o clot
longitudinal fet a térra) i la valí (terme geográfic: depressió entre
muntanyes), el fi (l’objectiu) i la fi (l’acabament), l’ordre (m.) (successió
sistemática) i l’ordre (f.) (el manament), el llum (aparell que fa claror) i la
llum (la claror).
Com hem vist, en alguns casos, la distinció entre masculí o femení només es
manifesta en el plural o amb l’adjunció de certs adjectius: els ordres i les
ordres, l’ordre alfabétic i l’ordre severa.

LA FORMACIÓ DEL FEMENÍ

44. Per a l’obtenció del femení d’aquells noms que admeten totes dues
formes s’afegeix generalment una a al masculí.
Ex.: el noi, la ñola; elfill, la filia; el senyor, la senyora; elporter, la portera; el
director, la directora; l’alemany, l’alemanya; el gat, la gata; el conill, la conilla.
L’afegiment d’aquesta a comporta sovint una alteració de la consonant final
o de l’accentuació.

Ex.: el nebot, la neboda; el cunyat, la cunyada; l’amic, Vamiga; el boig la
boja; el gos, la gossa; el gemía, la germana; el Ileo, la lleona; l’avi, l’ávia; el
pagés, la pagesa.

Els noms acabats en e átona solen fer el femení canviant aquesta e en a.

Ex.: l’alumne, l’alumna; l’arbitre, l’árbitra, elmestre, la mestra.

Alguns noms, especialment els que indiquen títols i dignitats, fan el femení
per mitjá del sufix essa.

Ex.: el mestre, la mestressa; l’abat, l’abadessa; el jutge, la jutgessa; el comte, la
comtessa; el duc, la duquessa; el papa, la papessa; el ministre, la ministressa;
l’alcalde, l’alcaldessa.
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Com hem vist, mestre admet dos femenins diferents, mestra (professora) i
mestressa (propietaria).
Els noms del masculí origináis a partir de la forma del femení s’han
obtingut, usualment, amb el sufix ot.
Ex.: la dida, el didot; la bruixa, el bruixot; la merlo, el merlot; 1’aliga, l’áligot.

EL GÉNERE DELS ADJECTIUS QUALIFICATIUS

45. Els adjectius qualificatius, mots que indiquen una qualitat o
característica del substantiu, poden correspondre, en llur totalitat, al genere
masculí o al femení, d’acord amb el nom a qué es refereixin. N’hi ha que
tenen una mateixa forma per ais dos generes, i d’altres tenen una forma per
al masculí i una altra per al femení.
Ex.: funcionari fidel, secretaria fidel, carree important, gestió important. Pero:
poblé bmt, ciutat bruta, despatx petit, oficina petita.
El femení deis adjectius que tenen dues terminacions se sol formar afegint
una a al masculí, cosa que, a vegades, comporta una alteració ortográfica o
prosódica, i si acaben en e, amb el canvi d’aquesta e en a.

Ex.: ric, rica; blanc, blanca; verá, verda; anómál, anómala; físic, física; pur,
pura; gros, grossa; espés, espessa; sa, sana; pie, plena; bizantí, bizantina; roig,
roja; ande, antiga; savi, savia; aeri, aéria; perpetu, perpetua; apte, apta; vague,
vaga; estríete, estricta.
No hi ha una correspondencia exacta entre els adjectius del catalá que
tenen una o dues terminacions i aquells altres adjectius del castellá que
tenen un origen comú. Així veiem com trist, verá, ferm, fort i covard, en
catalá són de dues terminacions (trista, verda, ferma, forta icovarda), mentre
que en castellá tenen una sola forma per ais dos generes: "triste", "verde",
"firme", "fuerte" i "cobarde". En alguns casos, aquest fet ha originat que
alguns adjectius del catalá que tenen una forma diferent per a cada genere,
siguin erróniament consideráis com d’una sola terminado. Els principáis,
que cal recordar, són: gris, cortés, agrest, marroquí i comú, que tenen les
formes del femení grisa, cortesa, agresta, marroquina i comuna.

Contráriament, en alguns adjectius d’una sola terminado se solen emprar
formes diferents per al femení, obtingudes afegint una a al masculí, que són
totalment inadmissibles. Heus aquí els principáis casos d’aquestes
incorreccions, que cal evitar:
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I.Els acabats en ag, ig i oq, com capag, felig i velog, que originen les formes
mcorrectes, feliga, capaga, veloga.II.Els acabats en ant i ent, com elegant, important, decent, impertinent, sovint
usats, en femení, també incorrectament amb l’addició d’una a: eleganta,
importanta, decentó, impertinenta. S’exceptuen, en aquest apartat, els
adjectius contení, atent, cruent, lent i els acabats en lent, com calent, dolent,
etc., -tret, pero, de equivalent, que és invariable-, els quals fan, en femení,
contenta, atenta, dolenta, calenta, etc.III.A vegades, algú també se serveix de formes femenines incorrectes com
ara iguala i inútila, en lloc de igual i inútil {aquesta és igual que l’altra, una
feina inútil). Tots els adjectius acabats en al, el i il són invariables, tret de
tranquil iparal, leí, que fan tranquilla iparal.lela, respectivament.IV.Peí que fa ais adjectius acabats en e átona, deis quals n’hi ha de
variables com exacte (exacta) i digne (digna) i d’invariables com lliure o
alegre, veg. 15 VII.

Exercicis

Copieu els grups nomináis següents, fent-los precedir de la forma
d’article definit que hi correspongui:
1. senyal de tránsit.
2. costum de la casa.

3. compte corrent.
4. llegums del dia.
5. análisis pericials.
6. mar agitat.
7. ordres de les autoritats.

8. valí del Llobregat.
9. dubte sense resoldre.



10. deute de l’Estat.

11. fi del procés.
12. mar plácida.
13. mestra de música.

14. son de tres dies.

15. calor animal.

16. avantatges del sistema.
17. calor de l’estiu.

18. fi que persegueixen.
19. llum de gas.

20. corrent intermitent.

Escriviu la forma del singular deis grups nomináis següents:
1. Els artistes convidáis.

2. Les afirmacions ambigúes.
3. Les estatúes eqüestres.
4. Els turistes belgues.
5. Les assemblees ordináries.

6. Les obres interrompudes.
7. Les influencies estranyes.

8. Els psiquiatres coüegiats.
9. Les mestres jubilades.
10. Els impostos indirectes.
11. Les autoritats indígenes.
12. Les esperances febles.
13. Unes posicions irreductibles.
14. Les actituds rudes.

15. Les aportacions mediocres.
16. Unes persones capaces.

17. Unes quantitats enormes.
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18. Unes lloances unánimes.

19. Les solucions més simples.
20. Unes poblacions lacustres.
21. Les pagues dobles.
22. Unes terres pobres.
23. Unes xifres exactes.

24. Unes retribucions dignes.
25. Unes promeses vagues.

Escriviu la forma del femení deis grups nomináis següents:
1. L’alcalde accidental.

2. El secretari fidel.

3. El gat salvatge.
4. Un propietari agrícola.
5. El ministre dimissionari.

6. El pare felig.
7. Un empleat superflu.
8. Uns regidors efica^os.
9. El comprador impertinent.
10. L’historiador competent.
11. El jutge inflexible.
12. Un diputat socialista.
13. Un funcionan integre.
14. Un client suís.

15. Un novel.lista célebre.

16. Un traductor col.legiat.
17. Un home pobre.
18. Un delegat covard.
19. Un porter loqua$.
20. Un alumne puntual.
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21. Un col.laborador entusiasta.

22. Un locutor digne.
23. Un amic anglés.
24. Un gos rabiós.
25. Un poeta simbolista.



RESUM

El femení deis noms substantius es forma generalment
afegint una a al singular. En alguns casos, l’addició d’aquesta
a comporta alguna alteració gráfica:

el cunyat la cunyada
el germá la germana

l’amic l’amiga
el boig la boja
elgos la gossa

el funcionan la funcionaría
l’avi l’ávia

el pagés la pagesa

Els noms acabats en e solen fer el femení canviant aquesta e
en a.

Ex.: el sogre, la sogra; l’alumne, l’alumna.
Alguns noms que designen carrees, títols, funcions, etc.,
formen el femení amb el sufix essa.

Ex.: Valcalde, l’alcaldessa; el comte, la comtessa; l’abat,
l’abadessa; el ministre, la ministressa.
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Els adjectius qualificatius solen fer el femení afegint una a al
masculí.

Ex.: tic, rica; fort, forta; gris, grísa; verá, verda; cortés, cortesa;
comú, comuna.

Els que acaben en e, els uns són invariables i els altres
canvien aquesta e en a. La comparado amb les formes del
castellá és útil per a la formació d’aquests femenins, car entre
les dues llengües hi ha només dos casos de discrepancia:
rude, invariable en catalá i de dues terminacions en castellá, i
pobre, que en catalá té el femenípobra.
Són també invariables els adjectius acabats en ag, og i ig
(variables, perd, en el plural: capaces, veloces, felices), i la
major part deis acabats en ant, ent, al, el, il (interessant,
diferent, general, rebel, subtil).
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Jo no. El meu despatx no. El meu despatx no és el "meu"
despatx. És un despatx exactament igual al miler llarg que
en compta la gábla de cristall i alumini i que l’AUS i els
estats membres de 1’Associacló posen a la meva
dlsposició amb els complements necessaris per a la meva
feina: dictáfon, diccionaris, tisores, grapadora,
perforadora, goma d’enganxar, goma d’esborrar, llapis i
bolígraf, regle, máquina d’escrlure eléctrica, taula amb
calaixos dotats de pany, prestatges i arxivadors; I que
posen a la meva disposició perqué hi faci la feina que em
paguen per fer. Oh, sí, ja sé que Taita administració ho
troba molt bé, que cada funcionan personalitzi el seu
cubicle, dintre d’uns certs límits -no están autoritzats els
aparells que fan música ni els fogonets eléctrics ni els
llums de sobretaula- perqué aspira segurament que el
funcionari es trobi "com a casa". Que és justament el que
jo, per instint, vaig evitar des del primer moment. Perqué
per a mi, "de casa només n’hi ha una", com deia aquell ric
propietari de set immobles normáis i un gratacel, a part
de les finques d’esplai.

(Ramón Folch i Camarasa. Sala de mlralls)



Exercicis sobre el text

1. Escriviu la forma del femení deis mots del text escrits en

cursiva.

2. Escriviu la forma del plural deis següents mots del text: despatx,
regle, llapis, gratacel.

3. Cerqueu en el text un nom substantiu del masculí que pugui
ésser també usat -amb un altre valor- com un nom del femení.
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ELS ADJECTIUS DEMOSTRATIUS

46. Els adjectius demostratius acompanyen el nom i en determinen la
circumstáncia de lloc respecte a qui parla i a aquells a qui hom parla i de
qui hom parla. En un escrit, hom se’n serveix també per a indicar una cosa a
qué hom acaba de referir-se (aquest) i una cosa esmentada en un fragment
anterior del text (aquell). Són aquest, aqueix i aquell, amb les corresponents
formes del femení i plural, aquesta, aqueixa, aquella; aquests, aqueixos,
aquells; aqüestes, aqueixes i aquelles.
En un bon nombre de parlars catalans, l’ús deis demostratius ha quedat
redui't a dos: aquest (que reuneix també, aleshores, el valor de aqueix) i
aquell. Es recomanable, pero, de mantenir l’ús de tots tres demostratius en
el llenguatge epistolar, car, si no, podría haver-hi confusió entre alio que es
refereix al lloc on és el qui escriu i alio que es refereix al lloc on és la
persona a qui s’escriu. Així, en l’oració En aquest poblé no anern tan
avengáis com en aqueix, inclosa en una carta, entenem que aquestpoblé vol
dir aquell on s’está qui escriu i aqueixpoblé aquell on viu el destinatari.
Les formes aquest i aquests se solen pronunciar aquet i aquets, és a dir,
sense la s anterior a la t. Convé que aquesta pronunciació no influeixi en cap
cas l’escriptura i que hom escrigui sempre: aquest i aquests.

Notem, en canvi, que quan aquest va seguit d’un mot comen§at en vocal,
precedit o no d’una h, no se sol ometre la pronunciació de la s. Així, aquest
any i aquest home han d’ésser pronunciáis "aquestany" i "aquestome".

153



Els demostratius són usats també amb valor pronominal, és a dir, amb el
substantiu a qué es refereixen sobreentés. Ex.: Aquest és molt més car que
aquell.

ELS ADJECTIUS POSSESSIUS

47. Els adjectius (o pronoms) dits possessius indiquen que entre el
nom que acompanyen o a qué es refereixen hi ha una relació de propietat o
análoga respecte a un altre nom o pronom. Ex.: Elpagés i les seves ierres, El
comerciant i els seus clients, Vosaltres i els vostres compromisos, Les factures i
llurs imports. Els mots possessius tenen una forma diferent per a cada una
de les tres persones gramaticals, poden ésser del singular i del plural, del
masculí i del femení, i referits a un sol o a diversos posseidors.
Referits a un sol posseidor:

el meu la meva els meus

el teu la teva els teus

el seu la seva els seus

Referits a diversos posseidors:

les meves

les teves

les seves

el nostre

el vostre

el seu (ollur)

la riostra

la vostra

la seva (o llur)

els nostres

els vostres

els seus (o llurs)

les nostres

les vostres

les seves (o llurs)

Les formes llur o llurs, que trobem en la tercera persona quan hom es
refereix a més d’un posseidor, en concurréncia amb les formes el seu, la
seva, els seus i les seves, eren les utilitzades normalment en la llengua
clássica medieval. Avui, pero, el seu ús és escassament viu en el llenguatge
parlat, que ha tendit a servir-se gairebé exclusivament de les altres formes:
el seu, etc.

Aixé no obstant, la normativa actual, tot i admetent aqüestes darreres
formes, ha considerat convenient de mantenir l’ús de les formes llur i llurs,
per tal com contribueixen a la riquesa expressiva de la llengua i, en alguns
casos, poden determinar el posseidor amb més precisió. I avui han estat
reincorporades a la llengua literária, amb tota normalitat.
És molt convenient, pero, de prevenir contra la incorrecció que constitueix
l’ús de llur i llurs referits a un sol posseidor, que tan sovint s’observa en
escrits poc acurats, incorrecció determinada, és ciar, per la desconeixenga
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d’aqüestes normes, pero influida per la tendencia a Parcaisme de molts deis
qui escriuen en catalá sense un total domini del mecanisme expressiu de la
llengua i, també, per la confusió entre la pluralitat del posseidor i de la cosa
posseida.
Així, en expressions com el savi i llurs distraccions, l’hereu i llurs propietats,
l’autor i llurs obres, l’ús de llurs és incorrecte, perqué el posseidor -no la
cosa posseida-, en cada cas (el savi, Phereu, l’autor), és del singular. En
canvi, llur o llurs són correctes en expressions com les obres i llur autor, els
capellans i llurs semions, les filies del director i llurs pretendents, les aigües del
riu i llur contaminació.

Notem com, en les oracions els ordenances del director es queixen de llur sou
i els ordenances del director es queixen de llur tráete, en la primera llur és
corréete perqué és refereix a ordenances (plural), i en la segona és
totalment incorrecte, perqué es refereix a director (singular). Cal dir, en el
segon cas: els ordenances del director es queixen del seu tráete.

48. A més de les formes indicades per a un sol posseidor: el meu, el teu, etc.,
hi ha les formes arcaitzants mon, ton, son; ma, ta, sa; mes, tes, ses; mos, tos,
sos. L’ús d’aquestes formes ha quedat reduit, avui, a la determinado de
noms que indiquen relació familiar i en alguna frase feta.
Ex.: Que no ho vegi mon pare, Ara vindran mes gennanes, Que hofaci sa tia,
No hi he estat en ma vida.

Convé aclarir que la tendéncia del catalá és d’eliminar el possessiu quan el
context ho permet. No es diu, així, Va agafar la seva cartera i Vaig perdre el
meu mocador sino, més simplement, Va agafar la cartera i Vaig perdre el
mocador. Análogament, són usuals expressions com a casa, el pare, la mare,
els avis amb el possessiu sobreentés. Sovint, també, en lloc de possessiu es
fa servir un pronom feble (reflexiu o datiu).
Ex.: M’ho vaigposar a la butxaca, Et pren el barret, Se li casa lafilia.

Exercicis

Copieu les oracions següents, substituint-hi, sempre que la substitució
siguí correcta, les formes de possessiu el seu, la seva, els seus, les
seves, per les formes llur i llurs.
1. Abans de fer obres a la finca cal veure el seu cost.

2. Els drets d’autor d’aquestes obres han de revertir al traductor o ais
seus hereus.
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3. El delegat de l’ofxcina és responsable deis seus empleats.
4. Hi van assistir tots els directors de les sucursals amb els seus

secretaris.

5. Els saldos deis comptes d’aquesta sucursal han estat comunicats ais
seus titulars.

6. Cada un deis concursants admesos ha de presentar el seu projecte i
formular les seves observacions a les bases generáis del concurs.

7. La Generalitat es fará carree deis deutes d’aquesta empresa pero
no deis seus compromisos recents.

8. Els qui optaran a qualsevol de les places a proveir per mitjá
d’aquest concurs hauran de demostrar préviament la seva aptitud.
9. Els seus honoraris li serán satisfets amb carree a diverses partides
pressupostáries.
10. Els seus honoraris els serán satisfets per la Pagadoria Central.
11. Només serán ateses les reclamacions fetes peí mateix interessat o
pels seus representants amb poder suficient.
12. Les decisions de la comissió obliguen tots els seus membres.



RESUM

El sistema tradicional de tres adjectius demostratius, aquest,
aqueix i aquell, s’ha reduit, en molts parlars catalans, a dos
d’aquests adjectius, aquest i aquell, amb qué aquest expressa
proximitat a qui parla o escriu i també proximitat a qui hom
parla o escriu.
En el llenguatge epistolar, pero, convé de mantenir l’ús de
aqueix, sense el qual hi hauria confusió entre aquesta entitat,
la que escriu la carta, i aqueixa entitat, aquella a la qual va
destinada.

L’adjectiu possessiu de tercera persona el seu (la seva, els
seus, les seves) pot usar-se, preceptivament, amb un
antecedent (el posseidor) del singular i amb un del plural: el
director i els seus funcionaris i els funcionaris i el seu director.
En canvi, llur, també adjectiu de tercera persona, només pot
usar-se amb un antecedent del plural: els funcionaris i llur
director.

Tant podem dir, dones, els funcionaris i el seu director (forma
propia del llenguatge planer i col.loquial) com els funcionaris
i llur director (forma propia del llenguatge cuite). Pero dir el
director i llurs funcionaris és una greu incorrecció gramatical,
que cal evitar.
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El meu pare em va col.locar, com a meritori, a la redacció
del "Poblé Caíala". Sens dubte ell es proposava de
completar la meva formado, de posar-me en contacte
amb un món que en la propia experiéncia li havia semblat
pintoresc i divertit. Reconeixeu tanmateix que a cap altre
notari de la ciutat comtal no se li podría ocórrer de fer
descriure una semblant marrada a un xicot que en el seu
fur intern destinava a succeir-lo.

Ja em teniu a la redacció del diari deis esquerrans
catalanistes. El meu pare, que, com molts d’altres homes
del seu taranná, havia reaccionat amb vivesa ais estímuls
de la Solidaritat Catalana -potser perqué el sentiment
liberal hi confluía per primera vegada amb el sentiment
regionalista-, va acostar-se ais seus amics i condeixebles
Carner i Sunyol, que figuraven entre els capitostos de la
novella agrupació política, i els va demanar que
m’acceptessin a la redacció del seu flamant diari.

La redacció era al número 14 de la Rambla de les
Flors.Una tarda m’hi vaig trobar per primera vegada en
preséncia d’En Pere Coromines. Acabava de deixar el seu
carree de cap de Finances de l’Ajuntament per
encarregar-se de la direcció del diari i del partit, un partit
que cap deis seus fundadors, tanmateix homes de
primera qualitat, pero d’escassa i intermitent vocació
política, no volia dirigir.

(Caries Soldevila. Del llum de gas al llum eléctric)



Exercicis sobre el text

1. Un deis termes possessius de tercera persona que figuren en
aquest text admet la substitucló per llur. Indiqueu quin és.

2. Cerqueu en aquest text un verb sinónim de cada un deis verbs
següents: posar, perfer, acudir, recorrer, pregar i abandonar.

3. Cerqueu en el text un antónim (mot de sentit oposat) de cada
un deis mots següents: drecera, indiferencia, reaccionan,
veterana, abséncia.
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ELS ADJECTIUS NUMERALS

49. Els adjectius numeráis poden ésser cardinals, ordinals i partitius.

NUMERALS CARDINALS

50. Els adjectius numeráis cardinals indiquen el nombre exacte
d’individus o unitats del nom a qué es refereixen. Poden també ésser usats
pronominalment, és a dir, referits a un substantiu esmentat abans o
sobreentés. Les formes básiques deis adjectius numeráis cardinals són les
següents:

un onze trenta

dos dotze quaranta
tres tretze cinquanta
quatre catorze seixanta
cinc quinze setanta
sis setze vuitanta
set disset noranta

161



vuit divuit cent
nou dinou mil
deu vint milió

bilió
tñlió, etc

Els numeráis cardinals un i dos tenen les formes femenines una i dues (no
"dugues"), i cent té les formes del plural cents i ceníes (femení). Així mateix,
milió, bilió, tñlió, etc., tenen les formes del plural milions, bilions, trilions,
etc. Mil només revesteix la forma del plural mils quan va precedida d’un
quantitatiu o un indefinit: molts mils, uns quants mils. Milió, bilió, etc., van
sempre precedits, en l’enumeració de quantitats, per un i, quan es tracta de
quantitats ja determinades abans, per el. Ex.: Val un milió de pessetes, No sé
qui em deixará el milió de pessetes que me’n demanen. D’altra banda, tots els
cardinals, presos com a substantius, admeten la forma del plural. Ex.: els
uns, els dosos, els tresos, els dinous, els trentes.

En l’escriptura deis cardinals s’uneixen amb un guionet les desenes i les
unitats, i les unitats de centena i les centenes. En el cas de les vintenes, com
que s’intercala una i entre les desenes i les unitats, els guionets a usar són
dos.

Ex.: Vint-i-un, vint-i-dos, vint-i-tres, trenta-quatre, quaranta-cinc,
cinquanta-sis, dos-cents, tres-cents, quatre-cents nou, cinc-cents quinte,
sis-cents vint-i-vuit, set-cents setanta-set, vuit-cents noranta-nou, dos mil, tres
mil cent, quatre mil tres, cinc mil catorze, sis mil vint-i-tres, set mil trenta-nou,
vuit mil cent, nou mil dos-cents, deu mil tres-cents quatre, onze mil
quatre-cents quinze, vint-i-un mil cinc-cents vint-i-un, vint-i-dos mil dos-cents
vint-i-dos, cinquanta mil cent dinou, sis-cents seixanta-sis mil sis-cents
seixanta-sis, un milió dos-cents quinze mil vuit-cents vint-i-nou. Un aval, una
persona, dos documents, dues hores, vint-i-un jomáis, vint-i-dues signatures,
cinquanta-dues sol.licituds, dues-centes inscripcions, tres-cents empleáis, mil
participants, dues milplaces, vint-i-dues mil quatre-centes quinze pessetes.

51. Els numeráis cardinals poden ésser escrits amb lletres o amb
xifres. Actualment es fan servir exclusivament les xifres arábigues, que
comporten l’ús del 0 (anomentat zero), utilitzades internacionalment (les
xifres romanes s’usen només, en certs casos, com a numeráis ordinals). En
textos normáis hom sol escriure amb lletres les quantitats petites i amb
xifres les que són més o menys elevades. Ex.: Tres amics, dinou anys, 219
pagines, 37.500 habitants. En documents mercantils, és una práctica usual
d’indicar per mitjá de tots dos sistemes alhora els imports de pessetes o
altres unitats de moneda que han de produir un efecte.
S’usen també com a numeráis cardinals els numeráis col.lectius. Própiament
són parell, centenar i miler o milenar, a qué cal afegir algunes formes



femenines deis ordinals, com dotzena i quinzena, i totes les desenes fins a
cent. Solen anar precedits de un o una, o bé, en algún cas especial, com en
el de dotzena, d’altres cardinals. Es diu, així mateix, mitja dotzena. Un altre
mot amb valor de numeral col.lectiu és grossa, equivalent a dotze dotzenes,
és a dir, a cent quaranta-quatre.

NUMERALS ORDINALS

52. Els adjectius numeráis ordinals són els que indiquen ordre. Els
quatre primers revesteixen les formes primer, segon, tercer i quart. Els altres
es formen afegint la terminado é al numeral cardinal corresponent: cinqué,
sisé, seté, vuité, nové, desé, onzé, dotzé, tretzé, vinté, vint-i-uné, vint-i-dosé,
vint-i-tresé, trenta-quatré, quaranta-cinqué, centé, cent divuité, dos-cents
vint-i-sisé, tres mil quatre-cents cinquanta-vuité, etc. Tots ells formen el
femení regularment: primera, segona, tercera, quarta, cinquena, sisena,
setena, onzena, vint-i-unena, dos-cents trentena, quatre-cents vint-i-dosena.
En alguns casos especiáis s’usen encara formes llatinitzants de numeráis
ordinals, com quint (en Caries Quint), décim, vigésim, centésim, mil.lésim i
milionésim, especialment aqüestes tres darreres. Hom convé a prescindir,
pero, de les formes sext, séptim i octau, així com de totes les altres
obtingudes amb les terminacions au i ava" "onzau", "dotzau11, "quinzava",
"trentau", etc. Les formes sexta, séptima i octava són admeses, com a
substantius, en la terminologia musical.
A partir del corresponent a l’onze, s’usen també com a ordinals els
numeráis cardinals. Aleshores van posposats ais noms i revesteixen sempre
la forma del masculí.

Ex.: El capítol u, la fila dos, el capítol trenta-u, l’habitació dos-cents dos.

NUMERALS PARTITIUS

53. Els numeráis partitius indiquen una part del tot. El corresponent a
la divisió en dues parts iguals és mig, que té la forma femenina mitja. Els
altres són terg i les formes corresponents ais ordinals, pero en lloc de desé,
centé i milé se solen usar les formes décim, centésim i mil.lésim. Llevat de
mig i mitja s’usen units al substantiu amb la preposició de.
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Ex.: Mitja arroba, un terg de l’import, un quart del capital, un sisé deis
interessos, un décim del benefici, un centésim del total.
Molt sovint s’usen també partitius formats posposant la paraula part a la
forma femenina deis adjectius ordinals, llevat del corresponent a segon, cas
en qué és usat el substantiu meitat.
Ex.: La meitat deis vote, la tercera part deis assistents, la vint-i-dosena part de
les quotes, la quarantena part del total.

ELS ADJECTIUS QUANTITATIUS

54. Els adjectius quantitatius designen una quantitat sense determinar
el nom a qué es refereixen. Són els següents.- quant, tant, molt, poc, bastant,
gaire, massa, forga, prou, gens, més, menys i que.

Els adjectius quant, tant, molt i poc tenen una flexió completa, és a dir,
formes diferents per al femení i per al plural deis dos géneres.
Ex.: Quant menjar, quanta feina, quants llibres, quantes pessetes, tant
material, tanta correspondencia, tants arxius, tantes places, molt sucre, molía
pols, molts papers, moltes taules, poc menjar, poca claror, pocs expedients,
poques bombetes.
És molt freqüent de reforjar algunes d’aqüestes formes amb la preposició
de.

Ex.: Quant de treball, tants de papers, molt d’enrenou.
Cal no cónfondre les formes quant i tant (amb t final) amb el mot temporal
quan i l’adverbi de grau tan. Les possibilitats de flexió de quant i tant i la de
precedir la preposició de, diferencien aquests mots de quan i tan.
Compareu: Quant (de) tempsfa que no ha vingut i Quantes setmanesfa que
no ha vingut amb Quan vindrá?; i No hi té tant (d’) interés i No hi té tanta
traga amb No és tan tragut com deien.

Els adjectius bastant i gaire tenen la mateixa forma per al masculí i per al
femení, pero fan el plural afegint una s al singular. Bastant i bastants
admeten també el reforg de la preposició de. Ex.: No té bastant de material,
Tenen bastant de traga. Han comprat bastants de llibres. Gaire s’usa en lloc
de molt en les oracions negatives, interrogatives i condicionáis.
Ex.: No tenen gaire memoria, No sé si tenen gaire material, Que hi ha gaires
persones?
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Les formes massa, forga, prou, gens, més, menys i que són invariables.
Col.loquialment, massa, forga i prou s’usen, per analogia, revestint la forma
del plural, pero aqüestes formes no es consideren admissibles. Cal dir, així,
massa directors, forga suplents, prou diners.
Com a pronoms poden usar-se els quantitatius quant, tant, molt, poc, bastant
igaire.
Ex.: No sé quants vindran. No disposo de tantes. Molts ja ho han sol.licitat.
Pocs s’hi avindran. Bastants van dir que no. Gairesfarien nosa.

No s’ha de confondre l’adjectiu quantitatiu gens (també adverbi) amb el
pronom res. El fet que tots dos mots tinguin un mateix equivalent del
castellá "nada", fa que molts se servebán de res en tots els casos d’ús
d’aquest mot, és a dir, substituebdn sistemáticament gens per res. Cal
recordar, per tant, que gens és un mot modificatiu, que usem en expressions
com No hi ha gens depaper, No queda gens de tinta, No n’ha dut gens, frases
que cal comparar amb No hi ha res, No queda res i No ha dut res.

En lloc de menys s’usa molt sovint, en el llenguatge col.loquial, el
castellanisme "menos", el qual cal evitar rigorosament. Cal teñir en compte,
pero, que el catalá ha de fer un ús més redui't de menys que no pas el
castellá de "menos". Així, en lloc de dir, En aquest dipósit hi ha menys aigua
que en aquell, i Hi van assistir menys de la meitat deis diputáis, és més genuí
de dir En aquest dipósit no hi ha tanta aigua com en aquell i Hi van assistir la
meitat deis diputáis encara no.

No és recomanable la substitució sistemática de gaire per massa, encara que
en certs casos aquests dos mots es puguin considerar intercanviables. Gaire
és Pequivalent de molt en frases negatives, interrogatives i condicionáis, i no
comporta, com massa, cap idea d’excés. Així, responent a Em sembla que hi
ha molía gent podem dir No veigpas que n’hi hagi gaire, pero és impropi de
dir No veig pas que n’hi hagi massa, que és més aviat la resposta a Em
sembla que hi ha nfassa gent.

ELS ADJECTIUS INDEFINITS

55. Els anomenats adjectius indefmits serveixen per a fer algunes
indicacions poc precises sobre el nombre d’individus o unitats del
substantiu que acompanyen. En aquest grup de mots hom sol incloure,
especialment, altre, cada, cadiascun, qualsevol, mateix, tal, etc. Alguns
adjectius qualificatius, com cert, divers i diferent, s’usen també com a mots
indefmits.
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L’adjectiu altre té la forma femenina allra i la del plural altres per ais dos
generes. Sol anar precedit, especialment en el singular, de l’article definit o
indefmit, d’un demostratiu o d’un numeral.
Ex.: Dóna’m l’altra cdpia. Anoteu-ho a l’altre expedient. Envieu-li un altre
requeriment. Els alpes comptes no quadren. Aquesta alPa partida és recent.
Els dos alpes ordenances fan festa.
És incorrecte de suprimir l’article definit un en expressions com un altre dia,
un altre cop, una alPa vegada, etc., així com de substituir els altres o tots els
altres per "els demés".
Ex.: Ja us avisaran un alpe dia, La setmana que ve es presentaran tots els
altres inscrits.

Quan té valor partitiu o indeterminat, el plural altres sol anar precedit per la
preposició de.
Ex.: Hi ha d’altres clients que s’hi interessen.
Altre s’usa sovint amb valor pronominal. Ex.: Aquest alpe és més nou. Les
altres són excel.lents.

Notem, també, l’ús correlatiu deis grups l’un i l’altre.
Ex.: L’un és nou i l’altre és vell. S’ho diuen els uns ais altres. L’una sempre
anava darrera l’altra. Vam comprovar les anotacions de l’un amb les de l’altre.

L’adjectiu cada serveix per a designar separadament tots els individus o
unitats que formen un conjunt. Així, sol precedir un nom en singular.
Ex.: Cada dia, cada vegada, cada any, cada secció.
Pero cada pot precedir també un numeral cardinal, i si aquest va seguit d’un
substantiu, aquest substantiu revesteix la forma del plural.
Ex.: Cada dos formen un apartat, Cada cinc tenen sala propia, S’ha de
renovar cada tres anys.

El plural de qualsevol és qualssevol, no "qualsevols". Aquests mots poden
usar-se també pronominalment.
Ex.: Qualsevol subscriptor té el dret de reclamar, Agafeu-ne tres qualssevol.
Mateix té la forma de femení mateixa i els plurals máteteos i mateixes. Usat
emfáticament, es col.loca després del substantiu o d’un pronom.

Ex.: Aqüestes factures són del mateix Client. Farem servir les mateixes copies.
Ho ha dit el director mateix, Vosaltres máteteos ho podeu resoldre.
Tal té la forma del plural tais. Ex.: Tal dia fara un any. Tais articles no són
del nostre interés.
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No es considera corréete Pús del qualificatiu vari com a indefinit, en
expressions com "varis folis" o "varíes taules". En lloc de vari es pot usar
divers i també, en alguns casos, diferent.
Ex.: Hi havia diverses coses a tractar. S’han rebut diferentsproposicions.

L’ADJECTIU RELATIU

56. L’adjectiu relatiu és el qual i concorda en genere i nombre amb el
substantiu que acompanya. S’usa l’adjectiu relatiu quan després d’haver-se
esmentat diversos substantius o grups nomináis se’n vol reprendre un com a
membre (subjecte o complement) d’una nova oració.
Ex.: Consta a la copia de la carta, la qual copia es pot consultar a l’arxiu
general.

Ambdós, que té la forma femenina amdues, i sengles són les formes
equivalents deis indefinits castellans "ambos" i "sendos". En lloc de ambdós i
ambdues és més usual de dir tots dos i totes dues.

Exercicis

Escriviu en lletres les quantitats següents:
11, 28, 34, 95, 101, 119, 147, 204, 317, 423, 549, 1.111, 3. 003, 4.013,
5.108. 6.322, 7.777, 8.116, 22.001, 23.227, 33.333, 109.415, 345.589,
1.435.897,1.118.115, 243.438.987.

Copieu els grups nomináis següents escrivint en lletres els adjectius
numeráis expressats en xifres:
1.300 pessetes.
2.1.319.424 habitants.

3.33 anys.

4. 249 persones.
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5.1/3 del total.6.2 butaques de la fila 2.
7.1/2 síndria.

8. La página 102.
9.8.119 quilómetres.
10. 2.222 hectérees.

11. La 14a. edició.

12. Joan XXIII.

Copieu les frases següents, optant, en cada cas, per la fórmula
gramatical que hi correspongui, de les dues que s’indiquen separades
peí signe /:
1. El director va dir que no en volia saber gens/res.
2. Si els impostos són massa/gaire elevats no podran continuar el
negoci.
3. Ens han de dir quant/quan trigará.
4. Si no hi posen gens/res d’interés no se’n sortiran.
5. Aquest projecte no té tant/tan d’interés com l’anterior.
6. El mes que ve haurem de pagar moltes/gaires factures.
7. No ens sembla tan/tant important.
8. Aquesta setmana no han arribat gaires/massa comandes.
9. Encara no ens han dit quant/quan en volen.
10. Ja no ens queda gens/res de carbó.
11. Ja se sap quant/quan se celebrará la junta general.
12. Actualment no se’n demana tant/tan com abans.



RESUM

En l’escriptura deis adjectius numeráis cardinals s’inscriu un
guionet entre les desenes i les unitats i entre les unitats de
centena i les centenes. A més, en les vintenes s’intercala una i
entre les desenes i les unitats.

Ex.: vint-i-dos, trenta-nou, cinc-cents, set-cents noranta-tres.

Els adjectius quantitatius bastant i gaire tenen una mateixa
forma per al masculí i per al femení, pero fan el plural
afegint una s al singular. Bastant sol dur el reforg de la
preposició de.
Ex.: Hi ha bastant de competencia. No hi ha gaires comandes.

Massa, gens iprou són invariables.
Ex.: Hi ha massa peticions. Ens hem quedat sense gens de
torrons. No hi hauráprou diners per a pagar la nómina.

No és corréete l’ús de varis com a adjectiu indefinit, sino
únicament com a adjectiu qualificatiu. Cal dir diversos o uns
quants.

Ex.: Hi ha diverses circumstáncies favorables. S’han rebut unes
quantespropostes.
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De les xifres que Francesc de Paula Burguera recull en el
seu estudi sobre l’economia valenciana hom dedueix que
només un 20% del nostre regadlu és distribuí en
explotacions de més de 50 hectárees. Un 67% de la
mateixa zona es desarticula en explotacions ¡nferiors a les
cinc hectárees: o, per precisar-ho més, els 218.298
cultivadors d’aquesta Henea de la propietat rústica se la
reparteixen a una extensió mitjana de 0,78 hectárees.
Aquests "llauradors" -petlts propletarls, arrendataris-
constituelxen el 99% de les empreses agráries del
regadiu. En el secá el panorama canvla bastant. Les
253.950 hectárees que Burguera dona de la superficie de
regadiu es distribueixen entre 221.652 "cultivadors". Per
contra, les 736.109 hectárees del secá queden dividides
en només 92.645 explotacions. De tota manera, també en
el secá un 90% de les empreses no arriben a les 10
hectárees. Trobo que aqüestes dades són prou
expressives. Un observador acostumat a considerar els
problemes del camp en altres punts d’Europa, diría, sens
dubte, que la parcel.lacio actual de la térra al País
Valenciá és fins i tot antieconómica peí seu excessiu
fraccionament. Només l’alt rendiment deis conreus

principáis evita, en el millor regadiu, que el minifundisme
sigui una situació francament lamentable.

(Joan Fuster. Nosaltres els valencians)



Exercicis sobre el text

1. Escriviu en lletres totes les quantitats indicades en aquest text.

2. Cerqueu en el text un sinónim (un mot o una locució) de cada
un deis mots següents: solament, es, forga, ádhuc, contráriament,
suficientment.

3. Escriviu tots els mots invariables del text.
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ELS PRONOMS

57. Els noms substantius poden ésser designats sense esmentar-los. La
llengua moderna té una gran tendencia a evitar certes repeticions de mots,
per la qual cosa quan un nom ja ha estat esmentat abans, a fi d’evitar-ne la
repetido s’usen els pronoms, que són mots que substitueixen els noms, és a
dir, que els designen sense esmentar-los.
Així, no és normal de dir Han comprat la máquina pero no saben fer anar la
máquina, sino Han comprat la máquina pero no la saben fer anar, en qué el
pronom la substitueix el grup nominal la máquina.
L’ús deis pronoms exigeix que no es produeixi confusió d’antecedent, aixo
és, que el lector o oient -el receptor del missatge lingüístic- pugui identificar
clarament, peí context, quin és el nom o grup nominal substituit peí
pronom. Parlant del director i la secretaria podem dir Ens ho ha comunicat
ella perqué el génere gramatical del pronom ella identifica clarament
l’antecedent, pero no podem dir Li he dit que no hi podré assistir perqué,
essent el pronom li alhora masculí i femení, no se sap quin nom substitueix.
Els pronoms poden substituir no únicament noms o grups nomináis sino
també infinitius, adjectius, adverbis, d’altres pronoms i oracions senceres.

Ex.: No sabem si podrem pagar pero ho procurarem (en qué ho substitueix
pagar).
No són nous pero ho semblen (en qué ho substitueix nous).



Ens havien dit que treballen bé i, efectivament, hi tréballen (en qué hi
substitueix bé).
Si us diuen aixó no us ho cregueu pas (en qué ho substitueix aixó).
Van dir que ho enviarien per correu pero no ens en vam recordar (en qué en
substitueix havien dit que ho enviarien per correu).
Un bon nombre d’adjectius -demostratius, possessius, numeráis, etc.- es

poden usar amb valor pronominal, aixó és, referits a un nom esmentat
abans.

Ex.: Envieu-li aquesta. Que no s’endugui les nostres. Hem pres nota de quatre.
Molts dirán que no. Una altra que plega. EraJa mateixa.
En casos com els precedents, pero, el nom hi és més aviat sobreentés que
no pas substituid aquesta circular i les nostres copies es poden reduir,
respectivament, a aquesta i les nostres.

Pero l’ús deis pronoms propiament dits -els pronoms personáis- no
constitueix una simple omissió d’un substantiu o una reducció d’un grup
nominal al terme demostratiu, possessiu, etc., que el precedeix, sino una
auténtica substitució. Així, un grup nominal com el secretan técnic és
representat per ell en la frase Ho ha dit ell, per el en El vam anar a veure, i
per li en Li vam telefonar.
Hi ha certs membres de l’oració que poden ésser sobreentesos i d’altres que
no admeten aquesta possibilitat i cal, per consegüent, que siguin
explícitament esmentats, sia per un mot o un grup de mots amb plena
significació, com és ara un substantiu, un infinitiu o un adverbi, sia per la
seva representació pronominal. Entre els primers hi ha, especialment, el
subjecte de l’oració, i entre els segons el complement directe deis verbs
transitius. Així, parlant, per exemple, de la directora, podem dir Va venir
ahir, amb el subjecte sobreentés, pero no podem dir Vam veure ahir sino
que cal dir La vam veure ahir, amb el complement directe expressat peí
pronom la, que substitueix la directora. Análogament, en una construcció
com Hi volíem entrar pero no ens ho van pennetre, el pronom ho substitueix,
a fi de no repetir-lo, Pinfinitiu entrar, pero si diem Hi volíem entrar pero no
vam poder, aquest mateix infinitiu figura sobreentés en la segona part de la
construcció: no vam poder equival a no vam poder entrar.

La substitució de membres de l’oració que no es volen repetir, normalment
per raons d’estil, es fa també sovint per mitjá de frases que tenen, per tant,
un cert valor pronominal, i que es formen especialment, en un nombre
indefinit, amb mots de valor genéric: el que acabem de dir, en aquest cas, la
circumstáncia indicada, etc.



ELS PRONOMS PERSONALS

58. Els pronoms personáis es divideixen en dos grups: els pronoms
personáis forts o tónics i els febles o átons. Els pronoms forts són mots
tónics, és a dir, duen accent tonic en una de les seves síl.labes, o en la seva
única sü.laba si són monosíl.labs, i els febles són partícules átones, és a dir,
monosú.labs sense for$a tónica. Aquests segons, els febles, per la
multiplicitat de les seves funcions, de les diverses formes que poden revestir
i de les diverses possibilitats que tenen de combinar-se entre ells, són els
que presenten més complexitat i que mereixen un estudi més detingut.

ELS PRONOMS PERSONALS FORTS

59. Els pronoms personáis forts són els següents:

Primera persona
Segona persona
Tercera persona

singular
jo, mi
tu, vós, vosté
ell, ella, si

plural
nosaltres, nós
vosaltres, vostés
ells, elles, si

Els pronoms forts serveixen especialment per a la designació de persones,
és a dir, éssers humans, d’una manera gairebé exclusiva els de les dues
primeres persones. Els de tercera persona s’utilitzen també, en alguns
casos, per a la designació de tota mena de coses.

Ex.: S’han revisat totes les partidles pero potser alguna d’elles ha passat
desapercebuda.
La funció principal deis pronoms forts és la de representar el subjecte de
l’oració. Com que aquest membre de l’oració, en una llengua com és ara el
catalá, es pot sobreentendre i, efectivament, és molt sovint sobreentés, l’ús
deis pronoms forts en funció de subjecte de l’oració sol teñir un cert valor
emfátic o indicar un altre matís de significació, per exemple, indicado que
l’acció del verb la realitza precisament el subjecte explícitament expressat i
no, com algú suposava, una altra persona. Així, en una oració com Jo vaig
votar que sí, es diu no únicament el que va fer el parlant (cosa que es podría
expressar dient, simplement, Vaig votar que sí), sinó que es contradiu una
afirmado o suposició previa o bé es diferencia la seva acció de la realitzada
per altri.
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Els pronoms vós i vosté (plural vostés) són de cortesía i s’utilitzen amb el
verb en segona persona del plural (vós) i en tercera persona (del singular
amb vosté i del plural amb vostés). En el llenguatge administratiu,
especialment en els documents oficiáis, s’utilitza preferentment el
tractament de vós.

Els pronoms forts poden exercir també la fundó de qualsevol complement
del verb, cas en qué es fan precedir d’una preposició. Després de les
preposicions a, amb, de, en, per, per a, contra, fins a, cap a, sense, envers i
entre, en lloc de jo s’usa la forma mi. Si el complement representat per un
pronom fort (precedit per una preposició) és un complement directe o
acusatiu o un complement indirecte o datiu, el pronom fort duplica la
representació del mateix complement per un pronom feble (i en aquests
casos té els mateixos matisos de significació que els que hem indicat per ais
pronoms forts fent de subjecte).
Ex.: Em van escriure a mi. Parlaven de mi. Et nomenaran a tu. Us ho han

encarregat a vós. Prescindirem d’ell. No podran fer res sense nosaltres. Ens
hem recordat de vostés. Els van designar a ells.

60. Són també pronoms personáis forts els indefinits algú, ningú,
cadascú (o cada u), hom, tothom i altri.

Hom, contráriament a tothom, que és una forma molt viva, és avui més aviat
propi de la llengua literaria o escrita. S’usa com a subjecte per a indicar que
l’acció del verb és realitzada per una persona indeterminada.
Ex.: Hom us demana la vostra col.laboració. Hom ofereix aqüestes coses a
bon preu.

En lloc de hom és molt normal l’ús del pronom es, tant en la llengua
col.loquial com en la llengua literaria. Ex.: Es convoca un concurspera tres
places. Amb el pronom hom com a subjecte, el verb revesteix sempre la
tercera persona del singular. En canvi, amb el pronom es, el verb sol revestir
la forma de tercera persona del plural amb un complement directe del
plural. Ex.: Es van oferir diversespossibilitats. El pronom hom també és apte
per a la representació de certs complements preposicionals.
Ex.: Tocaven a dos per hom.
Amb verbs pronominals, com queixar-se, adonar-se, abstenir-se, etc., el
pronom es essent ja un reforq necessari del verb, no és possible duplicar-lo
per a la representació del subjecte indeterminat. El llenguatge col.loquial
sol recorrer aleshores a d’altres termes com un, tothom, la gent, n’hi ha que,
etc., pero la prosa literaria i administrativa té aleshores en el pronom hom
el seu instrument més adequat.



Ex.: Hom s’absté de certes afinnacions. Hom es queixa d’aquestes
arbitrarietats.

El conjunt un hom, forga usual en el llenguatge popular, té un valor una
mica imprecís, car tot i representar un subjecte indeterminat gairebé el
personahtza en la persona que parla. En certes frases, l’ús de les formes
verbals del plural, especialment la tercera, val també per a indicar que el
subjecte és indeterminat.
Ex.: Diuen que s’apujaran elspreus.
El pronom altri significa "els altres" i s’usa sempre precedit per una
preposició. Encara que no és usat en la llengua parlada, constitueix també
un instrument gramatical utilíssim.
Ex.: Ningií nopot respondreper altri. Els béns d’altri serán respectáis.

Exercicis

Copieu les oracions següents, tot expressant, per mitjá del pronom
fort corresponent, el subjecte d’aquells verbs en qué figura
sobreentés:

1. Digué que estava molt tranquil.
2. Sou, sense cap mena de dubte, la persona més idónia.
3. A la gent d’ordre no els agrades gaire.
4. Convenia que hi anéssim abans d’hora.
5. Devien ser les que havien signat el document.
6. No calía que ho certifiquessis.
7. Teniu un lloc reservat per a cada un.

8. Cree que hi haurá un canvi d’orientació.
9. Hi haurá arribat molt satisfet.

10. És possible que em decideixi a participar-hi.
11. Escrigui-li com a responsable del departament.
12. Ens va donar la seva conformitat com a secretaria de
l’organització.
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Refeu les oracions següents per mitjá del pronom hom com a subjecte
indeterminat:

1. Es diu que 1’alcalde vol dimitir.
2. Es protesta i es crida innecessáriament.
3. Es volen Hogar aquests pisos.
4. Es va dir en aquella reunió.
5. Els premis s’atorgaran la setmana vinent.
6. S’aprovará la subvenció peró no es fará efectiva.
7. En aquest armari es desen els documents.
8. No compartim els punts de vista que s’exposen en aquest
document.

9. No cal que els delegats exposin aquests punts de vista si veuen que
no es poden compartir.
10. Són coses que es diuen pero em sembla que no es creuen.

Refeu les oracions següents per mitjá del pronom es com a subjecte
indeterminat:

1. Els treballs duts a terme són molt interessants.

2. Com podem veure, no hi ha cap inconvenient.
3. Els punts de vista exposats en aquest document són desenfocats.
4. Hom ho considera des de diversos punts de vista.
5. No diríeu mai que aixó fos possible.
6. Hom va examinar els projectes de tots els concursants.

7. Un ha de teñir en compte totes aqüestes circumstáncies.
8. Deien que potser hi hauria un canvi de govern.



RESUM

Els pronoms personáis forts són jo, tu, ell, ella, nosaltres,
vosaltres, ells, elles, nós, vós, vosté i vostés. Normalment s’usen
en fundó de subjecte. Quan fan la funció d’un complement
van sempre precedits per una preposició.
Vós i vosté (plural: vostés) són pronoms usats en els
tradaments de cortesía: vós va amb la segona persona del
plural i vosté i vostés amb la tercera persona (singular i
plural).

Quan el subjecte d’una oració és indeterminat s’usen els
pronoms es i hom. El segon és més ¿viat propi de la llengua
culta o escrita. Així, Es pren en considerado aquest cas
equival a Hom pren en considerado aquest cas.
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TEXT

Des del primer moment s’han desfet temences i
prevencions i el monarca pot estar segur de la fidelitat
deis flns llavors remots súbdits, mlg oblldats en la
memoria d’un rei sempre embrancat en graps empreses
guerreres.

Jaume I, així que ha petjat la Valí d’Aran, sembla que no
es recordi de la seva fama i gloria de l’AIt Rei Conqueridor
i sent i actúa com a senzill monarca pirinenc de l’época
comtal. El primer diploma aranés té un to i contingut
diferent deis mils que Jaume I deuria signar durant un
regnat de més de seixanta anys. No conté tractats de
conquesta, ni accepta rendicions ni vassallatges, ni pactes
amb altres monarques, ni assigna honors i donacions a
guerrers fidels, a servidors o estaments. No afalaga els
aranesos amb distincions que no arribarien a entendre.
Tampoc no els atorga majors llibertats que aquelles de
qué ja fruíen. Pero els recorda alió que ells estimen com a
més car i el que agrairan millor que altres mercés més
llampants.

L’AIt Rei En Jaume s’avé a parlar l’únic llenguatge que un
poblé senzill i rústec pot entendre, i en el mateix diploma
on ha comengat fent constar la complaenga per la rebuda
que l¡ ha estat donada, recorda i, encara més, encomana
ais dignataris i oficiáis que "aquells homes i llurs bésties i
coses els tiñe sota la meva especial protecció".

Tant si Jaume I s’identificá des del primer moment amb el
taranná deis aranesos com si la referéncia fos només una
habilitat política, aquella gent es compenetra amb^ el
primer monarca que d’una manera tan imprevista ana a
visitar-los i ho féu en so de pau i de benevolenga.

(Josep María Guilera. Unitat histórica del Pirineu)
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Exercicis sobre el text

1. Cerqueu en el text totes les frases verbals en qué intervé el
pronom es i, si en cap d’elles és possible, substituíu-lo peí pronom
hom.

2. Cerqueu en el text tots els noms que tinguin un slgnificat de
jerarquía o dependencia.

3. Cerqueu en el text un sinónlm de cada un deis mots següents:
aleshores, firmar, valuós, satisfacció, carácter, solament.
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ELS PRONOMS FEBLES

61. Els pronoms febles, anomenats am perqué són tots ells constituíts
per partícules o síl.labes átones, poden representar els diversos
complements d’objecte del verb, així com, en diversos casos, els
complements adverbials i, en algún cas molt excepcional, ádhuc el subjecte.
Vet aquí la relació completa deis pronoms febles, amb les diverses formes
que pot revestir cada un d’ells:

em, me, m’, ’m
et, te, t’, ’t
el, lo, 1’, ’l
la, Y
ens, nos, ’ns
us, vos
els, los, ’ls
les
es, se, s’, ’s
li

en, ne, n’, ’n
hi
ho
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62. Generalment, els pronoms febles es col.loquen davant del verb.
Ex.: Em diuen, Et convoquen, El citen, La van examinar, Ens escrivien, Us
telefonaran, Els hauríem premiat, Les estudiem, Es queixen, Convé que li
telegrafían, Volia que en compréssim, Hi anirem demá, Ho agraien.

Pero acompanyant formes d’infmitiu, de gerundi i d’imperatiu, els pronoms
febles es col.loquen després del verb.
Ex.: Calía avisar-me, Té interés a visitar-te. Teñir-lo, Considerante,
Imitant-nos, Dir-\os, Dipositeu-los, Vendre-les, Adonar-se, Escriu-li,
Adquirir-ne, Pensar-hi, Miri-ho.
En certes perífrasis verbals, constituides per una forma conjugada més un
infinitiu o un gerundi, la posició deis pronoms és lliure: tant poden anar
abans com després.
Ex.: Em va telefonar, Va telefonar-mc, Et van elegir, Van elegir-te,- El poden
escollir, Poden escollir-lo; La volien nomenar, Volien nomenarAsq Ens han de
telegrafiar, Han de telegrafiar-nos; Li volen dir que es presentí, Volen dir-li que
es presentí; Ara en deu venir, Ara deu venir-ne; No hi gosen participar, No
gosen participar-hi; Ho anemfent, Anem fent-ho.
Cal, en canvi, evitar la incorrecció que es comet de representar doblement
un mateix complement per mitjá d’un pronom feble, abans i després de la
perífrasi verbal, en construccions com "Hi van anar-hi" o "Ho volien
agafar-ho". En combinacions de dos o tres pronoms febles, la llengua
parlada prefereix la seva col.locació abans de la perífrasi verbal, cosa que és
també recomanable en la llengua escrita perqué les frases resulten més
naturals i fluides. Comparem Se n’havia de parlar abans i Havia de
parlar-se’n abans; Ens ho volien comunicar i Volien comunicar-nos-ho.
Davant els verbs comenqats en consonant, els pronoms febles revesteixen
sempre les formes que prenem com a básiques, és a dir, em, et, el, la, ens, us,
els, les, es, li, en, hi, i ho, d’acord amb els exemples que hem indicat. Pero si
el verb comenqa en vocal, precedida o no d’una h, els pronoms em, et, el, la,
es i en, revesteixen les formes elidides, m’, t\ T, V, s’, rí.
Ex.: M 'acusen, T’admiren, L’habiliten, L 'han agafada, S ’acosta,
N’adquireixen moltes.
Cal advertir, peí que fa a la forma femenina la, que l’ús de la forma elidida /’
coneix la mateixa limitado que l’article del femení singular: es manté la
forma plena la davant els verbs comengats en i o u átones. Abd, parlant
d’una roda, diem L'unten pero La untaven, i parlant d’una pilota diem
L’inflen pero La infiaven.
Darrera el verb, quan acaba en consonant o en diftong, els pronoms em, et,
el, ens, us, els, es i en revesteixen les formes me, te, lo, nos, vos, los, se i ne.

Ex.: Escriviu-me, Telefonar-te, DenunciantAo, Digueu-nos, Queixeu-vos,
Amagar-los, Interessant-se, Venint-ne.
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Pero si el verb acaba en vocal, que no siguí la segona vocal d’un diftong,
aquests mateixos pronoms revesteixen les formes ’m, ’t, V, ’ns, us, ’ls, ’s i ’n.
Ex.: Ajuda’m, Volia rebre’t, Agafa’l, Convé moure’ns, No deixeu
d’inscriure-us, Mira’ls, Fixi’s en aixó, Tregui’n unes quantes.

El pronom la, després del verb, revesteix sempre aquesta mateixa forma.
Ex.: Importava teñir-la. Envieu-la.
Els pronoms les, li, hi i ho revesteixen sempre la mateixa forma, en totes les
posicions.
Ex.: Les endrecem, Copieu-les, Va decidir rebre-les; Li vam telefonar, Li
escriurem, Agradant-li com li agraden aqüestes coses; Hi anirem aviat,
Pensa-hi, Convé participar-hi; Ho decidirem demá, Ho intentarem, Desitjava
teñir-ho, Oblideu-ho,Agafa-ho tu mateix.
Notem que els pronoms col.locats després del verb -com hem dit, en les
formes d’infinitiu, gerundi i imperatiu- hi van sempre enllagats per mitjá
d’un apostrof o bé d’un guionet: Agafa’l iAgafeu-lo. Alguns cops es comet
l’omissió indeguda d’aquests signes, especialment de l’apóstrof, en conjunts
com abstingui’s, imagini’s, prengui’n o agafi’n, escrits aleshores abstingids,
imaginis, prenguin i agafin, que són formes de subjuntiu, amb una mateixa
pronunciado que aquells, o en d’altres com recorda’t o imagina’t, escrits
aleshores recordat o imaginat, que són formes de participi passat, pero amb
una pronunciació diferent, car els participis són mots aguts. Notem, també,
que certs conjunt formats per un gerundi més un pronom reflexiu, com
recordant-se, ordenant-se, esperant-se, assegurant-se, etc. es pronuncien igual
que els substantius recordanqa, ordenanza, esperanza i asseguranqa.

63. Vet aquí alguns exemples més que acaben d’il.lustrar l’ús de cada
un deis pronoms febles, quant a la seva col.locació i la forma que han de
revestir en cada cas:

em Esperava que m’enviéssiu les mostres. Em queixaré a la superioritat. Vaig
considerar prudent d’abstenir-me. Em volia presentar ais exámens o Volia
presentar-me ais exámens.
et Et presentaré al director. T’han concedit el segon premi. Inscriu-te a la
secretaria. Té Tobligació de respondre’t. T’havien d’avisar o Havien
d’avisar-te.

el Ha comprat un rellotge i encara el deu. L’obliguen afer-ho. Esborreu-lo de
la llista. Classificar-ío és difícil. No el podien interrompre o No podien
interrompre’l.
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la La inclouran en la llista. La directora és molí enérgica i tothom l’óbeira.
Quan diuen una noticia sempre l’inflen. No la utilitzaran pas. Traduiu-la al
caíala. No la volen pagar o No volen pagar-la.
ens Ens indueixen a prendre-hi parí. No té gaire interés a atendre’ns.
Acostumem-nos a l’ordre. Ens havien d’escriure o Havien d’escriure’ns.

us No us tenen en compte. Us equivoqueu de partida. No estic en disposició
de complaure-us. Adreceu-vos a la direcció. Us voliafer saber aquest detall o
Volia fer-vos saber aquest detall.
els Els enviarem per correu. No costa gaire de creure’ls. Han decidit
adjudicar-los les obres. Agafeu-los vosaltres mateixos.
les Les importen d’América. No les usa ningú. Deixeu-les al magatzem.
Costará molí de trobar-les.

es Es van decidir massa tard. S’han de decidir abans. S’interessen per
aquesta matéria. S’asseguren del resultat. Calía atenir-se a les circumstáncies.
No es troben en situado de comprometre’s en aquesta empresa. Serveixi’s
vosté mateix. No es poden arriscar o No poden arriscarse.
li Li reservaran una habitado. Li he fet arribar una copia de la factura.
Digueu-li la veritat. Calía agrair-li l’atenció. Es van afanyar a escriure-li. No li
volen donar V'original o No volen donar-li l’original.
en En teni/n uns quants exemples. N’agafarem tantes com voldrem. N’hauria
pogut tocar els resultáis més aviat. No n’heu de fer res. Pren-ne unes quantes.
Estava en condicions de treure’n beneficis. Traieu-ne les conseqüéncies.
Agafi’n tantes com vulgui. Dóna’n nota a la direcció. No en vol saber res o No
vol sáber-ne res.

hi Hi participa molía gent. Hi anotarem aquesta partida. No hi hem
intervingut. Convé pensar-hi detingudament. Dediqueu-hi tots els vostres
esforgos. Dibuixa-hi el nostre logotip. No hi van voler intervenir o No van
voler-hi intervenir o No van voler intervenir-hi.

ho Ho tenen en compte. Ho han comunicat per carta. No convé demorar-ho
més. Aprendre-ho és qüestió de pocs dies. Indiqueu-ho clarament. Passa-ho a
l’altre departament. Llegiu-ho amb calma. Ho van haver de repetir o Van
haver-ho de repetir o Van haver de repetir-ho.

LA FUNCIÓ DELS PRONOMS FEBLES
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al director, d’aquest afer i demá passat, que acompanyen el verb i en
complementen la sigmficació, s’anomenen complements del verb. Els tres
primers són complements d’objecte, perqué designen coses o persones que
reben Pacció del verb, que constitueixen l’objecte d’aquesta acció. El
darrer, en canvi, no indica sinó una circumstáncia en qué es produeix
aquesta acció i per aixó s’anomena complement circumstancial (cÜt també
adverbial perqué és normalment format per un adverbi o una frase
adverbial).
El complement d’objecte pot ésser directe (dit també acusatiu), indirecte
(dit també datiu) o preposicional (quan és introduit per una preposició,
normalment a, de i en, tret deis complements datius).
El complement directe o acusatiu és el que designa la persona o cosa que
rep més directament l’acció del verb. Normalment s’introdueix sense
preposició.
Ex.: Vaig saludar el director. Hem copiat les factures. S’ha de cursar aquesta
instancia. Hem enviat cent caixes de préssecs primerencs.
El complement indirecte o datiu és el que designa la persona que rep
indirectament Pacció del verb. Dit altrament, la persona a intenció de la
qual es realitza Pacció del verb. S’introdueix normalment per mitjá de la
preposició a. També és possible, encara que no és gaire corrent, que el
complement indirecte designi una cosa inanimada.
Ex.: Escriviu al president. Doneu-ho a l’ordenanga. S’ha de enviar a tots els
clients de l’estranger. Cal donar corda al rellotge.
En aquest darrer exemple, el verb duu dos complements d’objecte
representáis per grups nomináis, corda i al rellotge: el primer és el directe i
el segon l’indirecte (datiu inanimat). En certs casos, el complement
indirecte és exigit no peí sentit sinó peí régim del verb. Ex.: Aixó no va
agradar al públic. Hi ha alguns verbs de régim dubtós, l’ús deis quals obliga
sovint a consultar el diccionari.

Els complements d’objecte preposicional són els que depenen de certs
verbs que regeixen les preposicions a, en i de.
Ex.: Contribueixen a la subscripció. Tenen molt d’interés en aquesta qüestió.
Vam parlar de la vostra sol.licitud.

65. Tots els complements d’objecte són susceptibles d’ésser
representáis per pronoms febles.
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Els pronoms febles de primera i de segona persona, del singular i del plural,
és a dir, em, et, ens i us, poden representar indistintament el complement
directe i l’indirecte.

Exemples de complements directes (representáis per aquests pronoms):
Em veuen. M'acusen. Et considerem molt. Et volen denunciar. Ens han
perjudicat. No tenia intenció de rebre’ns. No es va recordar de convidar-nos.
Us hem esperat tota la tarda. No hi havia elpropósit de molestar-vos.

Exemples de complements indirectes (representáis per aquests pronoms):
Em va agradar molt. M’ha enviat un llibre. T’oferim una col.locació. Et
regalaran una subscripció. Ens va telegrafiar. Esperem que ens comuniquen el
preu. S’han decidit a vendre'ns la casa. Us dirán que no. No va pensar a
fer-vos arribar la invitado. Són molt usuals les oracions que duen un
complement directe que designa una cosa i un complement indirecte de
designado personal, especialment amb verbs com donar, comprar, vendre,
oferir, enviar, portar, dir, comunicar, escriure, etc.

66. Els pronoms de tercera persona el, la, els i les representen
complements directes determináis. Exemples:

Van comprar el terreny
Copiaran la instancia
Saludarem els convidats
No portaven les mostres

El van comprar
La copiaran
Els saludarem
No les portaven

Els pronoms de tercera persona que representen els complements
indirectes són li per al singular (masculí i femení) i els per al plural (masculí
i femení). Exemples:

Hem comunicat la noticia al director
Li hem comunicat la noticia

Hem dit a les secretáries que no cal que vinguin
Els hem dit que no cal que vinguin

Li i els substitueixen, respectivament, al director i a les secretarles.
Com hem vist, el complement directe del masculí plural i el complement
indirecte del plural (masculí i femení) revesteixen la mateixa forma
pronominal de tercera persona els (o los després del verb). Exemples:

Agafeu els expedients
Digueu que no ais aspirants

Agafeu-los
Digueu-los que no



Exercicis

Substituid per pronoms febles els complements d’objecte representáis
per grups nomináis de les oracions següents:
1. Hem rebut el vostre comunicat.

2. Agafarem les claus.
3. Digueu a l’interventor que no pot ser.

4. Cal encendre els llums.

5. Demá presentarem els documents.
6. Convé que sápiguen la veritat.
7. Vegeu els comprovants.
8. Comunico ais assistents que suspenem la funció.
9. Introdueixen la moneda a la ranura.

10. La setmana que ve enviarem la instancia.
11. Encenguem el foc.
12. No digueu aqüestes coses.

13. Arxiven la correspondencia.
14. Indiquen a la infermera el que s’ha de fer.
15. S’havia convingut de demanar a les mecanógrafes que pleguessin
mes tard.

16. Promoguem aqüestes campanyes.

17. Il.luminaran l’habitació.

18. Agafi els comprovants.

19. Ordenava la taula del director.

20. Engegui la calefacció.
21. Comuniqui a la directora que no s’ha rebut.
22. Avisi els interessats.

23. Se’n va adonar revisant aqüestes partides.
24. Importa reprendre aquests contactes.
25. És convenient de revisar aquests expedients.
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Copieu les oracions següents, tot substituint-hi els pronoms febles del
plural pels que hi corresponguin de la mateixa persona del singular:
1. Ens fan saber la noticia.

2. Ens animen a fer-ho.

3. Les apunten al marge.

4. Les utilitzen sense permís.
5. Es va negar a rebre-les.
6. Arxiveu-los al seu lloc.

7. Fes-Ios saber la noticia.

8. Indicáis el procediment que cal seguir.
9. Avisáis anticipadament.
10. Us tenen molta consideració.

11. Han decidit incloure-us a la candidatura.

12. No es va recordar d’inscriure’ns.

13. Els han dit que no era possible.
14. Els ha examinat amb molt de compte.
15. Us insinúen una solució.

16. Reviseu-les escrupolosament.
17. Compreu-los tota la partida.
18. Compreu-los a la competencia.
19. Esmeneu-los amb molt de compte.
20. No hi havia cap necessitat de dir-los aixó.
21. Telefoneu-nos aviat.

22. Esperen trobar-nos a la reunió.
23. Les identificaren! sense cap dificultat.
24. Agafant-les així les espatllarás.
25. Ens molesta que ens hagin oblidat.

Copieu les oracions següents, tot substituint-hi els pronoms febles del
singular pels que hi corresponguin de la mateixa persona del plural:
1. M’han comunicat la noticia.



2. No tenim cap interés a perjudicar-te.
3. Li han enviat una carta.

4. Doneu-li aixd de part meva.

5. Prefereixo rebre’t al meu despatx.
6. Avisa’m de seguida.
7. Em van aprovar la instancia.
8. La indiquen a la coberta.
9. L’investiguen amb molt d’interés.
10. T”obren la correspondencia.
11. Tiñe el propósit de reimprimir-lo.
12. Ara desitgem recuperar-la.
13. Digueu-me quan vindrá.
14. Passa-li aquesta informació.
15. Apunta’l al registre.
16. Copieu-la en aquesta llibreta.
17. Digueu-li que no.

18. Examineu-lo detingudament.
19. T’ofereixen una oportunitat.
20. No li feia gens de gracia de rebre’m.
21. Tenia facultats per a representar-me.

22. L’unificaran d’acord amb el seu criteri.

23. Anul.la-la.

24. Et tenen a la llista.

25. Em van presentar al director.
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RESUM

Els pronoms febles em, et, el, la, es i en, davant els verbs
comengats en vocal o h revesteixen les formes m\ t\ V, V, s’ i
n’, respectivament.
Ex.: M’obren la correspondencia. T'obliguen afer-ho. He rebut
el correa pero no l’he obert. Si haguessin enviat la carta
l’hauríem rebuda. S’adonen de tot. N’agafen tant com volen.
El pronom la coneix, quant a l’apóstrof, les mateixes
limitacions que l’article definit del femení singular.
Darrera el verb, els pronoms em, et, el, es i en revesteixen,
respectivament, les formes ’m, ’t, ’l, ’s i ’n quan el verb acaba
en vocal que no siguí u (segona vocal d’un diftong), i les
formes me, te, lo, se i ne en els altres casos. El pronom la
resta invariable.

Ex.: Ajuda’m. Vol escriure’t. Agafa’l. Decideixi’s aviat. No pot
vendre’n ni la meitat. Digueu-me on és. Fes-te carree d’aquesta
partida. Deixeu-lo estar. No volen adonar-se de res. Agafeu-ne
la meitat. Cal considerar-la així.

Els pronoms ens, us i els, darrera el verb acabat en vocal altra
que la u (segona vocal d’un diftong) revesteixen,
respectivament, les formes ’ns, us i ’ls, i quan el verb acaba en
consonant o u, les formes nos, vos i los.
Ex.: Digui’ns el seu nom. Tiñe interés a veure-us. Copia’ls a
máquina. Cal decidir-nos aviat. Afanyeu-vos. Trigaran a
enviar-los.
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Els pronoms febles de primera i de segona persona poden
representar el complement directe, el complement indirecte
i fan també la funció reflexiva. Els de tercera persona, en
canvi, tenen formes diferents per a cada funció: el, la, els i les
representen el complement directe, li i els (que tenen una
mateixa forma per ais dos generes) el complement indirecte,
i es és el pronom reflexiu.
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-Aquest és el primer disgust que em dona. Tenia tota la
meva confianga, ja ni el manava, perqué sabia la seva
obligació i no parava mal Que calia treballar quinze, vint
hores? Com aqüestes. I ara aquesta mort estúpida,
inexplicable. L’estimava com a un fill, us ho dio, Marieta.
La de casa ni gosa venir, disculpeu-la. Vós esteu de dol,
oi? No guanyareu el d’ella, está fins malalta.

L’entendridor discurs provoca un exitás de plors. Qué
més? L’Eleuteri va ser vetllat tota la nit, i el poblé en pes
l’acompanyá l’endemá al cementiri.

-El noi estava altrament assegurat, Marieta. Amb les noves
liéis, percebreu almenys cinquanta mil páfies, sempre és
un consol. I no us amoíneu per l’enterrament i els funerals,
són a carreo meu. A més, aquí teniu la setmanada que el
pobre Eleuteri no acaba, esteu contenta?

La Marieta deia d’esma que sí, i l’arno ana a tranquil.litzar
la dona malalta i ja no s’acostá més, ni calia, a la casa de
la desgracia.

-Rebreu, n’estic segur, cinquanta mil pessetes
d’indemnització, Marieta, un capital -afirmava un veí
coreuta.

La Marieta cobra una pensió de trenta-nou pessetes
mensuals, el que les liéis manen, pero la gent li enveja la
quantitat il.lusória. I tothom, tora de la mare, ha oblidat
l’amic Eleuteri.

(Salvador Espriu. Tópic. Del recull Ariadna al laberint grotesc)



Exercicis sobre el text

1. Escriviu tots els conjunts del text formats per un pronom
personal fent de subjecte i el verb corresponent.

2. Escriviu tots els conjunts del text formats per un pronom feble
fent de complement directe i el verb corresponent.

3. Escriviu tots els conjunts del text formats per un pronom feble
fent de complement ¡ndirecte i el verb corresponent.

4. Escriviu els altres conjunts del text formats per un pronom feble
I el verb corresponent.
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EL PRONOM EN

67. El pronom en substitueix els complements següents:

I. Substantius presos en sentit partitiu i usats com a complements directes.
Exemples:

Tenen diners
Venen pomes
Porten noticies
Necessiten paper
Perden prestigi

En tenen

En venen

En porten
En necessiten
En perden

Notém que el pronom en reprodueix únicament la part substantiva del
complement,- és a dir, sense els modificadors de quantitat. Abd:

Va vendre quatre llibres En va vendre quatre
Ens va donar molts disgustos Ens en va donar molts
Sabia uns quants detalls En sabia uns quants

II. Els complements circumstancials de lloc introdui'ts per la preposició de.
Exemples:

197



Ara vine de Puigcerdá
Treia moltes dades d’aquest arxiu
D’aquestes olives sortiran cent litres d’oli

Ara en vine
En treia moltes dades
En sortiran cent litres d’oli

III. Els complements verbals d’objecte o els complements de nom introdui'ts
per la preposició de. Exemples:

No ens vam recordar d’aquest fet No ens en vam recordar
Parlen sovint d’economia En parlen sovint
Tiñe moltes ganes de veure-la En tiñe moltes ganes

IV. L’anomenat predicat nominal, en concurrencia amb el pronom neutre
ho:

No és gaire car No n ’és gaire
No ho és gaire

En certes oracions, en substitueix també el subjecte del verb:

Van aparéixer algunes irregularitats En van aparéixer algalies

EL PRONOM REFLEXIU

68. Anomenem oracions reflexives aquelles en qué l’acció expressada
peí verb afecta la mateixa persona que la realitza.
Ex.: Empentino. Et rentes. Ens defensem. Es va instal.lar.
Quan el subjecte revesteix la forma del plural, les oracions reflexives
expressen sovint una acció recíproca.
Ex.: Ens escrivim. Es feliciten cada any per Nadal.
Els pronoms febles usats en les oracions reflexives són els mateixos, per a
les persones primera i segona, tant del singular com del plural, que els que
representen els complements acusatiu i datiu, és a dir, em, et, ens i us. Per a
la tercera persona, del singular i del plural, hi ha una sola forma de pronom
reflexiu, el pronom es.
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Hi ha un cert nombre de verbs, dits pronominals, que sense expressar una
acció propia reflexiva o recíproca, s’usen sempre acompanyats de la forma
del pronom reflexiu, la qual aleshores és, dones, un mer reforg del verb,
sense que representi o substituebd cap complement. Alguns d’aquests verbs
són adonar-se, abstenir-se, queixar-se, penedir-se, esmunyir-se, avesar-se, etc.

El pronom es exerceix també la funció, en concurrencia amb el pronom fort
hom, de subjecte en aquelles oracions en qué Facció del verb és realitzada
per una persona indeterminada. Exemples:

Es diu que hi haurá eleccions Hom diu que hi haurá eleccions
Esfuma massa Hom fuma massa
Es murmura sense motiu Hom murmura sense motiu

Amb el pronom es exercint la funció de subjecte indeterminat s’ometen
certes representacions pronominals del complement directe o acusatiu.
Així, Hom ho té en compte equival a Es té en compte, Hom el veu equival a
Es veu.

El pronom es sol revestir la forma se davant els verbs comengats en s o en c
representant el so de s sorda.
Ex.: Se sabia, Se silencien certs fets, Se celebra cada any.

EL PRONOM HI

69. El pronom hi substitueix els complements següents:

I. Les designacions de lloc introduides per les preposicions a, en i per. Ex.:

Estiuegen al Port de la Selva
Viuen a Girona
Tenen sucursal a París
Entren al bañe

Hi estiuegen
Hi viuen
Hi tenen sucursal
Hi entren

Desem l’expedient en aquest calaix Hi desem l’expedient
Treballen en una llibreria
Passen per la drecera

Hi treballen
Hi passen
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II. Els complements verbals d’objecte introdui'ts per les preposicions a, en i
amb. Ex.:

Accediran a la petició
Van reeixir en aquest afer
Contribueixen a les obres
Hem de pensar en els detalls
Comptem amb vosaltres

H¡ accediran
Hi van reeixir
Hi contribuevcen
Hi hem de pensar
Hi comptem

Aquests complements susceptibles d’ésser representats peí pronom hi
poden ésser constituios per un infinitiu o bé per tota una oració introdui'da
per la conjunció que. Ex.:

Ens complaem a convidar-vos Ens hi complaem
Ens arrisquem que es faci malbé Ens hi arrisqueni

III. Els complements circumstancials de manera, instrument, companyia,
concurrencia a una acció, etc. Ex.:

Actúen precipitadament
Treballen de qualsevol manera
Parlen a la babalá
Anaven de corcoll
Picava amb un martell
Us encaparreu per poca cosa
Estudia amb el seu fili
Vam coincidir amb en Pere

Hi actúen

Hi treballen
Hi parlen
Hi anaven

Hi picava
Us hi encaparreu
Hi estudia
Hi vam coincidir

IV. En alguns casos, en verbs com arribar, venir, comenqar, acabar, etc.,
poden representar circumstáncies de temps. Ex.:

Ha arribat abans
Comencen a les nou

Hi ha arribat
Hi comencen

V. Els complements predicatius de verbs que no siguin ésser, estar, semblar i
esdevenir. Ex.:

Ens tomarem pobres Ens hi tomarem



VI. Intervé en la formado de frases impersonals i intransitives.
Ex.: Hi ha molía geni. No hi veuen. Hi senten més que tu.

EL PRONOM HO
70. El pronom ho té un valor neutre i substitueix el complement

directe quan és representat pels pronoms aixó, alió, per un infinitiu o per
tota una oració. Ex.:

Van agafar aixó
Duen alió que volies
Procuren quedar bé
Diuen que no pot ser
Porten el que els vas demanar

Ho van agafar
Ho duen
Ho procuren
Ho diuen
Ho porten

El pronom feble ho també reemplaza un adjectiu o un substantiu
indeterminat en fundó de predicat d’un verb copulatiu. Ex.:

És director de la fábrica Ho és
Sembla bo Ho sembla

LES COMBINACIONS DELS PRONOMS HI I HO
AMB D’ALTRES PRONOMS

71. Els pronoms hi i ho combináis amb els pronoms em, et i es,
originen els conjunts m’hi, t’hi, s’hi, m’ho, t’ho, s’ho. Ex.:

Em dedico a la informática
Et vas adregar ai president
Es presenta ais exámens
Em quedo aixó
Et diuen que no
No es creuen que siguí veritat

M’hi dedico
T’hi vas adregar
S’hipresenta
M’ho quedo
T’ho diuen
No s’ho creuen
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El pronom hi també es pot combinar amb el partitiu en i amb l’acusatiu de
tercera persona el. Ex.:

Poso preus a les caixes N’hi poso
El vam enviar a América L’hi vam enviar

El pronom ho no es combina amb els pronoms hi i en, així com tampoc amb
cap deis pronoms en fundó de complement directe. En les altres
combinacions possibles entre hi o bé ho i un altre pronom, cada un d’ells
manté la seva integritat, és a dir, no es produeix cap elisio. Com podem
veure en els exemples següents, hi i ho sempre apareixen en segon lloc:

Ens hi esperen
Us ho demanen
Les hi veuen sovint
Els ho van preguntar
Desitjaven vendré*ns-ho
Confien trobar-les-hi

LES COMBINACIONS DE DOS O MÉS PRONOMS
FEBLES

72. Davant o després d’un mateix verb poden coincidir dos, tres o, en
alguns pocs casos, fins i tot quatre pronoms febles.
Entre les combinacions de pronoms febles cal remarcar especialment, peí
que fa a l’ús de l’apóstrof, algunes de les que s’originen amb els pronoms
em, et, es, ens, el, els i en: em i et poden precedir el, els i en, i es pot precedir
tots els altres sis. Tenen lloc, aleshores, davant els verbs comengats en
consonant, les combinacions següents: me’l, me’ls, me’n, te’l, te’ls, te’n, se’m,
se’t, se’ns, se’l, se’ls i se’n. (Hi ha, encara, alguna altra combinació possible,
com ara la de et i em, que origina te’m, peró el seu ús és molt poc freqüent.)
Com es pot veure, és sempre el primer pronom el que revesteix la forma
plena i, el segon, la forma reduida. Pero en el cas de les combinacions me’l,
me’n, te’l, te’n, se’m, se’t, se’l i se’n, si el verb comenga en vocal o h,
l’apostrof es desplaga i es col.loca entre el segon pronom (que revesteix
aleshores la forma dita elidida) i la forma verbal: me l’, me n’, te V, te n’, se
m’, se t’, se l’ i sen’. Les altres combinacions indicades, aixo és, me’ls, te’ls,
se’ns i se’ls, no sofreixen cap alteració. Ex.:
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Me’I donen
Me’Is prenen
Me’n proporcionen
Te’lporten
Te’ls compren
Te’n queden quatre
Se’m pregunta
Se’t mana

Se’l factura
Se’ls mira
Se’ns demana
Se’n va

Me Yhan donat
Me’ls abonen
Me n ’han proporcional
Te Vhabiliten
Te’ls ofereixen
Te n'envíen cinc
Se m 'escolta
Se t’obeeix
Se Varxiva
Se’ls emprova
Se’ns invita
Se n’ha anat

Després del verb, aqüestes combinacions revesteixen sempre la mateixa
forma que davant els verbs comengats en consonant, pero s’escriuen
precedides per un guionet. Ex.:

Doneu-me’l

Comprant-me’ls
Adonar-me’n
Endur-te’i
Emporta-te’ls
Queda-te’n quatre
Preguntar-se’m
Adregar-se’t
Quedar-se’l
Apropiárseos
Demanar-se’ns
Anar-se’n

En la llengua escrita es presenta algún cop la combinació deis pronoms el i
en, amb verbs com treure, extreme, obtenir, dissuadir, etc. Contráriament ais
casos precedents, aquests dos pronoms es combinen de la manera següent:
l’en davant els verbs comentáis en consonant i després del verb, i el ne
davant els que comencen en vocal o h. Ex.:

L’en treu

El n’ha dissuadit
Extreure-Yen

Els pronoms la, les i li poden també anar precedits per un pronom de
primera o de segona persona i peí pronom reflexiu es. El primer, la,
s’apostrofa com en el casos ja indicáis (Veg. núm.62), i els altres dos, les i li,
són invariables. Són així mateix usuals les combinacions ens en i us en, que
esdevenen ens n’iusn’ davant els verbs comengats en vocal o h. I, encara, la
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combinació se us, que és sempre invariable. (És incorrecte d’escriure "s’us"
en lloc de se us, encara que el llenguatge parlat faci usualment aquesta
elisió). Ex.:

Me la compren
Me les ofereixen
Te Venvíen
Te la indiquen
Ens en queden
Us a’han parlat sovint
Se les emporten
Se li veu l’interés
Se us avisa

73. En les combinacions més generalment usades de tres pronoms
febles el primer és sempre es. De fet, aquest pronom, revestint la forma
plena se (com a refor$ deis verbs dits pronominals o com a subjecte
indeterminat), pot precedir totes les combinacions bináries deis altres
pronoms. Notem que aixó origina conjunts com se me’l, se me’ls, se me’n, se
te’l, se te’ls i se te’n, amb els dos primers pronoms revestint la forma plena i
el tercer la forma reduida, que són els que s’usen davant els verbs
comengats en consonant. Davant un verb comengat en vocal o h -llevat de se
me’ls i se te’ls, que no sofreixen cap alterado-, l’apóstrof es col.loca entre el
tercer pronom i la forma verbal: se me l’, se me n\ se te l’ i se te n’. Ex.:

Se me’l queda
Se me’ls menja
Se me’n va

Se te’l va endur
Se te’ls gasta
Se te’n queden la meitat

Se me l’ha quedat
Se me’ls emporta
Se me n’ha anat

Se te l’ha endut
Se te’ls emprova
Se te n’ha quedat quatre

Llevat d’alguns casos especiáis, el complement directe de les oracions
construides amb el pronom es com a subjecte impersonal (passives
pronominals) no se substitueix peí pronom feble de tercera persona
corresponent sino que se sobreentén. Ex.:

Es diu que hi haurá eleccions. Sí que es diu
Ja s’han concedit els premis? Es concedirán demá
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Darrera el verb s’usen també les mateixes combinacions que davant els
verbs comentáis en consonant, amb el signe d’unió del guionet. Ex.:

Quedar-se-me’l
Emportant-se-me’Is
Anar-se-me’n
Endur-se-te’l
Gastar-se-te’ls
Quedar-se-te’n la meitat

74. En la combinació correcta de dos pronoms febles de tercera
persona cal teñir especialment en compte la fundó de cada un deis
pronoms.

Quan el pronom datiu singular li coincideix amb un altre pronom de tercera
persona (que ha d’ésser, per tant, un pronom acusatiu), revesteix la forma
hi i es col.loca en segon lloc. S’originen, així, les combinacions l’hi, la hi, els
hi i les hi. Ex.:

Demano Pexpedient a la secretaria
Vene la finca a un amic meu

Vam enviar els comprovants a un gestor
Cedim les comissions a I’intermediari

L’hi demano
La hi vene

Els hi vam enviar
Les hi cedim

És forga freqüent Terror d’escriptura de li per l’hi o viceversa, a causa de la
identitat de pronunciació. Cal recordar que li representa (inicament un
complement, el datiu singular (masculí o femení), i que l’hi és el conjunt de
dos complements, Pacusatiu singular del masculí, el, reduit a i el datiu
singular li, reduit a hi. L’ús de li i de l’hi es pot veure ben ciar en la frase Si
vol que li porti l’expedient ja l’hi portaré.
El pronom feble representant del datiu plural, tant per al masculí com per
al femení, és els ("lis" és un plural analógic considerat incorrecte), el qual
precedeix els pronoms acusatius de tercera persona, amb qué s’originen els
conjunts els el, els la, els els i els les. Ex.:

Paguen el cupo ais accionistes
Cedeixen la prima ais corresponsals
Confien els expedients a les secretarles
Venen les flors ais estrangers

Els elpaguen
Els la cedeixen
Els els confien
Els les venen

Darrera el verb, les vuit combinacions pronominals precedents revesteixen
les formes següents:
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Demaneu-l’hi
Vendre-la-hi
Enviar-los-hi
Cedim-les-hi

Pagar-Ios-el
Ced//tf-los-la

Confieu-Ios-els
Veneu-los-les

Pero quan el verb acaba en vocal (que no siguí la segona vocal d’un
diftong), el pronom els (acusatiu o datiu), en lloc de los revesteix la forma
’ls. Ex.:

Vendre' ls-hi
Envía ls-el

Paga’ ls-la
Con/ía’ls-els
Vendre’ls-les

Com hem vist, la combinació els hi només és correcta quan constitueix la
coincidencia de l’acusatiu els i el datiu hi (li). També pot ésser la
coincidencia del mateix acusatiu els (o, més rarament, de els datiu) i el
pronom adverbial hi. Ex.:

Guardem els diners a la caixa Els hi guardem
Els deixo la correspondencia al calaix Els hi deixo la correspondencia

Els pronoms datius de tercera persona precedeixen usualment el pronom
neutre ho i l’adverbial o partitiu en: li ho, els ho, li’n i els en. Ex.:

Digueu a la secretaria que vingui
Han donat aixo ais ordenances
Cedeix beneficis a l’empresa
Donen cupons ais clients

Digueu-li-ho
Els ho han donat
Li’n cedeix
Els en donen

En lloc de li’n és més usual, en la llengua parlada, n’hi, pero aquesta
combinació només es considera admissible, en la llengua escrita, quan
constitueix la coincidencia del partitiu en i l’adverbial hi. Ex.:

Posen diners al bañe N’hi posen



Exercicis

Copieu les oracions següents, tot substituint-hi els complements del
verb pels pronoms febles que hi corresponguin:
1. Us obligaran a vendre-ho.
2. Es resisteixen a firmar.

3. M’indueixen a un error.

4. Em va proposar d’associar-me.
5. S’inclina a creure-ho.

6. Posem anuncis a la premsa.

7. Costa d’entendre’ns amb aquella gent.

8. M’interesso per aquelles qüestions.
9. Us dirán que sí.
10. Es va associar amb uns americans.

11. Es va creure que els enganyaven.

12. Es va quedar sorprés.
13. Envia’m aixó.

14. Digueu-nos qué passa.

15. Afanya’t a escriure.
16. Esmercen diners en aquesta empresa.

17. Es complauen a convidar-nos.
18. No es fiqui en aqüestes qüestions.
19. Amaga’t aixó.
20. Em vaig afanyar a dir que sí.
21. Us confirmem que no vindrem.
22. Ens asseguren que és bo.
23. M’impulsen a prendre partit.
24. Es dedica a la filatelia.

25. T’exposes a un iracas.
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Copieu les oracions següents tot substituint-hi per pronoms febles els
complements que hi són representáis per grups nomináis:
1. Em donen la llicéncia.

2. T’indiquen la solució.
3. M’emporto la mercadería.
4. Es queda la clau.
5. T’ensenyen els pressupostos.

6. Es venen la casa.

7. S’ha de dir ais anunciants que no pot ser.

8. M’ofereixen la plaga.
9. Em traspasso el negoci.
10. Us amaguen la veritat.
11. Es reserva les habitacions.

12. T’expliquen els fets.
13. Et donen els expedients.
14. M’enduc els llibres.

15. Us ensenyen el secret.

16. Ens porten els comptes.
17. Es va comprar el terreny.
18. S’ha quedat l’original.
19. Es va vendre els drets.

20. Ens han portat el text.

21. No m’admeten la instancia.

22. Us deixarem les proves.

23. Us enviarem la mostra.

24. Us impressionarem la pel.lícula.
25. Et renovaran el passaport.

Copieu les oracions següents, tot substituint-hi per pronoms febles els
complements que hi són representats per grups nomináis.
1. Digueu-me la veritat.



2. Quedi’s la prova.

3. No va accedir a donar-nos el permís.
4. Ho hem trobat mirant-nos les proves.

5. Porta’m la cópia.
6. Queda’t l’original.
7. Tenen interés a vendre’ns la propietat.
8. Emporteu-vos aquests paquets.

9. Desitjaven treure’s els saldos.
10. Admeteu-nos els retorns.

11. Arxiveu-me aqüestes carpetes.
12. Cal creure’ns aquests detalls.
13. Descriviu-nos aquests processos.

14. Treu-te els guants.
15. Envieu-nos les mostres.

16. Telegrafieu-nos el resultat.
17. Quedeu-vos la diferencia.

18. Convindria quedar-se els comprovants.
19. Ho sabrem mirant-nos els llibres.

20. Anota’m els preus.

Copieu les oracions següents, tot substituint-hi els complements del
verb peí pronom que hi correspongui en cada cas:

1. Se’t volia quedar els documents.
2. Ens va anotar la partida al llibre registre.
3. Se’ls va convocar a la junta general.
4. El va privar deis seus mitjans de vida.
5. Aixó se’ns menjará els beneficis.
6. Se’n va anar a l’estranger.
7. Se t’emporta el balan§.
8. Se’ls ha d’acostumar a la puntualitat.
9. Se li ha de parlar d’aquesta qüestió.
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10. Us ingressarem els diners en el compte corrent.

11. Ens introduiran esmenes en el projecte.
12. Se m’han quedat el passaport.

Copieu les oracions següents, tot substituint-hi els complements del
verb peí pronom que hi correspongui en cada cas:

1. Han transferit aquesta competencia a la Generalitat.
2. Adjudicarem aqüestes obres a l’empresa Sala i Viladoms.
3. Hem de proporcionar els mitjans adequats ais funcionaris.
4. Enviarem els plecs de condicions al sol.licitant.
5. No donen subvencions ais residents a l’estranger.
6. Hem de facilitar aquesta informado ais associats.
7. L’alcalde ha comunicat ais regidors que vol dimitir.
8. He dut el llibre d’actes a la secretaria.

9. Han expulsat el senyor X de PAjuntament.
10. Trametrem aquesta nota ais clients.
11. Enviarem aquesta comunicació a les empreses col.laboradores.
12. No deixaran diners a la filia del director.

13. Han ofert comissions al gerent.

14. Van cedir les propines a les dones de la neteja.
15. Us dirán el que ja sap tothom.

Copieu les oracions següents, tot substituint-hi els complements del
verb peí pronom que hi correspongui en cada cas:

1. Cal introduir les monedes a la ranura.

2. Digueu al secretan que ho faci ell.
3. Convé trametre diners al representant.

4. Comuniquem (imp.) la noticia ais interessats.
5. Encenguem foc a la xemeneia.
6. Necessitem infondre confianza ais electors.
7. Envia (imp.) els rebuts ais clients.



8. Envía (imp.) la nota ais representants.

9. Envía (imp.) les factures al gestor.

10. Envía (imp.) el pressupost a les agencies.

Copieu les oracions següents, tot substituint-hi els complements del
verb peí pronom que hi correspongui en cada cas (en, hi o/jo):
1. Renuncien áls seus drets.

2. Sembla favorable.

3. Tenen sentit comú.

4. Coüabora en aquesta empresa.

5. Treballa peí seu compte.
6. Han de signar al peu de l’escrit.
7. Afirmen que no pagaran.

8. Han anat a Roma.

9. Ens vam abstenir de votar.

10. Intenten dissimular.

11. Cufien arrós.

12. Participa en aquella reunió.
13. Entren a les nou.

14. És client nostre.

15. Depenen del president.
16. Confien en la subvenció.

17. Procurarem que no es faci malbé.
18. Asseguren que no és veritat.
19. Provenen d’un altre camp.

20. Treballen bé.

21. Volen saldar aixó.

22. Us vau adonar de la veritat.

23. Tracten en vins.

24. Venen vi.

25. Intervenen en les decisions.
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RESUM

El pronom hi representa una gran diversitat de
complements: circumstancials de lloc introduíts per les
preposicions a, en i amb, d’objecte verbal introduíts per les
mateixes preposicions, alguns complements circumstancials
de manera, instrument, concurrencia a una acció, temps, etc.,
certs complements predicatius i, encara, intervé en la
formació de frases impersonals i intransitives. Ex.:

Hem anat a veure Valcalde Hi hem anat

Contribueixen a les despeses Hi contribueixen
Treballen bé Hi treballen
Ens trobarem amb el secretan Ens hi trobarem

Pleguen a les set Hi pleguen
Ens farem ríes Ens hifarem

Hi ha pocs diners
No hi veuen

El pronom ho té valor neutre: substitueix els pronoms aixó i
alió, infinitius en funció de complement directe, oracions
completives i oracions relatives substantives. Exemple.:

Deseu aixó Deseu-ho
Intenten obtenir un crédit Ho intenten
Volen que dimiteixi Ho volen
No saben el que volen No ho saben
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Els pronoms hi i ho es combinen amb els pronoms em, et i es
i originen els conjunts m’hi, t’hi, s’hi, m’ho, t’ho i s’ho. Ex.:

Em quedo a la casa M’hi quedo
Et refereixes al senyor N. T’hi refereixes
Es complau en els seus actes S’hi complau
Em regalen aixó M’ho regalen
Et demanen que pleguis T’ho demanen
Es queda el que vol S’ho queda

Les principáis funcions del pronom en són les de representar
substantius indeterminats (partitius) que fan de complement
directe, complements circumstancials de lloc introduits per la
preposició de i complements verbals d’objecte i complements
de nom introduits per la mateixa preposició. Ex.:

Compren blat En compren

Han caqat dos conills N’han caqat dos

Prové dAndorra En prové

No us rigueu d’aixó No us en rigueu

Pagaran les conseqüéncies deis
seus actes

En pagaran les
conseqüéncies.

Les combinacions pronominals me % me’n, te’l, te’n, se’m, se’t,
se’l i se’n, que s’usen davant els verbs comentáis en
consonant, s’escriuen me l\ me n’, te l\ te n\ se m’, se t\ se T i
sen’, respectivament, quan el verb comenta en vocal o h. Ex.:
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Me’l donen Me l’han donat
Me’n vaig Men’he anat

Te’l venen Te l’han venut

Te’npreocupes Ten’adones
Se’m suggereix Se m’insinua
Se’t disculpa Se t’excusa
Se’l considera Se l’ha considerat
Se’n recorda Se n’oblida

Les combinacions pronominals se me’l, se me’n, se te’l i se
té’n, que s’usen davant els verbs comengats en consonant,
s escrmen se me 1’, se me n’, se te T i se te n’, respectivament,
quan el verb comenga en vocal o h. Ex.:

Se me’l queda Se me l’ha quedat
Se me’n queixa Se me n’ha queixat
Se te’l concedeix Se te Vatorga
Se te’n desdiu Se te n ’ha desdit

Els pronoms acusatius el, la, els i les es combinen amb el
datiu del singular li i originen, aleshores, els conjunts l’hi, la
hi, els hi i les hi. Ex.:

Transmeto l’encarree al director L’hi transmeto

Escric la carta al corresponsal La hi escric
Dictem els informes a la mecanógrafa Els hi dictem
Dono les copies a l’ordenanga Les hi dono
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Els pronoms acusatius el, la, els i les es combinen amb el
datiu del plural els i originen, aleshores, els conjunts els el, els
la, els els i els les. Ex.:

Augmenten el sou a les operarles Els l’augmenten
Llegeix l’obra ais actors Els la llegeix
Venen els pisos ais llogaters Els els venen

Dona les intruccions a les funcionarles Els les dona

Les combinacions deis pronoms datius li i els amb els
pronoms en i ho són, respectivament, li ho, els ho, li’n i els en.
Ex.:

Ho direm al director Li ho direm
He demanat a les secretarles que vinguin Els ho he demanat

• Demano feina a la coordinadora Li’n demano

Regalen globus ais nens deis compradors Els en regalen
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TEXT

L’any que comenga, ¿marcará un tomb en la meva vida
professional ¡ en la marxa del despatx? L’any passat
encara ha estat fluix. Aquests darrers mesos he treballat
torga, pero no en tocaré els resultats fins més endavant.
Temps enrera, en Félix Mlllet em va fer Poferiment d’anar a
Madrid a encarregar-me de la direcció d’una societat
d’assegurances marítimes. El que més em va temptar era
l’aventura: saber si sóc capag de convertir-me, així, per
les bones, en director d’un afer important, en el qual
hauria entrat per dalt de tot, i de donar-h¡ l’impuls amb el
qual l’hauria de transformar en un gran afer. No domino
gaire la matéria, pero tot pot ésser aprés, i el gust que tino
per les coses del mar i deis vaixells m’hi podría haver
ajudat. La contrapartida, és ciar, era que alió m’obligava a
anar-me’n a víure a Madrid. I aixó m’amoínava per moltes
raons. De fet, el cas no es va plantejar, perqué la meva
renúncia va venir per uns altres camins. Quan en vaig
parlar amb el meu pare, no ho va poder suportar. Ho sé
prou, la falta que li hauria fet! I no em vaig veure amb cor
de deixar-lo. ¿Potser va ésser, per la meva banda, una
actitud de feblesa? ¿Fins on hi va contribuir el desig de no
abandonar, al cap de prop de vint anys, l’exercici de la
carrera? ¿I el de no anar-me’n del país...? ¿O una reacció
instintiva de passivitat, d’amor a la videta pacífica
relativament cómoda del despatx, a la qual estic tan
habitual..? No ho sé, i tant se val. La decisió va ésser
presa, i em vaig quedar al despatx.

(Maurici Serrahima. Del passat quan era presenf)
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Exercicis sobre el text

1. Digueu quins complements substitueixen cada un deis pronoms
en, hi i ho del text.

2. Canvieu de lloc els pronoms febles del text que admetin una
altra col.locació.
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97

LES CONJUGACIONS VERBALS

75. Amb els mots anomenats verbs constitui'm les frases o oracions amb
les quals expressem els pensaments. Amb un grup nominal, com el secretan
de la comissió, aconseguim únicament d’indicar una idea, pero si afegim a
aquest conjunt ha redactat un informe, en qué intervé un verb, confegim ja
una oració: El secretan de la comissió ha redactat un informe, que és ja
l’expressió d’un pensament.
Tots els verbs del catalá s’agrupen en tres conjugacions, d’acord amb les
formes que revesteixen en el mode dit infinitiu, és a dir, aquella forma
básica del verb, de la qual ens servim per a anomenar-lo i que expressa
únicament la idea del verb, sense referencia de temps, persona ni mode.
Els verbs de la primera conjugació segueixen el model passar.

Els de la segona, segueixen els models valer, témer i perdre.
I els de la tercera, els models servir i morir.
Els verbs dur i dir, a més, pertanyen a la segona conjugació.
De les tres conjugacions, la més dinámica i viva és la primera, a la qual
veiem com s’incorporen els nous verbs que sorgeixen en l’idioma, com a
conseqüéncia de les idees i les activitats noves de l’home d’avui. Ex.:
telegrafiar, telefonar, sociálitzar, industrialitzar, progiamar, planificar,
electrificar.
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Els verbs deriváis de noms i adjectius, pero, es reparteixen entre la primera
i la tercera conjugacions. Ex.: nomenar, anomenar, apedregar, encertar,
felicitar, facilitar, igualar, enfortir, engrandir, avergonyir, afavorir, acovardir,
alleugerir, abaratir.

CONJUGACIÓ DELS VERBS MODELS

76.

Primer grup Segon grup Tercer grup

Infinitiu Infinitiu Infinitiu Infinitiu
passar perdre, témer, valer servir dormir

Gerundi Gerundi Gerundi Gerundi

passant perdent, servint dormint

Participi passat Participipassat Participi passat Participi passat
passat perdut, servit dormit

Indicatiu present Indicatiu present Indicatiu present Indicatiu present
passo perdo serveixo dormo
passes perds serveixes dorms

passa perd serveix dorm

passem perdem servim dormim

passeu perdeu serviu dormiu

passen perden serveixen dormen

Indicatiu imperfet Indicatiu impe/fet Indicatiu impe/fet Indicatiu imperfet
passava perdía servia dormía
passaves perdies servies dormies
passava perdía servia dormía

passávem perdíem servíem dormíem
passáveu perdíeu servíeu dormíeu

passaven perdien servien dormien

Indicatiu perfet Indicatiu perfet Indicatiu perfet Indicatiu perfet
passí perdí serví dormí

passares perderes servires dormires
passa perdé serví dormí

passárem perdérem servírem dormírem

passáreu perdéreu servíreu dormíreu

passaren perderen serviren dormiren
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Indicatiu futur Indicatiu futur
passaré perdré
passarás perdrás
passará perdrá
passarem perdrem
passareu perdreu
passaran perdran

Condicional Condicional

present present

passaria perdria
passaries perdries
passaria perdria
passaríem perdríem
passaríeu perdríeu
passarien perdrien

Imperatiu Imperatiu
passa perd
passi perdi
passem perdem
passeu perdeu
passin perdin

Subjuntiu Subjuntiu
present present

passi perdi
passis perdis
passi perdi
passem perdem
passeu perdeu
passin perdin

Subjuntiu Subjuntiu
imperfet imperfet

passés perdés
passessis perdessis
passés perdés
passéssim perdéssim
passéssiu perdéssiu
passessin perdessin

Indicatiu futur Indicatiu futur
serviré dormiré
servirás dormirás
servirá dormirá
servirem dormirem
servireu dormireu
servirán dormirán

Condicional Condicional

present present

serviría dormiria
serviries dormiries
serviría dormiria
serviríem dormiríem
serviríeu dormiríeu
servirien dormirien

Imperatiu Imperatiu
serveix dorm
serveixi dormí
servim dormim
serviu dormiu
serveixin dormin

Subjuntiu Subjuntiu
present• present

serveixi dormí
serveixis dormís
serveixi dormí
servim dormim
serviu dormiu
serveixin dormin

Subjuntiu Subjuntiu
imperfet imperfet

servís dormís
servissis dormissis
servís dormís
servíssim dormíssim
servíssiu dormíssiu
servissin dormissin
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L’INFINITIU77.Tots els infinitáis catalans acaben en r o en re. En l’escriptura deis
infinitáis plans del segon grup, es produeix alguna vacil.lació que origina
formes incorrectes com "conéixe" o "escriurer". Cal recordar que s’escriuen
sense r final els que ja tenen una r simple en la terminació, com viure, beure,
seure, deure, creure, moure, escriure, etc., (en qué la desinencia o terminació
és re), i sense r final els altres, com temer, vencer, péixer, néixer, conéixer,
aparéixer, etc., (en qué la desinéncia o terminació és er), així com correr i els
seus composts, com incórrer, recorrer, etc., que presenten r doble abans de la
terminació.

Es consideren incorrectes tots els infinitáis acabats en guer, com "sapiguer”,
"poguer", "volguer", etc. Les formes correctes són saber, poder, voler, etc.
Aba mateix, s’han d’evitar les formes "tindre" i "vindre" en lloc de teñir i
venir.

EL GERUNDI78.Tots els gerundis acaben en ant, ent i int: passant, telefonant,
redactant, sabent, coneixent, escrivint, influint.
Són consideráis incorrectes tots els gerundis acabats en "guent", com
"sapiguent", "volguent", "diguent", "poguent", "vinguent", "venguent",
"encenguent", etc. Les formes correctes són sabent, volent, dient, podent,
venint, venent i encenent.

EL PARTICIPI PASSAT79.Les formes regulars acaben en at, ut i it: passat, perdut, aclarit. Hi
ha, pero, diverses formes irregulars de participi passat: cobert, obert,
omplert, sofert, (no "cobrit", "obrit", etc.), establert, mort, admés, imprés, fos,
refós, etc.
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Molts participis passats, especialment quan són usats com a adjectius,
admeten la formado normal del plural i del femení.

EL PRESENT D’INDICATIU80.La primera persona del singular acaba sempre en o o bé en
consonant. En la tercera persona del singular cal recordar les formes
següents acabades en e: corre ( de correr), vine (de venir), obre (de obrir) i
omple (de omplir). Així mateix, les formes compostes concorre, recorre,
entreobre, etc. Notem la diferencia entre obre (de obrir) i obra (de obrar).
Les formes de tercera persona del plural acaben sempre en n, mai en nt,
que és la terminado propia del gerundi.

L’INDICATIU IMPERFET81.Les formes deis verbs del primer grup presenten sempre,
contráriament al castellá, una v en la desinencia: anava, anaves, anava,

anávem, anáveu, anaven.

L’INDICATIU perfet i el pretérit perifrástic82.El temps simple amb el qual expressem una acció passada i
realitzada del tot és l’indicatiu perfet (perfet vol dir "acabat, fet del tot").
Pero l’ús de les formes d’indicatiu perfet és avui netament arcai'tzant i, en
alguns casos, especialment en la primera persona del singular, inviable.
Normalment, fem servir, amb el mateix valor, una perífrasi composta per les
formes fíxes vaig (o váreig), vas (o vares), va, vam (o várem), vau (o váreu) i
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van (o varen) més Pinfmitiu del verb que cal conjugar. Per aixó, d’aquest
temps en diem pretérit perifrástic. Les formes més generalment usades són
les indicades en primer lloc, i bé que hom pot preferir per raons d’hábit
personal, de procedencia geográfica, etc., les que indiquem entre paréntesis
(notem que per a la tercera persona del singular hi ha una forma única), és
totalment desencertat de creure que aqüestes segones formes tenen un grau
més elevat de correcció.

Amb el mateix valor, dones, que: Tu també passares la prova, Eli perdé les
oposicions, Nosaltres servírem d’excusa, podem dir, i és més normal de
fer-ho: Tu també vas passar la prova, Eli va perdre les oposicions, Nosaltres
vam servir d’excusa.

L’INDICATIU FUTUR I EL CONDICIONAL PRESENT

83. L’indicatiu futur i el condicional present es formen generalment
sobre l’infinitiu. De verbs com anar i fer, pero, el futur i el condicional no
són "anaré", "anaria", "feré", "feria", etc., sino aniré, anirás, anirá, etc., aniña,
aniñes, aniña, etc., faré, farás, fará, etc., faria, faries, faria, etc. Són, aqüestes
darreres formes, les del verb fer, les que cal recordar especialment, perqué
originen una vacil.lació ortográfica que no té lloc en l’ús de les del verb
anar.

Cal evitar formes com "perderé", "admeteré", "combateré", etc., en lloc de
perdré, admetré, combatré, etc.

L’IMPERATIU

84. Les formes d’imperatiu solen coincidir amb les del subjuntiu, llevat
de la segona persona del singular. Les principáis discrepáncies s’observen
en un cert nombre de verbs del segon grup.

Encara que les formes própiament imperatives són les de segona persona,
els paradigmes verbals consideren que l’imperatiu té cinc formes, és a dir,
amb exclusió de la que correspon a la primera persona del singular. Pero
pot usar-se també una perífrasi formada amb l’expressió deixa’m i un verb
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en infinitiu, que té el valor d’un imperatiu de la primera persona del
singular: Deixa’m dir-li que sí.

EL SUBJUNTIU PRESENT

85. Normalment, les formes de subjuntiu present de la primera i la
segona persones del plural coincideixen amb les de l’indicatiu present, tret
d’un cert nombre de verbs del segon grup.

Notem que les formes deis verbs voler i poder canvien la o del radical en u,
tant en les formes planes com en les agudes: vulgui, vulguis, vulgui, vulguem,
vulgueu, vulguin; pugui, puguis, pugui, puguem, pugueu, puguin.
Les formes del verb fer són: fací, facis, fací, fem, feu, facin.

EL SUBJUNTIU IMPERFET

86. Les formes d’imperatiu es relacionen amb les d’indicatiu perfet.
Les deis verbs voler i poder mantenen la o de Pinfinitiu: volgués, volguessis,
volgués, etc,,pogués, poguessis, pogués, etc.

Les del verb fer són:fessis, fes, fessis, féssim, féssiu, fessin. No ha d’estranyar
gens la solució gráfica ss, que discrepa de la c que trobem en el subjuntiu
present. La solució ss correspon a la desinencia verbal, comuna a tots els
verbs, i la c del present és etimológica.

VERBS DEL PRIMER GRUP

87. Els verbs del primer grup acabats en -jar, -gar, -car, -gar, -quar i
-guar, canvienj, g c, g, qu i git en g, gu, qu, c, qü i gü davant les terminacions
que comencen en les vocals e o i. Ex.:
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barrejar: barreges, barregem, barregeu, barregen, barregi, barregis, barregin,
barregessis.

carregar: carregues, carreguem, carregueu, carreguen, carregui, carreguis,
carreguin, carreguessis.
traficar: trafiques, trafiquem, trafiqueu, trafiquen, trafiqui, trafiquis, trafiquin,
trafiquessis.

adregar: adreces, adrecem, adreceu, adrecen, adreci, adrecis, adrecin,
adrecessis.

obliquar: obliqües, obliqüem, óbliqüeu, obliqüen, obliqüi, obliqüis, obliqüin,
obliqüessis.

enaiguar: enaigües, enaigüem, enaigüeu, enaigüen, enaigüi, enaigüis, enaigüin,
enaigüessis.
Els verbs el radical deis quals acaba en una vocal s’escriuen amb una diéresi
en la i de les terminacions i, is, in. Ex.: crear, creí, eréis, crein; canviar, canvii,
canviis, canviin.

Notem que les formes planes de verbs com canviar, estudiar, renunciar,
anunciar, odiar, etc., és a dir, canvio, canvies, canvia, canvien, canvii, canviis
i canviin; estudio, estudies, etc., són sovint pronunciades amb l’accent tónic
sobre la vocal anterior: "canvio", "estúdio", etc. És un error que convé evitar.

88. Entre el primer grup trobem només, com a verbs propiament
irregulars, anar i estar.

Vet ací la conjugació d’aquests dos verbs:

Verb anar

Infinitiu Gerundi
anar anant

Participi passat
anat

Indicatiu present
vaig anem
vas aneu

va van

Indicatiu imperfet
anava anávem
anaves anáveu
anava anaven
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Indicatiu perfet Indicatiu futur
aní anárem aniré anirem
añares anáreu anirás anireu
ana anaren anirá aniran

Condicionalpresent
aniria aniriem

aniñes aniríeu
aniña anirien

Imperatiu Subjuntiu present Subjuntiu imj.
vagi anes

ves vagis anessis
vagi vagi anés
anem anem anéssim
aneu aneu anéssiu
vagin vagin anessin

Verb estar

Infmitiu Gerundi Participi passat
estar estant estat

Indicatiu present Indicatiu imperfet
estic estava
estás estaves
está estava
estem estávem
esteu estáveu
están estaven

Indicatiu perfet Indicatiu futur Condicional present
estiguí estaré estaría
estigueres estarás estañes
estigué estará estaria
estiguérem estarem estaríem
estiguéreu estareu estaríeu
estigueren estarán estañen



Imperatiu Subjuntiu present Subjuntiu imperfet
estigui estigués

estigues estiguis estiguessis
estigui estigui estigués
estiguem estiguem estiguéssim
estigeu estigueu estiguéssiu
estiguin estiguin estiguessin

Exercicis

Escriviu Pinfinitiu de tots els verbs que apareixen en les oracions
següents:
1. Corregeixen els exercicis.
2. Volen que vingui.
3. Toquen les dotze.
4. Temen que ho diguis.
5. Vencerem nosaltres.

6. Que no es mogui ningú.
7. Deuen molts diners.

8. Comencem amb una mica de retard.

9. Estiuegen a Llangá.
10. No admetien cap objecció.
11. Convé que sápiguen la veritat.
12. Ho Heneen al mig del carrer.

13. CaHa que ho fessin.
14. No tenen gaire paciencia.
15. Exigeix moltes coses.

16. Seu on vulguis.
17. Desconeixen els fets que s’havien esdevingut.
18. Es mereixen un tráete millor.

19. Es fereixen d’impaciéncia.
20. No valen el que en paguen.
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Refeu les oracions següents, fent ús del pretérit perifrástic:
1. Ho digueren al director.
2. La sessió s’iniciá a les nou del matí i es clogué a les cinc de la tarda.
3. Nasqué a Figueres pero passá a Lleida els primers anys de la seva
vida.

4. Presentárem un recurs pero no fou admés.
5. Et precipitares sense necessitat.
6. L’exclogueren de la comissió.
7. Us adregáreu a qui no corresponia.
8. No saberen treure partit de la situació.
9. Fores tu, que volgueres que l’admetéssim.
10. Ens coneguérem fa molt de temps.

Refeu les oracions següents, fent ús de l’indicatiu perfet:
1. No van poder venir.
2. El van inscriure en el registre d’entrada.
3. Hi va intervenir massa tard.

4. Eli vam anar nosaltres.

5. Em vas escriure una mica abans.

6. Va témer les conseqüéncies d’aquella precipitado.
7. El van induir a un error.

8. Li váreu fer por.

9. Es van asseure a l’entrada.

10. Ho várem saber per conducte oñcial.
11. No s’ho va pas empassar.

12. No va caldre insistir-hi.
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RESIJM

Tots els verbs catalans segueixen els models deis verbs passar
(primera conjugació), valer, témer i perdre (segona
conjugació) i servir i morir (tercera conjugació).
Els verbs dir i dur pertanyen a la segona conjugació.

Els infinitius acaben tots en r, llevat deis plans del segon grup
acabats en re, com caure, coure, deure, escriure, encendre,
entendre, fondre, heure, jeure, moure, moldre, ofendre, ometre,
plaure, ploure, prendre, prometre, rebre, respondre, riure, seure,
treure, vendre, veure, viure, etc.

Es consideren incorrectes els infinitius acabats en guer i els
gerundis acabats en guent, com "sapiguer’, "volguer",
"sapiguent", "beguent", "deguent", etc., en lloc de saber, voler,
sabent, bevent, devent.
Per a l’expressió d’una acció passada i realitzada del tot és
avui més usual, en lloc de l’indicatiu perfet, una perífrasi
verbal composta de les formes fixes vaig (o váreig), vas (o
vares), va, vam (o várem), vau (o váreu) i van (o varen) més
rinfinitiu corresponent: vaig venir, vas debutar, va escriure,
vam protestar, vau signar i van abandonar.
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Els verbs del primer grup acabats en -jar, -gar, -car i -§ar,
canvien j, g, c i f en g, gu, qu i c davant les terminacions que
comencen en les vocals e o i.

Ex.:

falsejar: falseges, falsegem, falsegen, falsegi, falsegis.
pagar: pagues, paguem, paguen, pagui, paguis.
edificar: edifiques, edifiquem, edifiquen, edifiqui, edifiquis.
endregar: endreces, endrecem, endrecen, endreci, endrecis.

Hi ha, així mateix, verbs com enaiguar o obliquar que
presenten unes alteracions análogues:

obliqües, obliqüem, obliqüen, obliqüi, obliqüis.

enaigües, enaigüem, enaigüeu, enaigüi, enaigüis.
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Eren tot just tres quarts de dotze, i se li va acudir que
podía aprofitar aquell quart fent una visita a les taquines
trenta-una i vint-i-quatre. La primera també era tancada i,
segons l’avís corresponent, només obria de dos quarts
d’una a dos quarts de dues. A l’entresol, pero, on va
baixar seguidament, la sort II somrigué. Ben just li va anar,
de tota manera, perqué aquí tancaven a les dotze en punt.
Recollí sense entrebanc l’imprés H-2 i torna a pujar al
segon pis. Per l’escala, estudia el paper. Era un
imprés-certificat médic que li havia de complimentar el
metge del districte. Bé, no hi hauria cap complicado.

En arribar al segon pis ja eren les dotze i cinc, pero
encara es va haver d’esperar deu minuts darrera dues
persones que, mentrestant, hi havien acudit. Quan li toca
el torn, van lliurar-li un altre imprés: es tractava, ara, d’un
certificat-declaració de sociabilitat. El va sorprendre una
mica, car les instruccions del dors parlaven de tres-centes
signatures peí cap baix. Hi havia l’obligació, per tant, de
teñir un mínim de tres-cents amics o coneguts. Es va
gratar la closca i, mentalment, va posar-se a enumerar
tota la gent que coneixia prou per atrevir-se a demanar-los
la firma. No arribaven ni a la meitat. Hi afegí els botiguers
del barrí i va arribar a un total de cent setanta-cinc. Els
altres cent vint-i-cinc serien més difícils de trabar. Li caldria
acudir ais cunyats, ais nebots, una mica a tothom. Entre
els amics deis uns i deis altres, molt seria que no
passessin del centenar.

(Manuel de Pedrolo. Violado de límits)



Exercicis sobre el text

1. Escriviu, agrupades segons la conjugado, les formes infinitives
de fots els verbs usats en forma conjugada en el text precedent.
2. Escriviu la forma d’indicatiu perfet de totes les formes de pretérit
perifrástic usades en el text.

3. Escriviu la forma de pretérit perifrástic de totes les formes
d’indicatiu perfet usades en el text.
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VERBS DEL SEGON GRUP

89. Els verbs jeure, treure, néixer i llurs compostos canvien la e del
radical en a en aquelles formes en qué la síl.laba és átona. Ex.: jaieu,
ajaureu, ajauría; naixem, naixia, naixent, naixeran, renaixia; traiem, distraient,
retraurem, contrauria.

El verb conéixer i els seus compostos -així com també, en rigor, els
compostos de l’antic verb paréixer-, en la primera persona del singular del
present d’indicatiu fan conec, desconec, reconec, etc., en lloc de "coneixo",
"desconeixo", etc.

La b de verbs com rebre, saber, cabré, concebre, etc., es converteix en p en
aquelles formes en qué esdevé postsil.lábica: rep, reps, sap, saps, cap,
conceps, etc.

Alguns verbs del segon grup -que fan gairebé tots ells la primera persona
del singular del present d’indicatiu i de subjuntiu en c- presenten en les
formes d’imperatiu i de subjuntiu (present i imperfet) una irregularitat
consistent en l’aparició d’una g que no forma part del radical. Ex.:

begui beguem
encengui encenguem
digues diguem
beguin begueu
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En algún cas, com ara el verb viure, les formes irregulars són visqui, visquis,
visquen, etc. Aqüestes irregularitats originen dubtes i errors, car, sovint,
hom no sap prou bé si cal dir Val més que diem la veritat o Val més que
diguem la veritat; No calía que es movés o No calía que es mogués; Si
sapiguessis com ha anal o Si sabessis com ha anat.
Les següents indicacions poden ajudar a resoldre aquest problema:

I. En el temps anomenat imperfet de subjuntiu, tret deis verbs saber i veure,
que fan respectivament sabessis, sabés, sabéssim, etc., veiés, veiessis, etc.,
tots els altres verbs d’aquest serie presenten les formes correctes amb g (o
sq). Ex.:

begués
begwessis
begués
begiíéssim
beguéssiu
beguessin

cregiíés
creguessis
cregués
creguéssim
creguéssiu
creguessin

rigués
riguessis
rigués
riguéssim
riguéssiu
rigwessin

Les formes, "diés", "bevés", "movés", "creiés", "riés", etcétera, són, per
consegüent, incorrectes i cal prescindir-ne. Únicament en el verb escriure
són correctes totes dues formes: escrivís (o escrigués), escrivissis (o
escriguessis), etc.

II. Les formes del present de subjuntiu s’escriuen sempre amb g (o sq). Ex.:

begiíi, begwis, begui, beguem, begueu, beguin.
rigió, riguis, rigió, riguem, rigueu, riguin.
digi/i, digiós, digzó, diguem, digueu, diguin.
mogui, moguis, mogró, moguem, mogueu, moguin.
prengui, prenguis, prengui, prenguem, prengueu, prenguin.
vistió, visquis, visqui, vis^ucm, visgueu, visarán.

Cal prevenir contra Terror que s’observa en algú, en Pús de formes d’aquest
temps deis verbs conéixer, reconéixer, desconéixer, aparéixer, desaparéixer,
i comparéixer.

Aqüestes formes incorrectes són: "coneixi", "coneixis", "coneixeu",
"desconeixi", "reconeixi", "compareixi”, etc., que cal substituir per conegui,
coneguis, conegui, coneguem, etc.; reconegui, reconeguin; desconegui;
aparegui, apareguis, aparegui, apareguem; desaparegui; comparegui; etc.



Vegeu alguns exemples ele l’ús d’aquestes formes verbals correctes:

Val més que el coneguis.
No és just que el desconeguem.
Vol que li reconeguin els drets.
Desitjo que aparegui ara mateix.
Que desaparegui del mapa!
Cal que lii comparegui com més aviat millor.

III. En les formes d’imperatiu, els dubtes es localitzen en la primera i la
segona persones del plural. A vegades, hom diu: "Dieu-me qué passa", o
''Begueu tanta aigua com vulgueu". Aquests errors són fácils d’eliminar si
hom té present que els verbs de qué parlem en la primera persona del
plural de l’imperatiu presenten g (o sq) en llur totalitat, i que per a la segona
persona del plural és una guia segura la forma de la segona persona del
singular, fora de tot dubte possible. Ex.: Diguem la veritat, Riguem-nos del
qui et vetlla, Encenguem el foc, Prenguem-los-ho deis dits, Moguem-nos,
Venguem-nos-ho tot, Beguem-neforqa, Traguem-ho fora.
I tenint en compte Encén-lo tu mateix, Dignes qué vols, Sápigues el resultat,
Beu-te’n una copa, Mou-te d’un cop, direm Enceneu-lo vosaltres mateixos,
Digueu qué voleu, Sapigueu el resultat, Beveu-vos-en una copa, Moveu-vos
d’un cop.

Cal teñir present que en les ordres negatives no ens servim de l’imperatiu
sino del subjuntiu. Per aixó, al costat de frases com Traieu-lo d’aquí,
Seieu-hi, Coeu-ho amb poc foc, clarament del mode imperatiu, tenim No el
tragueu d’aquí, No hi segueu, No lio cogueu amb massa foc, amb formes de
subjuntiu. Pero, tal com hem dit, la guia de la segona persona del singular
elimina qualsevol dubte peí que fa a la forma de la mateixa persona del
plural. Efectivament:

Treu-lo d’aquí i No el treguis d’aquí.
Seu-hi i No hi seguís.
Cou-ho amb poc foc i No ho cogías amb massa foc.
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CANVIS INDEGUTS DE CONJUGACIÓ

90. Certs verbs del segon grup, que es poden distribuir en vuit series
diferents, són sovint usats com si formessin part del tercer grup, seguint el
verb model servir. Són els que poden considerar-se compostos deis verbs
batre, cloure, correr, escriure, fondre, metre i rompre i els que es conjuguen
com el verb rebre. Vet aquí els infinitius d’aqüestes series de verbs:

abatre, debatre, combatre, rebatre.
incloure, excloure, descloure, encloure, concloure, recloure.
incórrer, concórrer, recorrer, ocórrer, discórrer.
inscriure, descriure, circumscriure, subscriure, prescriure.
infondre, confondre, difondre, refondre.
admetre, emetre, ometre, peimetre, remetre.
irrompre, corrompre, interrompre, prorrompre.
concebre, percebre, decebre.

Cal evitar rigorosament, per tant, infinitius acabats en ir com "abatir",
"debatir", "combatir", "incluir", "excluir", "incurrir", "concurrir", "inscrivir”,
"descrivir", "admitir", "emitir", "irrumpir", "corrumpir", "concebir", "percibir",
etc., usats per alguns en lloc de les formes correctes indicades mes amunt.
Així mateix, s’han d’evitar els gerundis en "int", com "abatint", "incluint”,
"excluint", "incurrint", "infundint", "confundint", "admitint", "irrumpint",
"corrumpint", "concebint", etc. Les formes correctes d’aquests gerundis
acaben en ent: abatent, combatent, incloent, excloent, concloent, incorrent,
concorrent, recorrent, infonent, confonent, difonent, admetent, emetent,
ometent, irrompent, corrompent, intenompent, concebent, percebent, etc., etc.
Els únics gerundis correctes acabats en int, d’aquestes series, són els que es
conjuguen com escriure: escrivint, descrivint, circumscrivint, etc. Peí que fa al
participi passat, són també incorrectes les formes en it com "debatit",
"combatit", "inclult", "excluit", "conclui't", "incurrit", "ocurrit" "infundit",
"confundit", "refundit", "irrumpit", "interrumpit". "corrumpit", "concebit",
"percebit", etc., en lloc de debatut, combatut, inclós, exclós, conclós,
incorregut, ocorregut, infós, confós, refós, irromput, interromput, corromput,
concebid, percebut. En lloc de "inscrivit", "descrivit", etc., cal dir inscrit,
descrit, etc.

A partir deis infinitius incorrectes que hem indicat, que revesteixen la forma
deis del tercer grup (acabats en ir), aquests verbs són usats com si fossin
incoatius, és a dir, prenent l’increment eix que prenen els verbs que
segueixen el model servir, en el present d’indicatiu, l’imperatiu i el present
de subjuntiu. Aqüestes formes incoatives també han d’ésser evitades
rigorosament. Per tant, en lloc de "combateixo", "inclueixo", "incurreixo",
"inscriveixo", "infundeixo", "admeteixo", "interrumpeixo" i "concebeixo" cal
dir combato, incloc, incorro, inscric, infonc, admeto, interrompo i concebo.
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Análogament, cal dir debato, rebaten, excloc, reclogui, descric, circumscrivim,
refonc, confonguin, ometo, omets, remetin, corrompo, irrompen, percebo, etc.

Algunes formes incorrectes d’imperfet d’indicatiu són "infundia",
"confundía", "admitia", "emitia", "permitía", etc., en lloc de infonia, confonia,
admetia, emetia, permetia, etc.I,finalment, peí que fa a les formes d’imperatiu i de condicional, s’usen
formes falses en totes les series: "abatiré", "abatiria", "incluiré", "incluiria",
"incurriré", "incurriría", "inscriviré", "inscriviria", "admitiré", "admitiría",
"interrumpiré", "interrumpirla", "concebiré", "concebiría", etc., en lloc de
abatré, abatria, inclouré, inclouria, incorreré, incorreria, inscriuré, inscriuria,
admetré, admetria, interrompré, interrompria, concebré, concebria.
Un compost del verb dir (que pertany al segon grup) és contradir, el qual
s’ha de conjugar com dir. Per tant, han d’evitar-se les formes "contradeixo"
"contradeixes", "contradeix", etc., usades per algú, com si contradir fos un
verb incoatiu, en lloc de contradic, contradius, contradiu, etc.

Exercicis

Convertiu en negatives les oracions següents:
1. Inscriu-lo al registre.
2. Diguem la veritat.
3. Treu-ho del mig del pas.

4. Duguem-ho a l’estació.
5. Seu aquí.
6. Encén el foc.

7. Inclou-ho al pressupost.

8. Digues qui és.
9. Concorre-hi amb el teu projecte.
10. Atraguem-nos els adversaris.
11. Refonguem-ho en una sola partida.
12. Prenguem el que ens donen.
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Convertiu en afirmatives les oracions següents:
1. No en diguem "funcionaris".
2. No encenguem aquests llums.
3. No el traguem d’aquí.
4. No tinguis por.

5. No estiguis quiet.
6. No us cregueu el que us diuen.
7. No tinguem aquests escrúpols.
8. No beguem aigua d’aquesta.
9. No us dolgueu del que ha passat.
10. No ho estengueu a d’altres llocs.
11. No us mogueu d’aquí.

Escriviu la forma del gerundi deis verbs següents:
Rebatre, recloure, discórrer, prescriure, refondre, remetre, prorrompre i
decebre.

Escriviu la forma de participi passat deis verbs següents:
Combatre, concloure, recorrer, prescriure, difondre, ometre, prorrompre i
percebre.

Escriviu el present d’indicatiu deis verbs següents:
Debatre, recorrer, refondre, emetre, irrompre.

Formeu, amb cada un deis verbs següents, una frase seguint el model
No passis:
Combatre, concloure, concórrer, descriure, confondre, ometre i
interrompre.

Formeu, amb cada un deis verbs següents, una frase seguint el model
Nopasseu:
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Debatre, excloure, concórrer, inscriure, difondre, admetre, interrompre,
corrompre, decebre i contradir.

Escriviu Pimperfet d’indicatiu deis verbs següents:

Refondre i ometre.

Escriviu l’indicatiu futur deis verbs següents:
Debatre, recorrer, infondre, irrompre i decebre.

Escriviu el condicional present deis verbs següents.-
Descloure, descriure, permetre i interrompre.
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RESIJM
m

Verbs del segon grup com dir, dur, beure, deure, encendre,
moure, creure, treure, entendre, etc., que acaben en c en la
primera persona del singular del present d’indicatiu,
presenten una g irregular (gu) en algunes persones de
l’imperatiu i del subjuntiu.
La primera persona del plural de l’imperatiu i del subjuntiu
present d’aquests verbs presenta sempre aquesta g irregular.
Són, per tant, incorrectes, les formes verbals de frases com
"Diem-ho", "Bevem-ne", "Encenem-la", "Creiem-ho així", "Cal
que ho traiem d’aquí", "És millor que no l’encenem", etc. Cal
dir Diguem-ho, Beguem-ne, Encenguem-la, Creguem-ho així,
Cal que ho traguem d’aquí, És millor que no l’encenguem.
Els dubtes, molt usuals, que presenta la segona persona del
plural es resolen molt bé fent servir de guia la segona del
singular, d’ús molt segur. Ex.:

Digues la veritat
Encén el foc
Treu-ho d’aquí
Beu aigua
No et moguis
Convé que ho entenguis

Digueu la veritat
Enceneu elfoc
Traieu-ho d’aquí
Beveu aigua
No us mogueu
Convé que ho entengueu.

Els composts de batre (abatre, combatre, etc.), cloure
(incloure, excloure, etc.), correr (incórrer, recorrer, etc.),
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escriure (inscriure, descriure, etc.), fondre (confondre, infondre,
etc.), de l’antic verb metre (admetre, emetre, etc.), de rompre
(corrompre, interrompre, etc.), així com els verbs concebre,
decebre i percebre, es veuen sovint substituios per formes del
tercer grup, acabades en -ir: "combatir", "incluir", "incurrir",
"inscrivir", "confundir", "admitir", "interrumpir", "concebir",
"percibir", etc Totes aqüestes formes són inadmissibles i
s’han d’evitar amb el máxim de rigor.
Són igualment inadmissibles les formes conjugades d’aquests
verbs que resulten de considerar-les del tercer grup, aixó és,
que segueixen com a model el verb incoatiu servir:
"combatint" per combatent, "incluít" per inclós, "inscriveixo"
per inscric, "infundeixi" per infongui, "admitía" per admetia,
"interrumpiré" per interrompré, "concebeix" per concep, etc.
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Els ramats transhumants han de pagar un tribuí (pas,
passatge, dret de pas, dret de ramat) ais municipis per on
passa la carrerada, a fi de subvenir a les despeses de la
seva conservació. Encara avul es duu a terme en alguns
casos, sobretot ais Plrlneus occidentals catalans. El
pagament s’efectua en metal.lie, a un tant, molt reduit, per
cap. El solia cobrar un guia del poblé que acompanyava la
ramada mentre travessava les ierres del seu municipl. En
d’altres casos es consideren prou pagats amb el dret que
té la gent del municipi damunt els fems deixats peí bestiar;
a més poden munyir les ovelles i cabres lleteres mentre
passen els caps (munyida de pas, munyida de carrerada).

El capital més atraient és, sens dubte, el deis contractes.
Se solen efectuar, com hem dit, a les tires i entren en vigor
ei día 29 de setembre, o el 3 de maig, dates la significacló
de les quals ja hem explicat. El conlloc és un pacte oral
entre un amo o arrendatari d’herbes i un ramader. Aquest
compra les herbes i es compromet a pagar-ne una
quantitat per cap (una pesseta fa uns vint-i-cinc anys).
També corren a carree seu el sou, l’alimentacló i
Phabitació deis pastors. Quan les pastures són d’hivern, el
ramader es compromet a facilitar els fems del seu ramat, i
per aixó el tanca en els corráis que li indica Tamo de les
herbes. Aleshores el propietari de les pastures ve obligat a
facilitar casa i habitado per ais pastors. Quan una sola
propietat no pot ésser explotada durant tot l’hivern, el
ramader es reserva part deis seus fems per poder pagar
altres herbes.

(Joan Vilá Valentí. El món rural a Catalunya)



Exercicis sobre el text

1. Escriviu la forma d’infinitiu de fots els verbs de la segona
conjugació usats en aquest text.

2. Escriviu la forma de participi passat de tots els verbs del segon
grup usats en aquest text.

3. Escriviu totes les frases formades per un verb en forma
conjugada més un inflnitiu que trobareu en aquest text.
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L’ÚS DEL VERB HAVER

91. El verb haver és el més important de tots els verbs auxiliars, car
serveix per a la formado deis temps compostos de tots els altres verbs. Vet
aquí la seva conjugado:

Infinitiu: Haver.
Gerundi: Havent.

Participi passat: Hagut, haguda, haguts, hagudes.
Indicatiu present: He, has, ha, hem (ohavem), heu (ohaveu), han.
Indicatiu imperfet: Havia, havies, havia, havíem, havíeu, havien.
Indicatiu perfet: Haguí, hagueres, hagué, haguérem, haguéreu, hagueren.
Indicatiu futur: Hauré, haurás, haurá, haurem, haureu, hauran.
Condicional present: Hauria, hauries, hauria, hauríem, hauríeu, haurien.

Haguera, hagueres, hoguera, haguérem, haguéreu, hagueren.
Subjuntiu present: Hagi, hagis, hagi, hágim, hágiu, haguí.
Subjuntiu imperfet: Hagués, haguessis, hagués, haguéssim, liaguéssiu,

haguessin.

Vet ací, dones, les formes compostes de primera persona del singular del
verb passar.

Pretérit perfet d’indicatiu: He passat.
Pretérit plusquamperfet d’indicatiu: Havia passat.
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Pretérit anterior: Haguípassat.
Futur compost: Hauré passat.
Condicional compost: Hauria passat o haguera passat.
Pretérit perfet de subjuntiu: Hagipassat.
Pretérit plusquamperfet de subjuntiu: Hagués passat.
El pretérit perifrástic admet també un compost: Vaig haverpassat.

Amb el verb haver com a auxiliar es forma també l’anomenat temps
d’obligació, que consisteix en una perífrasi formada peí verb haver revestint
la forma necessária segons el mode, el temps i la persona, la preposició de i
Pinfinitiu del verb que expressa l’acció, i la qual perífrasi indica la
necessitat, conveniéncia, peremptorietat, etc., de realitzar aquesta acció.
Ex.: Hem de venir d’hora. Haver-ho de fer molesta. Havent de venir no cal que
telefonea. Heu de passarper dalt. Ens havíem de veure ahir. Hagueren de teñir
paciencia. L’liaurem d’avisar. T’hauries de rentar. No cree que li hagan de dir
res. Suposant que haguessin tomat.

Aquesta perífrasi es combina amb la que equival a l’indicatiu perfet i amb
els temps compostos:

Ho vaig haver de dir jo. Hem hagut d’improvisar. Hauríeu hagut de tomar
abans. Hauria d’haver escrit.

Com a auxiliar de les perífrasis d’obligació el verb haver també admet en la
primera persona de l’indicatiu present, la forma haig. Es indistint, per tant,
He de veure el secretan o Haig de veure el secretan.

Com a equivalents de haver de (més infinitiu) s’usen també avui, en la
llengua col.loquial, els conjunts teñir de i teñir que, consideráis
inadmissibles, especialment el segon.

També en algún cas s’usa encara, com a auxiliar d’obligació, el verb delire, el
qual, pero, ha anat perdent progressivament aquest primitiu valor i ha
passat a expressar la probabilitat. Així, quan diem Deu assistir a la reunió,
no indiquem que té l’obligació d’assistir-hi sino que probablement hi
assisteix. Per aixó en la indicado de clausules, d’instruccions a complir, etc.,
és convenient de prescindir del verb deure i recorrer a haver de. No direm,
per tant, Els sol.licitants deuran omplir aquest formulan sino Els sol.licitants
hauran d’omplir aquest fonnulari.
Amb l’adjunció de la partícula pronominal hi, les formes de la tercera
persona del singular del verb haver serveixen per a indicar la presencia o
l’existéncia d’algú o d’alguna cosa.

Ex.: Hi ha molía feina. Hi havia tres distancies pendents. Hi va haver un
malentés. Convé que hi hagi l’original i dues copies.
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No es considera corréete l’ús, en aquest cas, de les formes del plural, és a
dir, "Hi havien tres copies" per Hi havia tres cdpies, i és certament una greu
incorrecció d’ometre la partícula hi.
El verb haver pot usar-se també com un verb transitiu, amb el mateix
significat que aconseguir, obtenir, abastar. Presenta, aleshores, algunes
variants en la conjugado:

Infinitiu: Haver o lieure.
Indicatiu present: Hec, heus, heu, havem, haveu, heuen.
Imperatiu: Heu, hegui, haguem, haveu, heguin.
Subjuntiu present: Hegui, lieguis, hegui, haguem, hagueu, heguin.

El verb haver transitiu s’usa especialment en refranys, modismes i frases
fetes.

Ex.: No el van poder haver. Es barallen per veure qui l’haurá. Quan no les pot
haver diu que són verdes. Haver esment d’una cosa.

ALGUNES OBSERVACIONS SOBRE VERBS DEL
TERCER GRUP

92. El nombre de verbs purs del tercer grup, és a dir, no incoatius, és
més aviat reduit. Entre aquests hi ha el verb collir i els seus compostos, com
recollir, escollir, etc., bullir i munyir, usats algún cop, a tort, com si fossin
incoatius. Cal dir, per tant, cullo, recullo, bullo, munyo, etc.; en lloc de
"culleixo", "reculleixo", "bulleixo" i "munyeixo". Mentir és també un verb pur,
pero és tolerable el seu ús com a verb incoatiu. (De fet, diverses locucions,
com dir mentides, han fet cada cop més escás l’ús d’aquest verb.) Peí que fa
a Huir es conjuga com un verb pur en una frase com Els estels lluen, i com un
verb incoatiu en frases com Aquest moble no llueix gaire, Sempre llueixen els
seus diners, etc.

És també molt freqüent l’ús de formes incoatives incorrectes de verbs
composts com pressentir, ressentir, consentir (formats sobre sentir), adormir,
(sobre dormir), descosir (sobre cosir), defugir (sobre fugir), sobresoitir (sobre
sortir). Tots aquests verbs compostos es conjuguen com els simples sobre els
quals s’han format. Cal evitar, per tant, formes com "ressenteixo",
"adormeixo", "defugeixo", etc., en lloc de ressento, adormo, defujo, etc. En
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canvi, per a desmentir, s’admeten totes dues conjugacions, pero són més
usuals les formes incoatives. Assentir i dissentir són incoatius.

Un cert nombre de verbs del tercer grup presenten el participi passat
acabat en rt:

cobrir cobert
estáblir establert
obrir obert

sofrir sofert
reblir reblen

complir complert (o complit)
morir mort

oferir ofert
suplir suplert

El participi passat de imprimir és imprés.

Exercicis

Escriviu els temps compostos següents:
Pretérit perfet d’indicatiu deis verbs inscriure, interrompre i omplir.
Pretérit plusquamperfet d’indicatiu deis verbs admetre, concébre i
estáblir.

Pretérit anterior deis verbs refondre, complir i imprimir.
Futur compost deis verbs concórrer, obrir i venir.
Condicional compost deis verbs excloure, emetre i suplir.
Pretérit perfet de subjuntiu deis verbs permetre, prescriure i oferir.
Pretérit plusquamperfet de subjuntiu deis verbs subscriure, emetre i
complaure.
Pretérit perifrástic compost deis verbs circumscriure, prevaler i saber.

Escriviu les formes de present de subjuntiu deis verbs acollir, bullir,
contradir, assentir, consentir, adormir.
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RESUM

El verb auxiliar haver serveix per a la formació deis temps
composts de tots els altres verbs i d’una perífrasi, amb la
preposició de i un infinitiu, amb qué s’expressa la necessitat o
í’obligació de realitzar l’acció d’aquest verb en infinitiu.
Ex.: Hem de fer la declarado deis beneficis. Hauríeu de venir
més d’hora. Hi he d’anar demá. Hauria hagut de veure-ho.

Es considera incorrecte l’ús, en lloc d’aquesta perífrasi amb
el verb haver, de teñir de (fer tal cosa) i, molt especialment,
teñir que (fer tal cosa).
La probabilitat s’expressa normalment per mitjá d’una
perífrasi formada amb el verb deure i un infinitiu.
Ex.: Deu tractar-se d’una cosa important. Devien teñir
influencia.

Cal evitar l’ús del futur i el condicional amb el mateix valor
que aquesta perífrasi.
El verb haver serveix també per a la formació de frases
impersonals com Hi ha molía gent. Hi havia mala maror. No
hi haurá beneficis, etc.

La immensa majoria de verbs del tercer grup són incoatius.
No ho són morir, dormir, fugir, sentir, bullir, munyir, cosir,
escopir, collir, tossir, etc., els quals, per tant, es conjuguen
sense l’increment eix propi deis verbs incoatius.
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Tampoc no són incoatius els seus compostos, com pressentir,
ressentir, consentir, que es conjuguen com sentir; adormir, que
es conjuga com dormir; descosir, que es conjuga com cosir;
defugir, que es conjuga com fugit; i contradir, que es conjuga
com dir.

Assentir i dissentir es conjuguen com servir.
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TEXT

El manobre s’explicá. Les revolucions d’ara tenien un altre
caient que les d’abans. Sense vessar sang es podía
arribar a tot arreu. Que no se sorprengués, que no en
dubtés, la revolucló del temps modern era la vaga
general. Eli, el manobre, podria ensenyar-l¡ els diaris que
ho duien. El seu noi gran els hi llegia, confeglnt síl.laba per
síl.laba la tlrallonga de frases consoladores, ¡ ell les
escoltava amb la fruíció avariciosa del qui no té més remei
que beure de gota en gota l’aigua gelada que ha
d’apagar-l¡ la set. Així ell sabia tot el que sabia, així ell
havia begut l’hidromel de la futura vida social, el néctar
esperangador que endolcia les miséries del viure, Poració
confortadora del demá millor.

La vaga general! El poder del món, la riquesa tota era en
mans deis obrers. Ells podien trasbalsar el món, només
que amb el voler unit de tots.

Joan Endal no ho acabava d’entedre. I tan senzill com

era. Si tu no vols bastir les cases, els amos no guanyaran
res, els propietaris no podran collir lloguers ni sabran com
fer guanyar el diner. Si el volen posar a la fábrica o al
comerg, i els obrers no volen acudir-h¡, tot parará. I,
parant tot, no hi ha vida...

Tampoc no menjarien els acabalats, al dir del manobre.
Els forners no farien pa, els escorxadors no tindrien
personal, els hortolans deixarien les terres incultes...

En Joan sentía fer-se en ell una llum inusitada, i n’estava
contení d’haver entes a la fi aquest tripijoc que mai no
havia pogut entendre. Tanmateix, no hi havia pensat mai,
en tot aixó...

(Josep M. Folch i Torres. Joan Endal)
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Exercicis sobre el text

1. Escriviu els infinitius de tots els verbs de la tercera conjugado
usats en aquest text, dividits en dos grups: els incoatlus I els no
incoatius.

2. Escriviu tots els infinitius i els gerundis d’aquest text usats com
a substantius.

3. Escriviu tots els adjectius deriváis de verb que trobareu en
aquest text.
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ELS ADVERBIS

93. Els adverbis són mots invariables (llevat d’algún cas excepcional)
amb els quals modifiquem un verb, un adjectiu o un altre adverbi. Quan
modifiquen el verb formen els anomenats complements circumstancials.
Ex.: Treballa bé. Es molt eficag. Escriuforga depressa.

Amb el mateix valor que els adverbis s’usen nombroses locucions
adverbials, així com un nombre il.limitat de frases, dites adverbials, sovint
introduides per una preposició. Comparem Ho fan rápidament, Ho fan a
coire-cuita i Ho fan amb molía rapidesa. Alguns d’aquests complements
circumstancials, formats per adverbis o d’altres expressions adverbials, són
susceptibles d’ésser reemplazáis per alguns pronoms febles, especialment
peí pronom hi. Així, Actúa bé i Opera sense cap mena de control es poden
reduir, respectivament, a Hi actúa i Hi opera.

Hi ha adverbis de manera, de temps, de lloc, de quantitat, d’afirmació, de
negació i de dubte.
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ELS ADVERBIS DE MANERA

94. Els principáis són bé, malament, així, albora, enseras, millor, pitjor,
com, correáis, debades (o endébades), exprés, ádhuc, fins, almenys, gairebé,
quasi, només, sois i tot.

Ex.: Que s’hi fixin bé. No ens sembla malament. S’ha de copiar així. La
máquina ho indica i ho imprimeix albora. Actúen com a funcionaris i,
ensems, com a particulars. Enraonen millorperó escriuen pitjor. Com s’ha de
liquidar? Telefoneu-li correáis. S’hi ha esforqat debades. Ho fan exprés.
Treballa ádhuc de nit. Fins ha escrit al president de la Generalitat. Almenys
ha vist recompensat el seu esforq. Gairebé guanya el doble. Quasi havia passat
el termini fixat. Només ho saben els de la Comissió. Digueu-ho sois ais de
confianqa. És un document tot secret.

Cal notar que alguns d’aquests adverbis comporten també una noció de
temps, com albora, ensems i correáis, de quantitat, com almenys, gairebé,
quasi, només, sois i tot, i d’afirmació, com ádhuc ifins.

95. A partir de certs adjectius qualificatius, afegint la terminació ment
a la seva forma del femení, es pot formar una serie indefinida d’adverbis de
manera.

Ex.: falsa, falsament; clara, clarament; crítica, críticament; correcta,
correctament; crónica, crónicament; vaga, vagament; digna, dignament;pobra,
pobrament; tenue, ténuement; directa, directament; possible, possiblement;
real, realment.

Normalment, adjectius com clarament, correctament, dignament, etc.,
signifiquen d’una manera clara, d’una manera correcta, d’una manera digna,
etc., les quals expressions, per tant, poden usar-se amb el mateix valor que
aquells adverbis. Són també frases equivalents a aquests adverbis amb
claredat, amb correcció, amb dignitat, etc. Els adjectius que no admeten la
formació d’un adverbi de manera amb el sufix ment, com sublim, afí, neutre,
etc., es poden adverbialitzar amb frases com aqüestes: d’una manera sublim,
amb afinitat, d’una manera neutra.

En alguns casos els adverbis en ment agafen altres significacions. Així,
liistóricament no significa d’una manera histórica sino més aviat des d’un
puní de vista historie, i d’altres com exteriorment o interiorment han de
considerar-se més aviat adverbis de lloc.

Quan se segueixen dos o més adverbis acabats en ment es pot suprimir
aquesta terminació en tots menys el primer, peró es considera preferible de
no fer aquesta supressió.
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Ex.: S’ha d’actuar rápidament i decididament. Se n’absteuen fermament i
decidida. Els saluden atentament i cordial.

ELS ADVERBIS DE TEMPS

96. Els adverbis de temps indiquen el moment de la realització d’una
acció o bé una altra circumstáncia relacionada amb el temps, com la
durada, la freqüéncia, etc.

Els principáis són:

quan, ara, suara, adés, adesiara, després, aviat, d’hora, tard, sempre, tothora,
tostemps, inai, sovint, aleshores, llavors, mentrestant, encara, ja, albora,
enseras.

Suara significa fa un moment, no fa gaire; adés vol dir ara mateix, en un
temps próxim (tant passat com futur) i adesiara té el sentit de tant en tant.
Llavors i aleshores poden usar-se indistintament, amb el mateix valor.
Tothora i tostemps es poden usar amb el mateix valor que sempre i jamai
(antiquat) amb el de mai. Cal distingir entre aviat, que significa sense trigar
gaire i d’hora que significa a una hora relativament avanzada del dia. Alguns
d’aquests adverbis, com ara, ja i encara, amb l’ús han adquirit una altra
significació que s’allunya del valor temporal.
També es poden usar com a adverbis de temps alguns deis que es formen
amb la terminació ment afegida a un adjectiu en femení, com seguidament,
freqiientment, rarament (s’oposa a sovint), anteriorment, posteriorment,
tardanament, properament, ininterrompudament, etemament, etc., així com
un bon nombre de locucions adverbials: a deshora, a destemps, a hores
d’ara, a la llaiga, al present, a les acaballes, a partir d’aleshores, d’aleshores
enqá, des d’aleshores, ara com ara, a vegades, de vegades, de tant en tant, de
tard en tard, de segada, tot seguit, de sol a sol, etc.

Un esment especial mereixen els adverbis i les locucions amb qué indiquem
els dies, així com les diverses hores del dia:

avui, ahir, abans d’ahir, demá, l’endemá, demápassat, anit, de nit, de dia, a la
matinada, a trenc d’alba, a punta de dia, a primera hora del matí, al matí, de
matí, de bon matí, a mig matí, al migdia, a primera hora de la tarda, al
capvespre, al vespre, a horafoscant, a la nit, a mitja nit, alpuní de mitja nit.
És preferible de dir l’endemá (referit a un dia que no és el d’avui) en lloc de
el dia segiient.
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ELS ADVERBIS DE QUANTITAT

97. Els principáis adverbis de quantitat són els següents:
molt, poc, gens, bastant, prou, forga, més, menys, almenys, massa, quasi,
gairebé, només, sois, quant, tant, que.

Alguns d’aquests adverbis -que s’usen també com a adjectius quantitatius-
admeten d’ésser modificats per d’altres adverbis d’aquest mateix grup.

Ex.: Treballa molt poc. Guanya forga més. No s’ha de modificar gairebé gens.
Tributa massa poc.

Quasi i gairebé es poden usar amb el mateix valor, així com només i sois.
Sois es fa precedir sovint de tan: tan sois. En concurrencia amb només i sois
(o tan sois) s’usen també els adverbis en menl solament (no "solsament’,
pronunciat "solzament") i únicament. D’altres adverbis en ment que tenen
també valor quantitatiu són granment, considerablement, escassament,
plenament, totalment, suficientment, abundantment, excessivament, etc.

Quant (que no s’ha de confondre amb el mot temporal quan, escrit senseí
final), s’usa principalment en frases interrogatives, i que en frases
exclamatives: Quant costará? Que costa! Notem que amb certs verbs
relacionáis amb la idea temporal, quant es pot usar amb el valor de quant de
temps: Quantfa, que vam enviarla instancia?
Davant els adjectius i els altres adverbis, tant revesteix la forma tan (sense
í), i es diu, aleshores, que és adverbi de grau. Així, al costat de No costa tant
o No haurem de pagar tant, tenim Aquest anide és tan car com l’altre o No
paguen tan puntualment com abans.
Hi ha, també, un bon nombre de locucions adverbials de quantitat: una
mica, un poc, un xic, a mitges, més o menys, d’alló més, amb escreix, etc.

ELS ADVERBIS DE LLOC

98. Heus ací els principáis adverbis de lloc:
on (interrogatiu), ací, aquí, allí, allá, engá, enllá, aireu, peitot, enlloc,
onsevulga, dins, dintre, endintre, fora, enfora, davant, dañera, endarrera,
enrera, damunt, dalt, baix, daltabaix, prop, lluny.
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En una bona part del domini lingüístic l’ús de ací i aquí ha quedat redui't al
del segon d’aquests dos adverbis. En certs casos, com és ara el del
llenguatge epistolar, pot convenir de mantenir la distinció entre ací, el lloc
on és el qui parla, i aquí, el lloc on es troba aquell a qui hom parla o
s’adrega.
Amb els adverbis ací, aquí, allí, allá, engá i enllá s’ha originat una serie de
locucions de lloc, que són de gran utilitat, com cap ací, cap allí, cap allá,
d’aquí estant, d’allí estant, etc.
Molts adverbis de lloc admeten l’anteposició de la preposició a: a dalt, a
baix, a dins, afora, a davant (o al davant), a dañera, (o al dañera), etc.

Hi ha també diverses locucions adverbials de lloc: a la vora, al capdamunt,
al capdavall, a l’entom, al voltant, a mig aire, d’ací d’allá, de cap a cap, etc.

ELS ADVERBIS D’AFIRMACIÓ

99. El principal adverbi d’afirmació és si, el qual, en una resposta,
equival a tota una oració independent. Així mateix, pot representar tota una
oració subordinada completiva.
Ex.: Ens han dit que sí. Els sembla que sí.
En els altres casos, introduint una oració, sí necessita el reforg de la
conjunció que. Ex.: Sí que hi han accedit. Sí que hi participaran. Sí que cal. Sí
que convé. Sí que poden (al costat de No hi han accedit. No cal. No poden,
etc.)
Notem que amb verbs com caldre, convenir, poder, voler, etc., la frase
afirmativa no es pot reduir a la simple forma verbal: no podem dir Cal o Pot
sino Sí que cal i Sí que pot.

També són adverbis d’afirmació també, ádhuc i fins, amb significacions molt
semblants, especialment els dos darrers.
Ex.: També hi participa una empresa americana. Li abonaran ádhuc (ofins,
o fins i tot) els interessos prescrits.
Hi ha, encara, diversos adverbis en ment, com certament, efectivament,
evidentment, indubtablement, justament, naturalment, etc., així com diverses
locucions, com és ara en efecte, sens dubte, per descomptat, etc., amb qué
s’expressa l’afirmació o idees afins (assentiment, convenciment, etc.).
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ELS ADVERBIS DE NEGACIÓ

100. El principal és no, que com l’afirmatiu sí, pot representar tota una
oració independent en les respostes, i una oració subordinada completiva.
Ex.: Em va dir que no. A diferencia de sí, pero, l’adverbi de negació pot
introduir una oració sense el reforq del mot conjuntiu que.

Ex.: No ens ho han autoritzat. No s’hi volen comprometre. No cal. No convé.
No importa. No vol. No podía.
Mots com cap, gens, res, ningú, mai i enlloc, que són habitualment sentits
com si fossin mots negatius, tenen, própiament, valor afirmatiu, amb el qual
són normalment usats en frases interrogatives i condicionáis: Hi ha cap pell
de conill? Que teniu gens de tinta? Si volen res... Que hi ha ningú que ho
vulgui? Si mai el veus enlloc... Per aixó, quan aquests mots són usats en
frases negatives convé que vagin reforqats amb la partícula no. Aquest
reforq és imprescindible quan aquests mots van situats després del verb,
pero es recomana també de no prescindir-ne quan van situats al davant.
Ex.: Cap d’aquests pressupostos no ésprou satisfactoii. Gens, no treballa! Res
del que heu dit no els convenq. Ningú de nosaltres no hi té influencia. Es veu
que mai no havia tingut beneficis importants. Enlloc no se n’ha trobat cap
rastre.

Cal advertir, pero, que en certes frases és molt normal i convenient de
col.locar aquests mots després del verb. Així, és preferible de dir No ho sap
ningú i No es resoldrá mai, que Ningú no ho sap i Mai no es resoldrá. El mot
tampoc demana també el reforq de la negació no.

Ex.: Enguany tampoc no es repartirá cap dividend.
La intervenció del mot negatiu sense serveix també de reforq ais mots cap,
gens, res, ningú, mai i enlloc, i exclou, per tant, l’ús de no. Així és
inadmissible de dir "sense que no ho sápiga ningú" o "sense que no ens ho
hagin dit mai" en lloc de sense que ho sápiga ningú i sense que ens ho hagin
dit mai.

En certes oracions, no es reforqa amb la negació pas, amb la qual s’indica
l’absoluta conveniencia de no fer una cosa, el desmentiment del que algú
creu o insinúa, etc.

Ex.: No deixeu pas de dir-ho al director. No és pas veritat. No en tenim pas la
culpa.
També ens servim depas per a expressar una negació parcial.
Ex.: Que hi participi tothom pero no pas aquells.
Hi ha també algunes locucions adverbials de negació, com de cap manera, i
ara!, nipensar-hi, etc.
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ELS ADVERBIS DE DUBTE

101. El principal adverbi de dubte és potser, al qual cal afegir les
locucions qui sap, tal vegada, per ventura, etc.

Tot i que potser no és sino la grafía aglutinada de pot ser, cal diferenciar
aquest conjunt verbal (variant de pot ésser) de l’adverbi.
Ex.: Potser encara hi serení a temps. No pot ser (o No pot ésser) que no hi
hagi una solució millor.

Exercicis

Formeu l’adverbi de manera en ment corresponent a cada un deis
adjectius següents: Net, absolut, lícit, segur, fort, rápid, tácit, explícit,
cortés, intens, dolorós, confús, vague, exacte, estríete, cómode, alegre,
amable, notable, ineludible, pobre, escás, aspre, unámine, simple,
enorme, idoni, espontani, superflu, continu, púiblic, fred, elegant, oportúi,
adequat, tranquil, ordinari, erroni, assidu, auster, felig, incessant,
violent, breu, coratjós, diferent, exprés, efectiu, lliure, actual, fidel,
humil, subtil, lent, evident, feble.

Copieu les oracions següents, substituint-hi cada un deis adverbis de
manera en ment peí que hi equivalgui deis adverbis o locucions
adverbials només, sovint, prou, abans, després, massa, de pressa, a poc
a poc, en efecte, del tot, de seguida, albora.
1. Aquesta instancia s’ha de cursar immediatament.
2. La seva intervenció és totalment justificada.
3. Solament hi van comparéixer tres de les persones convocades.
4. Aqüestes dues operacions s’han de fer simultániament.
5. Si es vol fer bé, s’ha de fer lentament.
6. Aquests errors es produeixen més freqüentment del que caldria.
7. La seva factura és, efectivament, exagerada.
8. Aquesta partida no és suficientment clara.
9. Ens ho va aclarir posteriorment.
10. Els seus preus són excessivament alts.
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11. Van actuar tan rápidament com van poder.
12. Aquests trámits s’havien fet anteriorment.

Copieu les oracions següents, omplint els buits amb tan o tant, segons
el que calgui en cada cas:

1. Els nostres preus no són... cars com els seus.

2. Aqüestes coses no es poden fer... de pressa.

3. Hi hem d’anar... aviat com puguem.

4. No convé que els preus augmentin...
5. Les coses s’han de dir... clarament com es pugui.
6. Ens hi hem afanyat... com hem pogut.

7. Que no s’ho pensin..., que és... fácil.
8. Va treballar... diligentment com convenia.
9. Són coses que només es poden fer de... en...

10. Són... bons com calia o més.

Copieu les oracions següents, introduint la negado no en aquelles en
que calgui:
1. Es veu que mai havia pensat que pogués passar.

2. Ho va fer sense dir res a ningú.
3. Eli, pero, tampoc havia estat avisat.
4. Mai que vingui un inspector, aviseu el director de seguida.
5. Ningú era capa? de resoldre aquell problema.
6. No sé de ningú que hi hagi estat.

7. Jo només sé que ningú se’n vol fer responsable.
8. Res del que van adduir era una raó válida per a justificar-ho.
9. No cree que trobi enlloc unes condicions com aqüestes.
10. Ho hem fet així moltes vegades sense que hagi passat mai res.



RESUM

D’un bon nombre d’adjectius qualificatius es pot obtenir un
adverbi de manera afegint la terminació -ment a la seva
forma del femení.

Ex.: bo, bonament; mal', malament; real, realment; feliq,
feligment; cortés, cortesament; rápid, rápidament; ciar,
clarament; idoni, idóniament; espontani, espontániament;
simultani, simultániament.

No es considera admissible, quan dos d’aquests adverbis
s’usen coordinats, de suprimir la terminació en el primer.
Amb el mateix valor que aquests adverbis es poden usar
sovint locucions com d’una manera real, d’una manera

rápida, etc. Aquest ús és obligat quan l’adjectiu no ha
demostrat capacitat per a la formació de l’adverbi
corresponent, com en el cas de afí, sublim, etc .

Alguns d’aquests adverbis en -ment presenten sinonims que
en certs casos els poden ésser preferibles: sovint
(freqüentment), només (solament), prou (suficientment),
albora (simultániament), etc.

Algunes vegades adquests adverbis agafen significacions que
no són propiament de manera.

Cal no confondre quan, mot temporal, amb quant, mot
quantitatiu. Comparem No sé quan vindrá i No sé quant val.
En una oració com Quant fa, que no en sabem res? el mot
quant, quantitatiu, és la reducció de quant de temps.
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Alhora té el mateix valor que simultániament, i s’ha de
distingir de la locució a l’hora, que significa "puntualment,
regularment". Comparem És el secretari i', alhora, fa
d’interventor iAquesta máquina no va a l’hora.

Cal distingir entre l’adverbi de quantitat tant i l’adverbi de
grau tan. Com a adverbi, tant modifica únicament el verb. En
canvi, tan modifica els adjectius i els altres adverbis,
incloent-hi les locucions adverbials. Així, al costat de No
treballa tant oAquest val tant com l’altre, diem No treballa tan
bé o Hofa tan de pressa com aquest.

Mots com cap, gens, res, ningú, mai i enlloc, que no tenen,
própiament, valor negatiu, necessiten el reforg d’un altre mot
que tingui aquest valor, usualment no. Molt sovint s’omet
aquest reforg negatiu quan aquells mots van davant el verb,
omissió que no es considera gens recomanable. En la llengua
culta, dones, hom no sol ometre la negado no en oracions
com Hi han concorregut cinc projectes pero cap no ha resultat
satisfactori, Gens, no els importen les teves raonsl, Res del que
van dir no correspon a la realitat, Ho van dir pero ningú no en
vafer cas, Mai no s’havia vist una cosa com aquesta, De bolets,
enlloc no se’nfan com aquí.
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TEXT

-Serra, vosté no parla de producció sino de por, de
política-. La vena del coll inflada, la cama, més que mai, tu,
i ara aquella coíssor al clatell, un sao de nervis el senyor
Rigau-. Vosté és un técnic. Jo -es picava el pit i després
assenyalava cap a la porta com per indicar que el seu
germá estimat ja no hi podia fer res-, jo vetllo per tot. Tino
una visió privilegiada des de dalt: jugada bona, riso mínim,
beneficis instantanis. Vull conéixer més opinions. Gavaldá?
-Endavant. Primer són els interessos de la fábrica. Tiñe
confianga en el timoner-, L’assenyalava amb les ulleres i se
les calgava donant per acabada la discussió.
-Fa de mal dir -veueta esquerdada-. Fa cinquanta anys que
em moc sota aqüestes parets, vull dir aquelles, i d’alló, n’he
vistes de verdes i de madures-. El senyor Rigau encara
aguantava les formes i PEnric Turmeda calculava que
trigaria molt poc a explotar. L’altre continuava felig-: Si m’és
permés de dir-ho, d’engá que sense meréixer-m’ho formo
part del Consell, mai no he vist donar un pas en fals al
senyor Francesc, al cel sia...
-Molt bé, Sucarrats -ara ja esclatava en Rigau-: Esteu per la
prudéncia. Serra?
-Ja ho he deixat ciar, jo -feia morros en Serra, incomode
per la seva posició que li comengava a semblar perillosa.
-Vejam, Serra -conciliava en Gavaldá-: Fem un bon pessic
a l’estoc, tenim feina per a setmanes i encara diu que no?
-Home, no... No, si ja dic que de feina, d’alló, la que vingui.
Només que...

-Escrúpols no -bromejava en Gavaldá.
-Bé, d’acord -concedía, insegur, després d’una breu
vacil.lacio.

(Jaume Cabré. La teranyiná)
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Exercicis sobre el text

1. Escriviu tots els adverbis de manera usats en el text precedent.

2. Escriviu tots els adverbis o frases adverbials de lloc usats en el
text.

3. Escriviu tots els adverbis o frases adverbials de temps usats en
el text.

4. Escriviu tots els adverbis o frases adverbials de quantitat usats
en el texts.

5. Escriviu tots els adverbis d'ordre usats en el text.

6. Escriviu tots els adverbis que puguin ésser consideráis
d’afirmació (assentiment, conformitat, etc.) que trobareu en el text.
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LES PRÉPOSICIONS

102. Amb els mots anomenats preposicions introduim determinats
termes gramaticals i expressem la seva dependencia respecte a d’altres
components de l’oració. Els termes introdui'ts per les preposicions són,
especialment, noms o grups nomináis, pronoms forts i infinitius.
Les principáis preposicions, que usem constantment en el nostre llenguatge
i en tots els seus nivells, són les anomenades preposicions febles: a, de, en,
amb i per, a les quals cal afegir la preposició composta per a. Són també
molt usuals les preposicions fortes contra, entre, sobre, sota, sense (o sens),
malgrat, ultra, vora, vers, i les compostes des de, cap a i fins a.

LA PREPOSICIÓ A

103. La preposició a s’usa, principalment, en els casos següents:
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I. Introduint el complement indirecte o datiu.
Ex.: Escrivim a tots els clients. Enviem la circular ais subscríptors.

II. Introduint designacions de lloc.
Ex.: T’ho resoldran a VAjuntament. Anem a l’altre despatx.

III. Introduint certes designacions de temps.

Ex.: A la tarda no treballen. Pleguen a les dues.

IV. Formant part d’un gran nombre d’expressions modals, com és ara a la
francesa, a la babalá, a l’hora, a mitges, etc.V.Introdueix el complement d’objecte de certs verbs com accedir, procedir,
contribuir, acostumar-se, avesar-se, arriscarse, exposarse dedicarse, tendir,
obligar, atrevirse, limitarse, comprometre’s, etc.

Ex.: Accediran a la vostra petició. No contribuirán a la nostra empresa. No
s’acostumen a aquest tráete tan sever. S’exposen a unfracás molí lamentable.
L’obliguen a venir d’hora. Es limiten a donar-ne compte. Es comprometen a
pagarme la meitat.
El complement directe o acusatiu s’introdueix sempre sense preposició,
encara que es tracti d’una designado personal.
Ex.: Hem d’anar a veure el director. Respecta els seus oponents. El president
del Parlament de Catalunya saluda la senyora Puig.
Cal evitar, dones, el castellanisme sintáctic que consisteix a introduir amb la
preposició a complements com els deis exemples precedents. Només s’usa
la preposició a davant els acusatius quan són representáis per pronoms
forts i en algunes construccions especiáis com El defensa com l’advotat al
seu client.
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LA PREPOSICIÓ DE

104. La preposició de, davant els mots comengats en vocal o h,
revesteix la forma elidida d’, i origina les formes del i deis amb els articles
definits del masculí. El seu ús és molt divers. En general, denota
procedencia, punt de partida d’un moviment, d’un espai de temps, 1’origen,
alio de qué ha estat treta, separada o obtinguda una cosa; la causa, el motiu,
el mitjá o l’autor d’una acció, i forma part d’un gran nombre d’expressions
adverbials de manera.

Ex.: Venen d’Itdlia. Tomen del seu viatge. Surten del seu despatx. tLo copien
del llibre de registre. Obtenen beneficis de tot. Ho va heretar d’una tia. Ho
treuen del calalx. Ho importen d’Holanda. Van entrar de favor. Ho fan
d’encárrec. Treballen defranc. Vindran de bou grat. L’han nomenat d’ofici.
La preposició de serveix també per a la formado d’un gran nombre de
termes atributius que expressen la materia, l’origen, els components que
formen un tot, el contingut, l’espécie, el funcionament, la destinació, fautor,
etc., de la cosa determinada per aquest terme atributiu.
Ex.: Una taula de fusta, Un full de paper, Una casa de pedia, El vi del
Penedés, El fomiatge d’Holanda, La llet de cabra, Cam de vedella, El claustre
de professors, L’escola de funcionaris, Un sac de ciment, Un camió de
préssecs, Un producte de qualitat, Paper de barba, Un molí de vent, Una
máquina de vapor, Els llibres de text, La sala de juntes, Les normes de
Pompen Fabra, Les ordres de l’alcalde.
Molts més exemples podrien demostrar la capacitat de la preposició de per
a la formado de termes atributius de natura molt diversa, fins i tot oposada:
l’oposició del govem tant pot significar que el govern és el subjecte com
l’objecte d’aquesta oposició, i és només en casos d’amfibologia, que el
context no desfaci, que hom es decideix a prescindir-hi de la preposició de.
Análogament, grups cóm gust de pebre, atina de gas, molí de vent, rellotge
d’or, taula de fusta i sala de juntes és precisament amb la preposició de que
s’han de formar, i no amb les preposicions a, en i per a, amb les quals es
formen els grups gust a pebre, cuina a gas, molí a vent, rellotge en or, taula en
fusta i sala per a juntes, tots ells incorrectes, llevat del darrer, el qual, pero,
s’ha d’evitar igualment, per artificios i innecessari.
Amb la preposició de enllacem també alguns deis adjectius indefinits,
numeráis i quantitatius, amb el nom a qué es refereixen.
Ex.: Hi haviapoc de vi. El van tractar amb bastant de consideració.
En el cas de gens l’ús de la preposició de és obligatori.
Ex.: No hi ha gens de material.

269



Hi ha un cert nombre de verbs que demanen un complement d’objecte
introdult per la preposició de. Els principáis són parlar, saber, recordarse,
oblidar-se, riure’s, burlarse, adonarse, gloriejarse, abstenirse, etc.

Ex.: Parlen d’economia. Es recorden d’aquell encárrec. No us oblideu de
telefonar. Convé adonarse de tots els detalls. S’abstenen de participar en la
discussió.

Aquests complements introduits per la preposició de es pronominalitzen
amb el pronom en.

Ex.: Parlen d’economia pero no en parlen gaire. Havien de telefonar pero no
se’n van recordar. Ens vam adonar de l’errorpero ens en vam adonar tard.
Davant l’infinitiu que és el complement directe d’altres verbs (verbs que
expressen desig, intenció, propósit, rebuig, recomanació, etc.), com acordar,
decidir, desitjar, esperar, exigir, permetre, pregar, procurar, prometre,
recomanar, suggerir, etc., l’ús de la preposició de es considera facultatiu,
pero es recomana de no prescindir-ne, especialment en el llenguatge cuite i
en la prosa administrativa. Análogament s’esdevé quan Pinfinitiu és el
subjecte del verb.
Ex.: Han acordat de demanar una subvenció. Han decidit d’autoritzar

aquesta despesa. Esperan de resoldre-ho aviat. Els han perinés d’ajornar-ne
la presentado. Desitgem de paiticipar-hi. Els recomanem de no insistir-hi.
Convé d’ateñirse a les normes. Costa de decidirse.

En aquests casos, l’infinitiu que fa de complement és susceptible de
representar-se per mitjá del pronom lio i el que fa de subjecte no es pot
pronominalitzar pero es pot sobreentendre. Així: Hem acordat de demanar
una subvenció i Esperan de resoldre-ho aviat es poden reduir a Ho hem
acordat i Ho esperan, i No convé de demorar-ho i Costa molí de decidirse es
poden reduir a No convé i Costa molí.
La preposició de introdueix també l’adjectiu qualificatiu o possessiu que fa
d’atribut del pronom en.

Ex.: Si no teniu paper blanc, agafeu-ne de groe. N’hi ha quatre de nostres i
dues de vostres.

LA PREPOSICIÓ EN

105. S’usa, principalment, en els casos següents:
I. En designacions de lloc, especialment davant els articles indefinits
demostratius:

els
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Ex.: Treballa en un bañe. Desa-ho en aquella carpeta. Han arribat en aquell
puní.II.Introduint els cómplements d’objecte, quan són representáis per noms o
pronoms forts, de verbs compensar, tardar, vacil.lar, complaure’s, afanyar-se,
entossudir-se, delectarse, exercitarse, esforgarse, consistir, etc.

Ex.: Hem de pensar en els seus honoraris. No es pot tardar tant en el
pagament d’aquest deute. Es complanen en aquest estat de coses. S’esforcen
en la consecució deis seus objectius. El seu patrimoni consisteix en tres
finques urbanes.III.Formant part de nombroses expressions i frases fetes com en general, en
particular, en síntesi, en resum, en suma, en efecte, en realitat, etc.IV.Introduint els infinitius que indiquen el moment en qué es realitza
l’acció del verb principal.
Ex.: És una cosa que s’adverteix en entrar a l’empresa. Ens en vam adonar en
examinar el balang.

En alguns casos, el conjunt format per la preposició en i l’infinitiu agafa un
matís causal: Vam adoptar aqüestes mesures en adonar-nos de la gravetat de
la situado. El catalá, pero, no usa tant com el castellá d’aquestes
construccions amb valor causal i prefereix de dir Com que era una cosa tan
urgent vam obrar sense instruccions a Vam obrar sense instruccions en ésser
una cosa tan urgent.V.Introduint diverses designacions de valor temporal.
Ex.: Ha d’estar llest en vuit dies. Hofarem en el moment oportú.

REMARQUES SOBRE LES PREPOSICIONS A I EN

106. Existeixen diversos casos de vacil.lació en l’ús de les preposicions
a i en. Els principáis són els següents:
I. Introduint les designacions de lloc, com hem dit, se sol usar a davant els
articles definits i en davant els indefinits i els demostratius. És forqa usual,
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pero, d’introduir amb la preposició en, davant Partióle definit, aquelles
designacions de lloc que no indiquen un espai físic o material.
Ex.: Aixó consta en el reglament.

II. En les designacions de lloc que indiquen el terme d’un moviment,
alternen també les preposicions a i en, la primera davant els noms
geográfics i els articles defmits, i la segona davant els indefinits i els
demostratius (diferentment del castellá que usa únicament, en aquests
casos, la preposició a).
Ex.: Han anat a la Bisbal. S’ha de pujar al cinqué pis. Van anar a parar en
aquella oficina.

III. Els complements d’objecte de verbs com complaure’s, consistir, pensar,
tardar, etc., i de locucions com teñir interés, ésser el primer, etc., introdui'ts
per la preposició en quan són grups nomináis o pronoms forts, han d’ésser
introdui'ts per la preposició a quan són infinitius.
Ex.: Es complanen a oferir-vos el seu domicili. La tasca del secretan
consisteix a dur el llibre d’actes. Tenim interés a conéixer el resultat de

l’enquesta.

LA PREPOSICIÓ AMB

107. Introdueix complements que denoten la companyia, el mitjá,
l’instrument, el contacte, la concurrencia a una acció, la manera.

Ex.: Hi vam anar amb Valcalde. Cal comptar amb la seva ajuda técnica. S’ha
de fer amb máquina eléctrica. Tenim bona relació amb els representants de
sector. Hi liem coincidit amb d’altres persones interessades. Cal resoldre
aquest problema amb molí de tacte. Actúen d’acord amb les institucions
afectades. Han topat amb molts obstacles. Només ho podrem aconseguir amb
la seva col.laboració.

Notem l’ús de la preposició amb en frases o expressions com amb prou
feines, veure-s’hi amb cor, tenir-neprou amb (alguna cosa).
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REMARQUES SOBRE LES PREPOSICIONS EN I AMB

108. La identitat de pronunciació, en amplíes zones del domini
lingüístic del caíala, entre les preposicions en i amb, fa que es dubti sovint
en l’ús d’aquestes preposicions. D’altra banda, no deixen d’existir alguns
casos poc clars o més o menys conflictius. En general, l’ús de les
preposicions en i amb correspon al de les preposicions "en" i "con". La
discrepancia més notable és en frases com anar amb cotxe, amb bicicleta,
etc., en les quals, en catalá, és més habitual amb que en.

ÚS DE LES PREPOSICIONS PER I PER A

109. La preposició simple s’usa, principalment, introduint els termes
següents:

I. El terme que indica el motiu, la causa, el mitjá i el mode de l’acció del
verb.

Ex.: Ho han fet per interés. Han actual així per moltes raons. Ho han
aconseguit per influencia. Us donem les grades per la vostra atenció. Han
protestat la lletra per manca de pagament. Us manifestem el nostre agraiment
per la confianza que ens demostreu. S’ha d’enviar per paquet postal. Hi han
accedit per considerado personal. Elprojede va ésser aprovat per unanimitat.
Ens reembossarem de les quantitats avangades per mitjá de lletres a 30 dies.
Ho sabem per experiencia. S’ha publicat un decret peí qual es nomenen els
vocals del Comité.

II. El complement d’agent de la veu passiva, és a dir, l’autor d’una acció
quan no fa de subjecte de l’oració.
Ex.: La memoria ha estat redactada peí secretad. L’ade será presidit peí
president de la Generalitat. Ho hem fet revisar per un comedor experi. Els
membres del comité són desigiats peí conseller d’Indústria. Les modificacions
van ésser aprovades per la Comissió.
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III.Certes designacions locatives, especialment quan indiquen lloc de pas.

Ex.: La carretera nova passará per l’altra banda del riu. Van tomar per
Puigcerdá. Farem un tomb per les noves instal.lacions.IV.Algunes designacions temporals.
Ex.: L’exposició será inaugurada per Nadal. Vindran per Pasqua. Peí generes
concedirá una paga extraordinaria.V.Els termes de l’oració que indiquen representació, substitució,
distribució, la persona que actúa o és considerada en una qualitat
determinada, o a intenció de qui es realitza l’acció del verb.
Ex.: Hi va assistir el secretan técnic peí conseller. Participen en els debáis per
la nostra empresa. En toquen quatre per cap. Ho paguen a tres-centes pessetes
per holandés (o ... a tres-centes pessetes l’holandés). Me’l quedo per ajudant
(o... com a ajudant). Ho farem peí president.VI.La preposició per intervé en nombroses locucions i frases fetes com per
exemple, per descomptat, per compte de, per fi, per tant, per tal com, per tal
que, etc.

110. La llengua parlada ha eliminat gairebé la distinció entre la
preposició simple per i la preposició composta per a, reduint-les a l’ús
exclusiu de la preposició per. La preposició composta, pero, es manté en la
llengua escrita com un element imprescindible per a la claredat del text. En
general, bé que amb certes discrepáncies, l’ús de les preposicions per i per a
correspon al de les preposicions del castellá "por" i "para":
La preposiciópera indica, essencialment, finalitat, objecte o destinació.
Ex.: Ho han dut peral director. Us preguem que li doneu totes les facilitáis per
a la tasca que ha de dur a tenne. Són unes nonnes molí útils per ais
funcionaris. Era el moment més idoni per a una iniciativa com aquella. No el
considerem interessant per a la nostra empresa. S’ha aprovat una proposició
per a un pía d’urgéncies. El president va intervenir per a una qiiestió d’ordre.
Es va determinar el procediment per a fer-lii possible la participado de
1’Administració.

L’ús de les preposicions per i per a és especialment delicat davant els
infinitius. Convé de teñir en compte les normes següents:



I.Davant els infinitáis que depenen d’un verb d’acció voluntaria s’usa la
preposicióper.

Ex.: El diputat va prendre la paraula per exposar el projecte. Ho compren per
tomar-ho a vendre. Han vingutper parlar amb el director. Ha dimitit per evitar
desavinences. S’ha venut la casa per pagar els deutes. Hi vaig intervenir per
clarificar la qüestió. Treballen per guanyar-se la vida. Ho van dir per fer-me
quedar malament. Ho van silenciarper no comprometre’l.II.S’introdueixen amb la preposició composta per a els infinitius que
expressen la finalitat del verb de qué depenen, quan aquest verb no és
d’acció voluntaria.

Ex.: El necessitem per a fer l’informe. Hi cabem per afer una reunió. N’hi ha
prou per a tenir-ne un coneixement exacte.III.Davant de verbs com és ara dir, parlar, manifestar, etc., en casos en qué
constitueixen una fórmula d’atenuació d’alló que hom diu, es fa servir la
preposicióper.

Ex.: Per dir-ho així, per dir-ho d’alguna manera, per parlar amb propietat, per
dir-ho breument, per manifestar el meu parer, etc.IV.Quan, expressant finalitat o destinació, Pinfinitiu depén no del verb sino
d’un nom complement d’aquest, s’introdueix també amb la preposició per a
encara que el verb principal sigui d’acció voluntaria.
Ex.: S’ha aprovat una proposició per a realitzar un pía d’urgéncies. El
transportista va dur una partida de pomes per a vendre. S’han emprés unes
accions per a crear les condicions adequades per a atreure l’activitat
económica.V.Davant els infinitius que depenen de verbs com servir, seivir-se, usar,
utilitzar, etc., s’usa la preposició per a:

Ex.: Serveix per a fer operacions complicades. S’usa per a resoldre problemes
especiáis.
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L’US DE LES PREPOSICIONS FORTES

111. El segon component de les preposicions compostes cap a, fins a i
des de -aixó és, les preposicions simples a i de- es comporta com en els
casos generáis: a i de es contrallen davant les formes de Particle del masculí
i de revesteix la forma elidida d’ davant els mots comengats en vocal o h.
Ex.: Aquest poblé cau cap al Vendrell. Ens hi quedarem fins ais darrers dies
de juny. Ho consideren des del seu puní de vista. Funciona des d’ahir.
Fins a es redueix a fins davant certes designacions de temps. Ex.: La sessió
s’ajoma fins demá. No comenqará fins el dia 10.
És un castellanisme sintáctic que cal evitar l’ús de l’adverbi baix en lloc de la
preposició sota, en frases com deu graus sota zero, sota terrat, sota la nieva
responsabilitat, sota la direcció del mestre Tolosá, sota el meu punt de vista,
etc.

La preposició sense es pot usar amb valor adverbial -després del verb-, en
frases com Els ordenances van amb corbata pero els funcionaris van sense.
Notem que cal dir amb corbata o sense, amb interés o sense, etc., (en lloc de
"amb o sense corbata", "amb o sense interés").
La preposició malgrat indica idea d’oposició. Ex.: Ho hafet malgrat la nostra
prohibido. Com a preposició que és, malgrat ha de precedir sempre un grup
nominal o un terme análeg (un infinitiu, etc.), i no s’ha d’usar, per tant, en
lloc deis termes conjuntius que ha originat: malgrat que, malgrat tot i malgrat
aixó. Cal evitar, dones, construccions com "Ho va fer malgrat no en tenia
ganes (en lloc de ... malgrat que no en tenia ganes) o "Es distreu molt sovint;
malgrat, no s’equivoca" (en lloc de ..malgrat aixó, no s’equivoca). Un
advertiment análeg mereix la locució prepositiva no obstant, de valor idéntic
al de malgrat, i que ha originat els termes conjuntius aixó no obstant i no
obstant aixó. Podem dir Hi insisteix no obstant el que hem dit, pero cal evitar
de dir "Els seus recursos són molt escassos; no obstant, paga sempre
puntualment" (en lloc de ...aixó no obstant, paga sempre puntualmente
Amb la mateixa funció gramatical que les preposicions es poden usar els
conjunts de mots anomenats locucions prepositives, com és ara a causa de,
grades a, per culpa de, a despit de (o a desgrat de), a favor de, afide (opertal
de), aforqa de (o a copia de), a través de, en lloc de (o en comptes de), quant
a (o peí que fa a, peí que respecta), etc., així com un nombre indefinit de
frases com per influencia de, amb la intervenció de, en oposició a, etc.
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112. És incorrecte, bé que avui molt usual, d’introduir una frase incisa
entre la preposició i el grup nominal o análeg que introdueix. No s’ha de
dir, per tant, "Disposa de, més o menys, un milió de pessetes", sino Disposa,



més o menys, d’un milió de pessetes. En l’ús de les locucions i de les frases
de valor prepositiu, la frase incisa pot precedir la preposició simple que en
constitueix l’últim component, pero no s’ha de col.locar entre aquesta
preposició i el terme que introdueix. Podem dir, així, Ho va obtenir grades,
segons diuen, a la seva influénda, pero no "... grácies a, segons diuen, la seva
influencia".

Es millor evitar, també, la coordinació de dues preposicions, en frases com
"Treballa per i per al poblé" en lloc de Treballa peí poblé i per al poblé.

Exercicis

Copieu les oracions següents tot introduint-hi, si hi cal, la preposició
a:

1. El president va saludar tots els assistents.
2. Vam assabentar Palcalde del contingut del projecte.
3. Cal obeir sense vacil.lar les ordres de la superioritat.
4. Aquest fet obeeix unes circumstáncies especiáis.
5. Aquesta disposició ha desagradat nombrosos sectors de
l’Administració.

6. S’ha de telegrafiar l’apoderat general.
7. Van subvenir les necessitats més peremptóries.
8. Convé que tot s’atengui el que disposen les normes vigents.
9. Hem d’avisar els clients.

10. Encara s’ha d’escriure els clients.

11. Aquesta tramitació va massa poc a poc.

12. Ningú no ha pensat avisar la secretaria.
13. Aquesta disposició no afecta la nostra demarcado.
14. La seva obligació és informar el públic.
15. Van renunciar l’heréncia.

16. Viu en un poblé tocant Figueres.
17. No volen renunciar convencer l’oposició.
18. No han tingut en compte la poblado flotant.
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19. Ha accedit el que li han demanat.
20. Van insultar l’ordenan§a.

Copieu les oracions següents, tot omplint-ne els buits amb la que
calgui de les preposicions a o en:

1. Han obert una delegado ... Lisboa.
2. Em vaig limitar ... seguir les seves instruccions.
3. Es complauen ... anunciar-li la visita del seu representant.

4. Resideixen ... una dutat de segon ordre.
5. Tenen interés ... oferir-vos els seus servéis.

6. S’ha de teñir present... obrir-se la sessió.
7. Ho vaig saber ... rebre la seva carta.

8. Només intervé ... les matéries que són de la seva competencia.
9. Parlen d’una sessió ... la qual no havíem intervingut.
10. Va actuar sense pensar ... les conseqüéncies.
11. No va pensar ... convidar el delegat.
12. Es basava ... uns detalls sense importancia.
13. Tot va consistir ... dir unes paraules de salutació.
14. Es van arriscar ... perdre-hi molts diners.
15. S’han obstinat... una posició indefensable.
16. S’han obstinat... mantenir la seva actitud.

17. No es pot tardar tant... contestar la correspondencia.
18. S’exposen ... un iracas molt greu.

19. S’exposen... fracassar.
20. No es pot vacil.lar ... prendre mesures adequades al cas.

Copieu les oracions següents, tot introduint-hi la preposició de on
calgui o en els casos que l’admetin:
1. Es proposen discutir-ho en una propera reunió.
2. No cal presentar cap document.
3. Volen fer-ho peí seu compte.
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4. Ja no recorden els detalls més importants.
5. Ens recordem molí bé les seves instruccions.

6. Convé presentar uns informes més decisius.
7. És un procés que es desenvolupa mica en mica.
8. Hi va haver dos ferits greus i un bastant lleu.
9. Ha estat nomenat ajudant direcció.
10. Ens en va subministrar un antiquat.
11. No podem admetre aqüestes imposicions.
12. Ningú no dubta les seves afirmacions.
13. No gosen insistir sobre aquest punt.

14. Hem suggerit fer-hi algunes esmenes.

15. La proposta ha estat feta per l’Associació Veins.

Copieu les oracions següents, omplint-ne els buits amb la que hi
calgui de les preposicions en o amb.
1. No s’hi permet l’entrada ... mánigues de camisa.
2. Hi va assistir ... companyia de diverses personalitats.
3. Arribaran ... avió.

4. S’ha de copiar ... máquina eléctrica.
5. S’ha llicenciat... ciéncies exactes.

6. Convé que pensem ... tots els detalls.
7. És una operació que s’ha de fer ... tota exactitud.
8. Ens en vam adonar ... veure les fotocópies.
9. No ho farem si no és ... la seva col.laboració.

10. Només ho tindrem ... compte ... els casos que digui la llei.
11. Advertiu-los que vagin ... compte a no equivocar-se.
12. Estaven interessats ... l’obtenció d’aquell informe.
13. No comptávem ... la seva col.laboració.
14. Vindran ... vehicle propi.
15. S’ho pensaran ... calma.
16. No és una cosa aconsellable ... aqüestes circumstáncies.
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17. L’operació consistirá ... diverses accions conjuntes.
18. Convé estar ... contacte ... el delegat de servéis.
19. Ho van dividir ... tres parts iguals.
20. Ho van dividir ... molta precisió.

Copieu les oracions següents, tot omplint els buits amb la que hi
calgui de les preposicions per o per a:

1. Volen suprimir el tren que passa ... Vic.
2. Aquesta copia és ... Poficina de 1’alcalde.
3. L’informe ha estat examinat... la Secretaria Técnica.

4. Han redactat unes normes ... l’ús de les fotocopiadores.
5. La tramesa deis exemplars es fa ... correu.

6. S’hi van traslladar ... posar-s’hi en contacte.

7. Es tracta,... dir-ho clarament, d’una estafa.
8. És un fet queja es pot donar ... descomptat.
9. Li hem de telefonar ... donar-li les grácies.
10. Volen demanar una secretaria ... escriure la correspondencia.
11. No serveixen ... redactar cartes de compromís.
12. La subscripció es fa ... anys naturals.
13. Es poden adquirir les tapes ... relligar les col.leccions de la revista.
14. Aquesta disposició no tindrá efectes ... els subscriptors que ja
hagin enviat la butlleta.
15. La ponencia ... elaborar aquest projecte es reunirá el mes que ve.

16. Aquest escrit els será presentat ... el nostre delegat en aqueixa
plaga.
17. L’acord ha estat pres ... unanimitat.
18. La decisió fou presa ... la Conselleria de Comerg.
19. Aqüestes zones es defineixen ... les seves característiques.
20. Aqüestes zones es defineixen ... l’aplicació de les disposicions
vigents.
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RESUM

El complement indirecte o datiu i el complement d’objecte
que depén de certs verbs, com contribuir, accedir,
acostumar-se, avesarse, etc., s’introdueixen amb la
preposició a.

Ex.: Ho han dit a Vadministrador. S’han d’acostumar a les
normes de la casa.

També s’han d’introduir amb la preposició a els
complements d’objecte representáis per un infinitiu, de verbs
com complaure’s, consistir, pensar, tardar, vacil.lar, aplicar-se,
entossudirse, etc., que quan duen el complement representat
per un grup nominal regeixen la preposició en.

Ex.: Es complauen a oferir-vos llur domicili. El tráete consisteix
apagar-ho a noranta dies.
El complement directe s’introdueix sense preposició, encara
que siguí una designació personal. És un castellanisme
sintáctic, que cal evitar, l’ús de la preposició a en aquests
casos. Cal dir Hem interrogat la dependenta, en lloc de Hem
interrogat "a" la dependenta.

Els complements de nom formats per un altre nom o grup
nominal s’introdueixen gairebé sempre per mitjá de la
preposició de, la qual estableix una gran diversitat de tipus de
relació: la materia, l’origen, els components d’una cosa, el
contingut, l’espécie, el funcionament, la destinació, Fautor,
etc. Diem, així, una camisa de ratlles, una cuina de gas, una
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máquina de vapor, un rellotge d’or, un abric de llana, etc., amb
la preposició de, en lloc de una camisa "a" ratlles, una cuina
"a" gas, una máquina "a" vapor, un rellotge "en" or, un abric
"en" llana, expressions, certament, avui molt usuals, pero
totalment incorrectes.

També és preferible de dir una sala de juntes i unes botes de
pluja a una sala per a juntes i unes botes per a la pluja.

La preposició en s’usa, principalment, introduint desig-
nacions de lloc i en nombroses frases fetes i adverbials.
Introdueix també el complement d’objecte de verbs com
complaure’s, entossudir-se, vacil.lar, consistir, tardar, pensar,
etc., pero només quan aquest complement és representat per
un grup nominal o pronominal. Diem, així, S’entossudeixen en
la seva negativa i Pensen en tu, pero S’entossudeixen a anar-hi
i Pensen a tancar la porta.

Cal introduir també amb la preposició en l’infinitiu que
indica el moment en qué es realitza l’acció del verb de qué
depén (i no, com en castellá, amb la contracció al).
Ex.: En iniciar-se la sessió hi havia molt poca gent.

Les preposicions en i amb ofereixen sovint una identitat de
pronunciació que emmena a escriure construccions
incorrectes com llicenciat "amb" dret, confiar "amb" les
amistáis, pensant "amb" massa coses, etc., en lloc de llicenciat
en dret, confiar en les amistats, pensant en massa coses. Notem
l’ús de la preposició amb en les frases fetes amb prou feines,
veures’hi amb cor, anar amb compte (al costat de teñir en
compte).
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Al costat de la preposició simple per, que indica una gran
multiplicitat de relacions, la llengua escrita o culta manté l’ús
de la preposició composta per a, que indica essencialment
destinació. Diem, així, Ho han fet dur peí corresponsal,
indicant que han fet que ell ho dugués, i Ho han fet durper al
corresponsal, indicant que ho han fet dur amb destinació a
ell.

Amb la preposició per a s’introdueixen també els infinitius
que depenen de verbs com servir, utilitzar, usar, necessitar,
haver-hi, caldre, etc., i en general verbs que indiquen una
acció no voluntaria. Així, al costat de Treballen per guanyar-se
la vida o Parlen per cridar l’atenció, diem Serveix per a
comprovar la qualitat i Els necessitem per a pagar elpersonal.

Les preposicions compostes cap a, fins a i des de esdevenen,
respectivament, cap al i cap ais, fins al i fins ais, des del i des
deis, davant els articles definits (sempre que el no s’hagi
d’apostrofar). Des de s’escriu des d’ davant els mots
comengats en vocal o h.
Ex.: Anem cap al poblé. Arribarem fins ais límits convinguts.
Hi treballa des de l’anypassat. Hi és des d’abans d’ahir.
Construccions com deu graus "baix" zero, "baix" la meva
responsabilitat, viure ''baix'' teulada són degudes a la influencia
del castellá i totalment incorrectes. Cal dir deu graus sota
zero, sota la meva responsabilitat, viure sota teulada.
No han de col.locar-se frases incises entre la preposició i el
terme que introdueix. Cal dir Hi contribueix,
aproximadament, amb un milió en lloc de "Hi contribueix
amb, aproximadament, un milió".

283



TEXT
En arribar a les envistes del que havia d’ésser el seu poblé,
la mare d’en Martí no va poder ofegar un sanglot.
-Qué et passa, dona? -va demanar el marit, donant el
ronsal al seu fill i passant darrera de l’animal per
aconsolar-la.

-No res. És que sembla talment un desert.
-Totes aqüestes terres ho són, un desert. Pero hi farem
cases, i tindrem térra, i el nostre hort.
-Vós heu comprat un hort, pare? -va demanar en Martí.
L’home es va posar, ara, a caminar amb delit al costat del
fill.

-No, el rei ha tret en subhasta aquest terme d’Almacelles.
-Pero no heu pas comprat el terme...?
-Deixa’m acabar i no diguis bajanades. Com vols que
compri un terme ni un hort, ni una col, si no tenim un mal
sou? Reirá! No, fill: el qui ha comprat el dret de fer el poblé
ha estat un senyor de Barcelona.
-Un noble?

-Més o menys. Pero el rei ha dit que qui compri el poblé i
terme hi ha de fer tota una població. Mira: aquí tens la
primera bastida.
S’havien anat acostant al que semblava que havia de ser
un raval. Una bastida s’aixecava, al punt on uns homes
refeien una paret que encara es podría aprofitar.
-Ei! -els van cridar quan ells passaven per dessota-. Quants
sou?

-Tres i el ruc -va dir el pare.
-Dones, sigueu benvinguts. Sobretot el ruc, que aquí ens
fan molta falta.

A cavall d’una muía venia de lluny un home.

(Josep Vallverdú. Homes, bésties i facécies)
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Exercicis sobre el text

1. Escriviu totes les preposicions fortes utilitzades en aquest text.

2. Escriviu totes Íes iocucions prepositives utilitzades en aquest
text.

3. Expliqueu i’ús de les preposicions en i per que figuren en
aquest text.
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LES CONJUNCIONS

113. Les conjuncions són mots gramaticals amb els quals enllacem
dues oracions o dos termes coordinats dins una mateixa oració (com si aixó
representes que s’ha sobreentés el verb que correspon al terme introduit
per la conjunció: Els corresponsals i els representants es queixen es pot
considerar com la reducció de Els corresponsals es queixen i els representants
es queixen).
Les oracions coordinades ho són sempre per un terme conjuntiu, pero les
subordinades també s’enllacen amb la principal amb termes altres que les
conjuncions, com és ara els pronoms relatius. Per aixó, les oracions
subordinades enlla^ades amb la principal per mitjá d’una conjunció són
anomenades subordinades conjuntives. Així, en l’oració Volea que dimiteixi,
l’oració que dimiteixi és una oració subordinada conjuntiva: el mot que és
una conjunció, és a dir, un mer element d’enllag. En canvi, en l’oració És el
funcionan que va dimitir, l’oració que va dimitir és una subordinada relativa:
el mot que és un pronom relatiu, que fa alhora d’element d’enllag i de
subjecte de la subordinada.
Les conjuncions es classifiquen, per al seu estudi, en dos grans grups, les
conjuncions de coordinació i les conjuncions de subordinació, encara que
aquesta classificació no coneix sempre una delimitació precisa, i es manté,
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especialment, obeint a criteris de tipus práctic: certes construccions podrien
admetre un lloc diferent en la classificació, segons el punt de vista que s’hi
adoptes.
D’altra banda, són nombrosos els adverbis usats amb valor conjuncional, els
quals més que no pas un enllaq gramatical o sintáctic entre dues oracions
estableixen entre elles un lligam lógic. I, de fet, certs mots classificats
tradicionalment en la categoría de les conjuncions fan sovint aquesta funció
gramatical subalterna. Així, en una construcció com Són unes dades molt
interessants, les quals, dones, convé de teñir en compte, és el terme relatiu les
quals que realitza la funció d’enllag gramatical i la conjunció dones no
estableix sino una relació lógica entre la subordinada i la principal.

LES CONJUNCIONS DE COORDINACIÓ

114. Se solen classificar en els grups següents: copulatives,
distributives, disjuntives, adversatives, consecutives i continuatives.

LES CONJUNCIONS COPULATIVES

115. Les conjuncions copulatives es limiten a enllagar dues oracions
coordinades o dos termes coordinats dins una mateixa oració. Són i i ni.

Ex.: L’or puja i la moneda babea. Els clients es queixen i els venedors
protesten. S’han de repassar els albarans ifer les factures. Vosaltres reviseu els
oñginals i jo les proves. L’autor i Veditor tenen el mateix criteri. Paguen el dia
3 i el dia 18. Treballen a poc a poc i malament. Aixó ens afecta a nosaltres i a
vosaltres. Que diguin quan i com ho han fet. És una disposició útil i
encertada.

La conjunció i no se substitueix per e -com es fa en castellá- encara que el
mot següent comenci en la vocal i, precedida o no d’una h.
Ex.: Cerquen més dades i investigueu-ho afons. És una dada útil i interessant.
És una reunió conjunta de geógrafs i- histoñadors. Ho volem resoldre i hi
insistirem.
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L’altra conjunció copulativa és ni, que s’usa en correlació amb l’adverbi de
negado no.

Ex.: No compren ni venen. No ens interessen els vostres productes ni els de les
vostres filiáis. No compleixen moralment ni legalment.

LES CONJUNCIONS DISTRIBUTIVES

116. Les conjuncions distributives són les que indiquen l’alternativa de
qué poden ésser objecte dues oracions o dos termes d’una mateixa oració.
Totes elles, per tant, consten de dos mots, usats correlativament. El seu
nombre és, de fet, il.limitat, pero les més usuals són qui...qui, ara...ara,
adés...adés, mig...mig sia...sia, ni...ni, etc.

Ex.: Qui amb subvencions, qui amb crédits, tots se’n van sortir. Ara és a
Londres, ara és a París. Ara demanen un permís d’importació, ara un crédit
bancari. Adés diu que sí, adés diu que no. Ho ha de firmar sia el president, sia
el secretan. Ni estalvia nifa deutes. Ni tanca ni amplia el negoci.

LES CONJUNCIONS DISJUNTIVES

117. Les conjuncions disjuntives són les que enllacen els termes entre
els quals s’ha de fer una opció. Hi ha una sola conjunció disjuntiva, o, la
qual es reforja sovint amb d’altres mots.

Ex.: Cal telefonar-li o telegrafiar-li tot seguit. Es pot enviar per corren o per
agencia. Funciona amb corrent o amb piles.
La conjunció o serveix també per a indicar una equivalencia.
Ex.: El caíala és una llengua románica o neollatina. És una planta
anomenada fatigóla o timó.
Es pot esdevenir, en algún cas, que no sigui prou ciar si la conjunció o és
própiament disjuntiva, és a dir, expressa una alternativa, o si expressa una
equivalencia, com en les oracions Trebalien amb vori o fiista i Trebalien amb
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vori o marfil, en la primera de les quals o indica alternativa (vori ifusta són
coses diferents) i en la segona indica una equivalencia. La possible
ambigüitat es desfá reforgant la conjunció amb el mot bé, en el primer cas, i
amb el mot sia en el segon: Treballen amb vori o bé fusta i Treballen amb
vori, o sia marfil. Fa d’infermer o bé de practicant i Fa de practicara, o sia
assistent técnic sanitari. Hi ha casos, encara, en qué la conjunció o resol els
dubtes del parlant sobre la possible identitat de dos conceptes en tot cas
molt afins.

Ex.: És de color lila o violeta. Li van regalar unes copes de vidre o cristall.
Amb l’ús d’expressions com aixó és, és a dir, volem dir, dit altrament, etc.,
fem precedir la formulació d’una idea formulada abans amb termes
diferents, per tal de facilitar-ne la comprensió.
Ex.: Aixó només afecta el titular del pemiís, és a dir, el president de l’entitat.
Només hi tenen dret els americans, aixó és, els ciutadans deis Estats Units
d’América.

La conjunció o no se substitueix per u -com es fa en castellá- si el mot
següent comenta en la vocal o, precedida o no d’una h.
Ex.: No recordó si es diu Oller o Oliver. Ha compost un drama líric o ópera.
No sap si triar Bélgica o Holanda. Apunteu-ho de seguida o ho oblidareu.

LES CONJUNCIONS ADVERSATIVES

118. Les conjuncions adversatives indiquen una certa oposició o idea
de sentit contrari entre les oracions o els elements que enllacen. Les
principáis conjuncions adversatives són pero, sino, altrament, tanmateix i ans
(arcaica).
La conjunció pero indica habitualment una oposició entre els dos termes
que enllaga, pero sovint aquesta idea d’oposició es redueix a una simple
limitado o restricció.

Ex.: Els han concedit una subvenció, pero no se la mereixen pas. Ho
acceptem, pero únicamentper compromís i a contracor. La vostra proposta és
molt raonable, pero de moment no ens és possible d’acceptar-la. Els vostres
preus són molt interessants, pero no ens consta la qualitat del vostre producte.
Domina perfectament el francés, l’anglés i l’alemany, pero la seva redacció
catalana és deplorable.
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És molí interessant l’ús de pero després d’un deis membres d’una oració
enllagada amb una d’anterior amb un altre mitjá gramatical, i en qué la seva
funció, per tant, és únicament d’establir un lligam lógic entre les dues
oracions.

Ex.: M’hi va convidar com a director, sense saber, pero, que jo havia presentat
la dimissió. Els ho vam concedir, advertint-los, pero, que era l’última vegada.
Tenen una copia del document, la qual, pero, no concorda exactament amb
Voriginal.
Amb la conjunció sino afirmem del terme que precedeix el que hem negat
d’un terme indicat anteriorment. Gairebé sempre s’usa, per tant, en
correlació amb un terme negatiu.
Ex.: No ho ha de signar el president sino el secretan. L’error no és de la copia,
sino de ¡'original. No necessitem amiaris sino arxivadors. No es pot fer a
máquina sino a má.
La conjunció sino s’usa també amb un valor restrictiu.
Ex.: No són sino nunors sense fonament. No es reben sino comandes sense
importancia. No lii va assistir sino el secretad d’un regidor.
És també molt usual l’ús de sino en correlació amb els termes no solament,
no tan sois, no únicament, etc. (l’ús de no només és una innovació no gens
recomanable).
Ex.: Hi assistiran no solament els regidors sino els consellers. Ha obtingut no
solament una subvenció sino una prima a l’exporiació. S’hi cotitzen no
únicament valors mobiliaris sino moneda estrangera.

Sino pot usar-se també indicant excepció, en una oració com Tothom hi va
estar d’acord, sino el secretad, que és l’oració de sentit contrari de No hi va
estar d’acord ningú, sino el secretad.
No s’ha de confondre la conjunció sino amb el conjunt si no, coincidencia
del mot condicional si i la negació no.

Ex.: Si no us interessa a vosaltres ens ho quedaran nosaltres. Us giraran una
lletra a noranta dies si no rebem instniccions contraríes. Us agrairem, si no us
és cap molestia, que ens ho comuniqueu. No és válid si no duu el confonne
del secretad. (Comparem aquest darrer exemple amb No és válid sino els
dies feiners.)

Notem, també, l’ús del conjunt si no en frases el.líptiques, com Miren el
reglament, si no (n’esteu convenguts), i us en convenceren.

Així mateix, el conjunt si no figura en construccions en qué afirmem d’un
deis seus membres alio que no gosem afirmar del membre precedit per
aquest conjunt.
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Ex.: Hi assistirá un conseller, si no el president. L’alemany, si no el parla,
l’entén.

Tanmateix indica que una cosa és lógica que s’esdevingui, especialment
malgrat el que semblava oposar-s’hi, o que una cosa cal que sigui a fi que en
resulti explicable una altra.
Ex.: Tanmateix podrem pagar la lletra; hauria estat un descrédit, haver-la de
tomar. Tanmateix hem fet un gran esforq: no l’hauriafet ningú més.
Es també molt usual l’ús de tanmateix amb un valor concessiu, és a dir,
indicant que una cosa és o s’esdevé sense que hagi estat obstacle el que
s’acaba de dir.

Ex.: Encara no hem cobrat la subvenció que ens ha estat concedida;
tanmateix, podrem satisfer els nostres compromisos. Les proves han estat
revisades quatre vegades i, tanmateix, no s’han eliminat totes les errades del
text.

Amb la conjunció altrament s’indica que un fet pot teñir lloc si no
s’acompleix el que s’estableix o es demana en una oració anterior.
Ex.: Convé que ens garantiu la qualitat del producte, altrament no ens
arriscarem a fer-vos cap comanda.
L’ús de la conjunció arcaica ans ha quedat reduit, gairebé, a la locució ans
al contrari.

Hi ha, encara, diverses locucions conjuntives amb valor adversatiu, com així
i tot, amb tot, sino que, més aviat, peraixó, en canvi imentre que.

Ex.: La sol.licitud no reuneix tots els requisits legáis; així i tot, ha estat
acceptada com a cas especial. La seva gestió no ha estat gaire afortunada;
amb tot, ha resolt algún problema prou difícil. No ho exigim sino que ho
sol.licitem. Han augmentat la producció i les vendes sense, per aixó,
incrementar els beneficis. Han tingut més beneficis que l’any anterior i, en
canvi, no anuncien cap dividend. Aquí ens ho resoldran de seguida, mentre
que allí ens faran esperar dues hores.

LES CONJUNCIONS CONSECUTIVES
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l’oració anterior. La principal conjunció consecutiva és dones.



Ex.: Fins ara no Item rebut cap resposta a les nostres propostes d’una solució
amistosa. Ens veiem obligáis, dones, a confiar l’afer al nostre advocat.
S’anuncia un augment important en el preu del paper. Convé, dones,
encarregar-ne tot seguit una fabricado important.
Les instruccions són ben clares. Dones, cal obrar en conseqüéncia.
Una falta de gramática que es comet molt sovint i que cal evitar amb el
máxim de rigor és Pús de dones amb valor causal, en oracions com No
havíem comenqat les obres "dones" esperávem les vostres instniccions o El
conseller no hi podrá assistir "dones" es troba indisposat. En aqüestes dues
construccions, l’oració subordinada introdui'da per dones expressa la causa,
no la conseqüéncia, del que es diu en Poració principal. L’ús de dones, per
tant, hi és del tot incorrecte, i cal reemplagar-lo per una auténtica conjunció
causal, com és ara perqué: No havíem comenqat les obres perqué esperávem
les vostres instniccions. El conseller no hi podrá assistir perqué es troba
indisposat.
S’usen també com a termes consecutius els adverbis així i consegüentment,
les locucionsper tant, per consegiient i en conseqüéncia.

Ex.: La comissió organitzadora s’encarrega de tots els detalls. Així, nosaltres ja
no ens haurem de preocupar de res.
Hi assistirá elpresident i, consegüentment, el secretan.
Ja s’ha rebut la consignado per a aquesta partida. Per tant, es podrá cobrar
abans de deu dies.
Els seus informes bancaris eren molt desfavorables i, per consegiient, no li van
concedir el crédit.
Hi ha hagut un augment molt important en el preu de les matéries punieres i,
en conseqüéncia, s’han hagut de revisar les tarifes.

LES CONJUNCIONS CONTINUATIVES

120. Les conjuncions continuatives indiquen una continuitat o
successió entre dues oracions o dos termes d’una oració, i afegeixen o
acumulen el contingut del segon al del primer. Com a conjuncions
continuatives s’usen els adverbis habilitáis encara (desproveí! del seu valor
temporal), més i endemés.
Ex.: Cal fer un pressupost de les obres i, encara, demanar el permís de
l’Ajuntament. La seva col.laboració és totalment ineficaq; més,
contraproduent. Li van concedir honors i privilegis i, endemés, un cáirec molt
ben rebribuit.
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Hi ha, també, diverses locucions conjuntives que tenen valor continuatiu,
com a més, encara més, així mateix i d’altra banda.

Ex.: És un genere de qualitat excel.lent i, a més, de preu assequible. Us agraini
molt la vostra ajuda i, encara més, la discreció amb qué ens l’heu donada.
Aquesta disposició afecta tots els propietaris del terme municipal i, així
mateix, els titidars deis contractes de lloguer. La utilitat del projecte és
inqüestionable, i, d’altra batida, és económicament viable.

Exercicis

En cinc de les deu oracions següents s’usa, indegudament, el gerundi
amb funció copulativa. Copieu totes deu oracions canviant les frases
de gerundi copulatiu per una oració coordinada.
1. Fabriquen peces de genere de punt utilitzant maquinaria anglesa.
2. Se’n pensa sortir demanant una subvenció.
3. El president se’n va anar ahir a París tornant aquest matí.
4. Traieu una copia guardant-la a l’arxiu.
5. Hi han descobert diverses irregularitats presentant una denúncia.
6. Reviseu el text comprovant-lo amb l’original.
7. Ha presentat una instancia sol.licitant una prorroga.

8. Feu el cálcul exacte donant-ne nota al director.

9. Demaneu el prospecte llegint-ne atentament les instruccions.
10. Ho han fet tenint en compte les seves instruccions.

Copieu les oracions següents, tot reforgant-ne la conjunció o amb els
termes sia o bé, segons el que calgui en cada cas.

1. Treballen amb argent viu o mercuri.
2. No sé si em va dir Canals o Casals.

3. Em sembla que l’han nomenat director o secretari general.
4. Demaneu-li un joc de galerades o proves d’impremta.
5. S’ha de fer a má o a máquina.
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6. Hi posen coure o bronze.
7. És un butlletí hebdomadari o setmanal.

8. Demanen coneixements d’estenografia o taquigrafía.
9. Hi pots anar al matí o a la tarda.
10. Com a ingredient principal hi ha esperit de vi o alcohol etílic.

Copieu les oracions següents, tot omplint els buits amb sino o si no,
segons el que calgui en cada cas:

1. No ho ha de signar Palcalde ... el secretan.

2. No solament li han concedit un crédit... una subvenció

3. Ho farem tal com ens demaneu ... rebem instruccions contraríes de
la superioritat.
4. Es veu que no percep ... una petita pensió de viduitat.
5. No tramitarem aquest document ... ens el presenten amb tots els
requisits legáis.
6. Anul.leu totes les visites,... les de les personalitats oficiáis.
7. Feu servir l’imprés oficial,..., no us admetran la sol.licitud.
8. Les instruccions diuen que no es pot demanar ... per mitjá d’un
imprés oficial.
9. Cobrará no únicament la factura ... els interessos de demora.

10. En podríem obtenir el catorze per cent,... el quinze.
11. No li envieu una carta ... un telegrama.
12. No li envieu la carta ... la demana.

Copieu les oracions següents, omplint els buits amb les conjuncions
dones o perqué, segons el que calgui en cada cas:

1. No us ho hem enviat abans ... ignorávem la vostra adrega.
2. És difícil que es pugui aconseguir ... els informes són molt
desfavorables.

3. Les circumstáncies no són gaire propicies i aconsellen,..., una gran
reserva.

4. És recomanable de demanar-ho com mes aviat millor ... s’anuncia
un canvi en la direcció.
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5. El cost de les obres será més elevat del que s’havia pressupostat;
s’hauran de cercar d’altres recursos.

6. La pedregada ho ha destrossat tot; caldrá, demanar una
declarado de zona catastrófica.

7. No s’hi pot teñir confianza ... ens exposem a un iracas.
8. Són dades fidedignes, les quals,..., no es poden negligir.
9. Ha topat amb dificultats molt greus i és probable, ..., que presentí
la dimissió.

10. Convé preveure una solució alternativa ... és molt probable que
ens diguin que no.

Copieu les oracions següents, suprimint o afegint en cada una d’elles
les partícules o monosíl.labs que calgui:
1. El nostre corresponsal ens informa de que les perspectives són ara
més favorables que mai.
2. En la nostra carta anterior els déiem que els agrairíem ens ho fessin
saber com més aviat millor.

3. El que ho hagi enviat peí seu compte no és cap inconvenient,
sempre que en doni nota a la superioritat.
4. Us preguem amb molta insistencia us poseu en contacte amb el
nostre representant.

5. Han aprovat la susdita memoria a fi de que pugui ésser exposada al
públic durant un període de trenta dies.
6. El punt essencial de la qüestió consisteix en que s’arribi a un acord.
7. El que convé saber és quines possibilitats hi ha de que s’aprovi el
pressupost.

8. El que s’aprovi el pressupost no depén de nosaltres.
9. Els van induir a que formessin part de la comissió.
10. Confiem, una vegada més, acollireu favorablement la nostra
demanda.



RESUM

La conjunció copulativa i no s’ha de substituir per e (com en
castellá) encara que el mot següent comenci en i, precedida o
no d’una h. Cal dir, per tant, cuite i intel.ligent, geográfic i
historie.

La conjunció disjuntiva o indica una alternativa o bé una
equivalencia. Quan diem tipografía o fotocomposició indica
una alternativa i quan diem esperit de vi o alcohol etílic indica
una equivalencia. En el primer cas es pot dir també, a fi
d’evitar l’ambivaléncia de la conjunció, tipografía o bé
fotocomposició, i en el segon, esperit de vi, o sia alcohol etílic.
No s’ha de confondre la conjunció adversativa sino amb el
conjunt si no, format per la conjunció condicional si i
l’adverbi de negació no.

Ex.: No era el president sino el secretan. No pensen sino a
guanyar les eleccions. Aixó afecta no solament els interessos
sino el capital. No ho sap ningú sino el director. Els ho volia
dir; sino que no m ’he atrevit.
Ho farem si no ens ho prohibeixen. Si no ens ho diuen, no ho
podem saber. Cal atenir-se a les normes; si no (ho fem), ens
exposem a un fracás. Podem arribar al deu per cent, si no al
dotze.

La conjunció consecutiva o il.lativa és dones. També s’usen,
amb el mateix valor, l’adverbi ahí i les locucions per tant i per
consegüent. Aquests termes indiquen la relació lógica que hi
ha entre el que es diu en una oració i el que s’ha dit en
l’oració precedent. Les dues oracions han d’anar separades
per signes de puntuació o bé es poden enllagar amb la
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conjunció copulativa i, i si Forado conté un terme que pugui
fer d’antecedent, per un pronom relatiu.
Ex.: S’anuncia un augment del preu del paper. Convé, dones,
de preveure-ho en els escandalls. / Ens ho han ordenat
categóricament i, per tant, ens hi hem d’atenir. / Es una
persona veraq, de la qual, per consegüent, ens podem refiar.
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TEXT
El prestigi deis títols ha mlnvat molt, fins davant les noies
riques. Abans, el títol d’advocat o de metge, si no servia
per a guanyar-se la vida, podia proporcionar un bon
casament. Per aquest cantó hi ha hagut augment de
positivisme en les donzelles i en llurs famílies: els títols ja no
enlluernen. D’altra banda, els fabricants, els comerciants,
les grans empreses sobretot, cada dia donen menys
importancia ais estudis oficiáis i ais diplomes.

La tragédia de molts homes de carrera liberal o técnica
consisteix en el fet de no saber-se separar oportunament
del mal camí que han emprés. La desil.lusió els eixala, les
privacions els corsequen, i, tanmateix, persisteixen a
mantenir una "posició social" que és una aparenga,. pero
una aparenga costosa.

Hom ha fet notar que, en aquest punt, la situació és més
greu a Europa que a América, perqué ací hi ha encara la
superstició del diploma. A Europa, els qui han estuóiat una
carrera s’entossudeixen quasi sempre a exercir-la, no sois
per l’orgull del títol, sino perqué no són capagos de
qualsevol altra feina, i així es troben, de fet, sense ofici ni
benefici. A América, al contrari, ben bé la meitat deis
estudiants es guanyen la vida practicant un ofici mentre
estudien, i succeeix molt sovint que és l’ofici, i no pas la
professió académica, la manera de guanyar-se la vida que
definitivament adopten. Si la carrera no dona, apel.len a
l’ofici, sense caure en l’absurda contradicció de donar-se’n
vergonya.

(Antoni Rovira i Virgili. Teatre de la ciutat)
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Exercicis sobre el text

1. Digueu si la conjunció o usada en aquest text indica una
alternativa o una equivaléncia.

2. Indiqueu totes les conjuncions (o locucions conjuntives)
adversatives usades en aquest text.

3. Justifiqueu l’ús de si no i sino en els exemples d’aquest text.

4. Substituid per una mera preposició simple el conjunt en el fet
de usat al principi del segon parágraf d’aquest text.
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LES CONJUNCIONS DE SUBORDINACIÓ

121. Les conjuncions de subordinació es classifiquen habitualment en
els grups següents: completives, condicionáis, concessives, comparatives,
causáis, temporals i fináis.

LES CONJUNCIONS COMPLETIVES

122. La principal conjunció completiva és que, que és el principal
element d’enlla§ de les oracions subordinades, amb unes funcions que
ultrapassen ámpliament el marc de les subordinades completives. Deixant
de banda el seu ús com a pronom relatiu, caracteritzat perqué a més de fer
d’element d’enllag substitueix un terme antecedent, la conjunció que
introdueix les anomenades oracions subjectives, d’estructura molt semblant
a la de les completives, pero que no es poden incloure en aquest grup
perqué no fan de complement sino de subjecte del verb de la principal, i
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també s’usa amb valor causal i final, i forma part d’un gran nombre de
locucions.

Les oracions subjectives, com hem dit, són les que fan de subjecte del verb
de l’oració principal. Normalment van col.locades després d’aquesta oració
principal, sempre amb el verb en tercera persona del singular, i introduides
per la conjunció que, pero en construccions més o menys emfátiques es
poden col.locar al davant.
Ex.: No importa que ho hagin dit abatís. És difícil que puguin arribar a un
acord. No ens interessa que s’accepti aquesta proposta. Convé que ho sol.liciti
oficialment. Que ho facin per interés no ens afecta. Que li tomín les lletres no

agrada a ningú.
Si l’oració subjectiva -aixo és, que fa de subjecte- es col.loca abans de la
principal, no s’ha d’introduir amb Particle el. Es incorrecte de dir "El que ho
hagi dit el secretari no importa", en lloc de Que ho hagi dit el secretan no
importa.

123. Molt més corrents són les oracions completives, en qué l’oració
subordinada introduida per la conjunció que fa la funció de complement
directe (el cas més general), de complement d’objecte preposicional (amb
omissió, pero, en aquest cas, de la preposició), de complement
circumstancial, de complement d’un verb copulativu i de complement d’un
nom o d’un adjectiu.
Ex.: Us preguem que ens contesten com més aviat millor. Certifiqueni que
aquesta copia concorda amb l’original. Hem decidit que no s’admetrien
retoms. Us anuncian que us hem girat una lletra a 90 dies. Creiem que hem
trobat una solució satisfactoria per a totes dues parís. Esperem que acceptareu
el nostre suggeriment. Us agrairem que atengueu la nostra petició. Li han
comunicat que es venen els pisos de la casa. Desitgen que s’anuncii
públicament. Pensem que és desitjable acceptar aquesta esmena. Sol.liciten
que els siguí aplicada la cláusula transitoria. Procureu que tothom segueixi les
instmccions alpeu de la lletra. Exigim que es prenguin les mesures oportunes.
S’han assabentat que els béns han d’ésser subhastats. Accedebcen que ho
presentan dos dies més tard del tennini d’admissió. Es queixen que no es
compleixen les normes vigents. No es recordar que ho han demanat ells
mateixos. Hem de contribuir que s’hipresentí tothom. S’exposen que els digui
que no. Ens arrisqueni que presentin una denúncia.
Arribará la carta que ja hauran comengat les vacances. No ho admeten que
no dugui la confomiitat de l’interventor.



Les seves ordres són que s’envii ara mateix. El cas més general és queja hagin
cobrat abans. El resultat és que no pagará ningú. La impressió era que no
s’aconseguiria res.

Vet aquí la prova que no diem cap mentida. Hi ha la impressió que es
modificaran els aranzels. Tenen l’oportunitat que els concedeixin una
autorització especial. Es l’ocasió que ti exposem les nostres peticions. Hi ha el
propósit que es faci un recompte general. Conscient que les circumstáncies no
són propicies, m’obstine d’insistir-hi. Semblava molt satisfet que l’haguessin
nomenat secretad.

124. Convé remarcar que si una oració completiva, introduida per la
conjunció que, depén d’un verb, un nom o un adjectiu que regeix una
preposició, normalment a, en o de, es produeix una caiguda, normativament
obligatoria, d’aquesta preposició. Dit altrament, les coincidéncies a que, en
que i de que es consideren sempre incorrectes. Al costat, dones, de S’avenen
a un compromís, S’entossudeixen en les seves pretensions i S’adonen del
perill, en que els complements són regits per una preposició, cal dir
S’avenen que hi padicipem nosaltres, S’entossudeixen que els concedim una
rebaixa, S’adonen que no és possible, en lloc de "S’avenen a que (o a qué) hi
participem nosaltres", "S’entossudeixen en que (o en qué) els concedim una
rebaixa" i "S’adonen de que (o de qué) no és possible". Análogament
s’esdevé quan la preposició és regida per un nom o un adjectiu: diem, Hem
tingut la prova del seu error, pero Hem tingut la prova que $’equivoca, en lloc
de "... la prova de que (o de qué) s’equivoca", Desitjós de novetats, pero
Desitjós que comencin aviat, en lloc de "Desitjós de que (o de qué)
comencin aviat".

L’omissió de la preposició pot originar algunes construccions massa
forqades, cas en qué es pot evitar la coincidéncia de la preposició i el mot
conjuntiu introduint, entre aquests termes, certs mots, normalment elfet.
Ex.: El seu cálcul divergeix del nostre en elfet que no té en compte l’oscil. lacio
de la moneda.

Una altra incorrecció molt freqüent, que cal evitar, és l’omissió del terme
conjuntiu, que, especialment en el llenguatge epistolar, es practica sovint en
les oracions que depenen de verbs com agíair, demanar, pregar, desitjar,
confiar, etc. Aquesta omissió només és tolerable en el llenguatge telegrafíe.
Ex.: Us agairem QUE ens envieu una mostra del vostre produele. Desitgem
QUE ens hofeu saber com més aviat millor. Confiem QUE ja haureu rebul la
nostra llista de preus. Us pregiem QUE no demoren més la solució d’aquest
afer.
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LES CONJUNCIONS CONDICIONALS

125. Les conjuncions condicionáis introdueixen les oracions que
denoten la condició que cal perqué es realitzi l’acció de l’oració principal.
La principal conj unció condicional és si.
Ex.: Si les nostres condicions us interessen, lis preguem que ens ho feu saber.
Si la superioritat ho aprova, la inauguració es fara el mes vinent. Si abatís del
dia 20 no hem rebut la vostra conformitat, interpretarem que la proposta no us
interessa.

Si l’oració condicional és negativa, s’origina en molts casos la coincidencia
si no, que cal no confondre amb la conjunció adversativa sitió.
Ex.: Si no us interessa, no cal que ens digueu res. No es pot enviarper correa si
no s'avisa amb anticipado.
Hi ha casos, pero, en qué l’ús de certs termes evita aquesta coincidéncia,
cosa que ajuda a veure la diferéncia entre si no i sitió.
Ex.: Si ells no hi están d’acord... Si encara no s’ha rebut...

També s’usen com a conjuncions condicionáis mentre i segons.

Ex.: Hi participarem mentre ens donin les garandes suficients. Pagarem totes
les fachires mentre duguin el conforme de l’interventor. Actuprem segons el
que ens convingui.
Hi ha, encara, diverses locucions conjuntives usades amb valor condicional
com només que, sois que, amb que, en cas que, posat que, etc.

Ex.: Ens en podrem fer carree només que ens avisin amb dos dies
d’anticipació. Accediran a un acord amistós només que ens vegin una mica de
bona voluntat. N’hi haurá prou amb que ho digui el president. Ens hi
solidaiitzarem en cas que ens demostii la seva bona fe. Ho farem així, posat
que no hi hagi cap llei que s’hi oposi.

LES CONJUNCIONS CONCESSIVES

126. Les conjuncions concessives introdueixen oracions subordinades
que denoten objecció o oposició al que es diu en l’oració principal. A més
de baldament, s’usen amb valor concessiu diverses locucions, com encara
que, malgrat que, bé que, per bé que, si bé, tot i que, amb tot i que, etc.
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Ex.: L’Ajuntament es compromet a costejar totes les obres, baldament hagi de
recorrer a un pressupost extraordinari. Els actes se celebraran encara que fací
mal temps. Hom convé que la seva visita, encara que no és oficial, tindrá un
gran ressó. Es considera una cosa molt probable, encara que no s’ha
confirmat. Hi van accedir, malgrat que lesionava llurs interessos. No hi van
assistir, bé que liavien estat avisats amb temps hábil. Ens mereixen molía
confianza, si bé no en coneixem els detalls exactes. Hi han contribuit
generosament, tot i que la seva situació económica no és gaire bona.

LES CONJUNCIONS COMPARATIVES

127. La principal conjunció comparativa és com. Aquesta conjunció,
pero, s’usa també amb un valor més modal (és a dir, indicant el mode
d’acció) que comparatiu. Quan com té valor modal el verb és generalment
sobreentés: Hofa tan bé com un professional és, de fet, la reducció de Hofa
tan bé com hofaria un professional. Més exemples:
Han actual com uns interessats. Els preus s’apugen com cada any. Ofereixen
unes condicions com ningú.

Exemples de com amb valor modal: En aquest prospecte s’explica com
funciona l’aparell. Podeu procedir com tingueu per costum. Feu-ho com
pugueu. Indiqueu-nos, si us plau, com penseu resoldre aquest afer.
Molt sovint, el com de comparació s’usa amb el reforq d’adverbis com tant,
tan, així, tal i més, cosa que dona lloc ais conjunts tan...com, tan com o tant
com, tal com, així com o així...com, i com més...més.

Ex.: No ha resultat tan avantatjós com ens liavien dit. És tan útil com
económic. Insistiu-hi tant com convingui. No se’n treu tant de profit com
hauríem volgut. S’ha fet tal com diuen les ordenances. Feu-nos una proposta
enmonada així com ens la vau fer en una ocasió anterior. Hi volen intervenir
directament, així en el projecte com en la seva realització. Com més hi
insistim, més s’obstinen en el seu silenci.

Amb els adverbis tant, i més i la conjunció com es formen també els termes
correlatius tant més...com més.

Ex.: Ens sentim tant més inclináis a acceptar els seus seiveis com més el
veiem deslligar-se de compromisos polítics.
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128. La conjunció com seguida de la preposició a s’usa ámb un
significat equivalent a en qualitat de. La preposició es manté encara que el
mot següent comenci precisament en a, pero se’n prescindeix davant els
articles i els demostratius.

Ex.: Presidirá l’acte com a alcalde de la ciutat. Ho hem de teñir en compte
com a norma general. És un bon amic pero no és desitjable com a Client. No
serveix com a intennediari. Els tenen com els millors clients de la casa. Es va

comportar com aquell qui no sap res.

Es un error freqüent que cal evitar l’ús de com a en els casos en qué com té
un valor estrictament comparatiu. Comparem Els tracten com a clients, és a
dir, com a clients que són, i Els tracten com gossos, és a dir, com si fossin
gossos.

S’usen també com a conjuncions condicionáis les locucions conjuntives com
si i segons que.

Ex.: En parla com si tingués molía experiencia. S’ha de teñir tot ordenat com
si esperéssim una inspecció. Ens en podrem fer carree segons com vagi la
feina.

LES CONJUNCIONS CAUSALS

129. Les conjuncions causáis introdueixen les oracions subordinades
que indiquen la causa del que es diu en l’oració principal. La conjunció
causal més habitual és perqué, que s’escriu sempre formant un sol mot.
També s’usen amb valor causal car, una mica arcai'tzant i propia de l’estil
noble i elevat, que, i les locucions ja que, per tal com, puix que i com que.

Ex.: Ho han aconseguit fácilment perqué la llei els empara. No vam pagar la
lletra perqué la factura no era correcta. No els ho han autoritzat perqué la
sol.licitud presenta defectes fonnals. Convé prendre mesures urgents perqué
l’estat de l’edifici és minos. La sentencia va ésser molí benigna perqué hi havia
circumstáncies atenuants. No hi podem fer res perqué el cas depén d’una altra
jurisdicció. S’ha d’actuar amb promptitud perqué el termini acaba demá
passat. S’hi van comprometre fonnalment, car van considerar que era un
deure moral. No us precipiteu, que podríem cometre un disbarat. Ens hem
d’afanyar, que tanquen a les dotze. Ja que demostren tanta bona voluntat els
farem un tráete de favor. Puix que alleguen circumstáncies especiáis farem
una excepció. No s’hipotfer cap millora a cárrec deis mateixos afedatsper tal
com el cosí de les obres ultrapassa les seves possibilitats. Com que no van
avisar a temps ja els hem girat la lletra.
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La llengua posseeix encara moltes'altres possibilitats per a expressar la
causa. Així, l’infinitiu precedit per la preposició en, que normalment indica
el temps en qué es realitza l’acció d’un altre verb, té tendencia a adquirir un
valor causal.

Quan diem En entrar el director tothom fa veure que treballa, es pot
considerar que en entrar té valor temporal, és a dir, Quan entra el director
tothom fa veure que treballa, i que té valor causal, aixó és, Com que entra el
director tothom fa veure que treballa.
El catalá no ha desenvolupat tant com el castellá aquest valor causal de
Pinfinitiu primitivament temporal. És netament preferible de dir, per tant,
Com que ho ha dit el president tothom en fa cas en lloc de En dir-ho el
president tothom en fa cas.

Hi ha, encara, diverses frases de gerundi que s’usen també amb valor’

causal.

Ex.: Considerant que heu fet honor ais vostres compromisos, sereu tractats
amb la máxima considerado. Havent esguard que heu contiibuit decisivament
a l’éxit de Vempresa, us eximim d'aquesta obligado. Tenint en compte els
vostres servéis atendrem la vostra petició. No dubtant que dieu la veritat,
resoldrem el cas segons la vostra conveniencia.

130. Com veurem, la conjunció perqué s’usa també com a conjunció
final, en una construcció com Us ho enviaran perqué ho pugueu examinar.
Pero hi ha d’altres casos en qué trobem el conjunt per qué, escrit
separadament, representant la coincidéncia de la preposició per i el mot fort
qué, relatiu o interrogatiu, que convé saber distingir deis altres a fi d’evitar
una escriptura errónia.
Ex.: És una circumstáncia per qué tots hem de passar. Per qué no li heu
contestat? No saben per qué ho ha fet.

LES CONJUNCIONS TEMPORALS

131. Les conjuncions temporals indiquen el temps en qué té lloc l’acció
del verb de l’oració temporal. Les conjuncions temporals són quan, vientre i
que.
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Ex.: Quan sapigueu les condicions envieu-nos un telegrama. El pía d’estudis
es donará a conéixer quan l’haurá aprovat la direcció. Ho decidirem quan ens
convindrá. No hi haurá cap canvi mentre duri el seu mandat. En pot gaudir
mentre visqui. Ateneu les visites mentre jo despatxo la correspondencia. Hi
vam arribar que l’acte ja havia comengat.

També s’usen com a conjuncions temporals nombroses locucions formades
per mots que indiquen temps (adverbis i preposicions) amb el reforg de la
conj unció que: abatís que, després que, cada vegada que, ara que, des que,
d’enqá que, fins que, sempre que, tot d’una que, tot seguit que, llavors que, etc.

Ex.: Els ho Item de comunicar abatís que no siguí massa tard. Ens lio van
avisar després que ja s’havia publicat el decret. Hi assistiré cada vegada que
m’ho demanin. Se’n recorden ara que ja és massa tard. Des que jo d’enqá
que) hi ha el nou director la producció ha augmentat sensiblement. No
enviaran el genere fins que no hagin demostrat la seva solvencia. En pot
disposar lliurement sempre que li convingui. Tot d’una que es va saber la
noticia la gent va comengar a acaparar. Us ho fatetn saber tot seguit que hagi
anibat al nostre coneixement. El despoblament es va iniciar llavors que hi va
haver les inundacions.

S’usen, encara, amb el mateix valor, d’altres locucions com tota vegada i tan
aviatcom.

Ex.: Tota vegada que se’n faci ús caldrá donar-ne compte a l’inteiventor. Els
ho enviarem tan aviat com signin el contráete.

Es considera incorrecte l’ús que alguns fan, per influencia del castellá, de la
locució tota vegada que amb valor causal, en construccions com "Ho hem de
complir tota vegada que la llei lio exigeix".

LES CONJUNCIONS FINALS

132. Les conjuncions fináis introdueixen les oracions que indiquen la
finalitat o objectiu del que es diu en l’oració principal. Com a conjunció de
finalitat s’usa principalment perqué. També s’usa, pero rarament, que, i
forga usualment en la llengua escrita, les locucions afi que i per tal que. Les
oracions subordinades de finalitat duen sempre el verb en mode subjuntiu.
Ex.: Hem escrit a l’alcalde perqué atengui les nostres peticions. Us enviem la
llista de preus perqué l’examineu amb interés. Repasseu les proves
detingudament perqué no hi surtí cap errada. Feu-ne una copia perqué ens en
quedi constancia. Comuniqueu-ho a la supeiioñtat perqué en tingui

308



coneixement. Envieu-li la carta per correu certificat perqué no pugui dir que no
l’ha rebuda. Aviseu-lo amb temps suficientperqué hi assisteixi. Comproveu-ho
bé, que no hi hagi cap error. Feu-li un bon descompte, que estigui contení.
Feu-ho d’acord amb tots els requisits legáis afi que no hi puguin formular cap
objecció. Hi han instal.lat maquinaria més moderna a fi que augmenti la
producció. Vam prendre l’acord en una sessió plenária per tal que no el
pogués impugnar ningii. Les inspeccions hauran d’ésser molt freqüents i
severes per tal que no es cornetín abusos.
Notem l’ús de la conjunció final perqué en frases habituáis de certificáis i
d’altres documents análegs: Ho certifiquem perqué consti. Ho fem constar
perqué se’n tingui coneixement general. Així mateix, en inscripcions
lapidáries i dedicatóries: Li dediquem aquesta placa perqué es recordi deis
seus companys.

A imitació del castellá, s’escriu sovint per a qué en lloc de perqué. "Ho han
fet per escrit per a qué en quedi constancia". L’ús del conjuntpera qué amb
valor final és totalment inacceptable. Cal dir Ho han fet per escrit perqué en
quedi constancia. El conjunt per a qué és únicament corréete en
construccions com No sé per a qué setveix, en qué resulta de coincidir la
preposició composta per a i el mot interrogatiu qué, o Es una malaltia per a
qué no són bous tots els remeis, on hi ha coincidéncia de la preposició
composta i un mot relatiu.

133. Una oració com Us paguen perqué treballeu és ambigua: perqué és
alhora causal i final i treballeu és una forma idéntica per al present
d’indicatiu i el de subjuntiu. L’ambigüitat desapareix si la persona
gramatical de la subordinada té formes diferents en aquests dos temps: en
Em paguen perqué treballo la subordinada és causal, perqué el verb está en
indicatiu, i en Em paguen perqué treballi la subordinada és final, perqué el
verb está en subjuntiu. Pero si cal desfer l’ambigüitat en aquells casos en
qué l’indicatiu i el subjuntiu tenen formes idéntiques, hem de recorrer a
d’altres conjuncions: Us paguen ja que treballeu (causal) i Us paguen afl que
treballeu (final).

Exercicis

Copieu les oracions següents, tot omplint els buits amb mentre,
mentrestant o mentre que, segons el que calgui en cada cas:

1. S’ha de fer...hi hagi temps.

2.... hi hagi aquest director no tindrem cap dificultat.
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3. Ajornarem el pagament d’aquesta lletra i,..., ja haurá arribat la
subvenció.

4. Nosaltres li fem unes condicions especiáis...ell ens tracta sense cap
considerado.

5. Hi accediran...durin les circumstáncies actuáis.

6. Encara no tenen el permís pero...ja han comen§at les obres.

Copieu les oracions següents, tot omplint els buits amb íant, tan o tal,
segons el que convingui en cada cas:

1. Ha resultat...car com improductiu.
2. S’ha de fer...com está manat.

3. No cal comentar...aviat com dieu.
4. S’hi han escarrassat...com han pogut.
5. Se n’ha obtingut...rendiment com era d’esperar.
6. S’ha esdevingut...com havíem previst.
7. No han treballat...com vosaltres.

8. No són...eficagos com els altres.

Copieu les oracions següents, tot omplint els buits amb els termes
com o com a, segons el que calgui en cada cas:

1. Treballa...auxiliar administratiu.

2. El van agregar al seu despatx...auxiliar de primera.
3. Anaven carregats...ases.

4. Els llibres, un cop relligats, han quedat...nous.
5. Hi anirá...representant de l’alcalde.
6. El consideren...l’auténtic responsable del desastre.
7. Ens ho van donar...premi.
8. Es un producte usat...estimulan!.
9. Es veuen...acabats de fer.

10. Han actuat...uns principiants.

Copieu les oracions següents, tot omplint els buits amb la conjunció
perqué o el conjuntper qué, segons el que calgui en cada cas:

1. Ho exigim...tenim raó.



2. Escriviu-los...ho sápiguen.
3. És inútil que ho sol.licitin...no els ho concediran.
4. Encara no saben...els ho han denegat.
5. Que ens expliquin...han pres aquesta determinació.
6. No ho saben...no ho volen saber.

7. Ho fem constar...no hi hagi cap malentés.
8. ...heu arribat tan tard?

9. No li pregunten...no va venir?
10. Diu que no va venir...estava malalt?
11. Encara ignora...l’han fet dimitir.
12. Ho ignora precisament...ha dimitit.
13. Están a punt de fer suspensió de pagaments, ...no cal esperar que
ens paguin la lletra.
14. Li han concedit un crédit...es pugui refer.
15. Ho pagarem nosaltres...ningú no hi tingui res a dir.

Copieu les oracions següents, substituint-hi la conjunció perqué per
per tal que o bé per per tal com, segons el que sigui possible en cada
cas:

1. Us fem arribar els diners necessaris perqué pagueu la factura.
2. Ens ajuden perqué ho resolguem.
3. Ens van manifestar la seva gratitud perqué vam actuar d’una
manera desinteressada.

4. Ha rebut una ajuda oficial perqué realitza aquesta tasca.

5. Ha rebut una ajuda oficial perqué realitzi aquesta tasca.

6. Exerciran tota mena de pressions perqué no s’hi presentí.
7. S’haurá de resoldre extraoficialment perqué no está legalitzat.
8. Ens concediran una subvenció perqué duguem a terme l’operació.
9. Ens concediran una subvenció perqué duem a terme l’operació.
10. No hi ha hagut cap error perqué les proves es van revisar amb tota
cura.

311



RESUM

Amb la conjunció que introduim oracions subordinades que
fan l’ofici de subjecte de l’oració (oracions subjectives), o bé
de complement directe (que és el cas més general), de
complement d’objecte preposicional (amb caiguda, pero, de
la preposició), de complement circumstancial, de
complement d’un verb copulatiu i de complement d’un nom
o d’un adjectiu (oracions completives).
Ex.: Convé que consti. Digueu-li que no és possible. No es
recorden que els van dir que no. Ho dirá que ja será tard. La
meva opinió és que s’hi negaran. Tenim la prova que és veritat.
No són conscients que avcó és impossible.
Com hem vist en els exemples No es recorden que van dir que
no, Tenim la prova que és veritat i No són conscients que aixó
és impossible, davant la conjunció que s’ha d’ometre la
preposició regida peí verb, el nom o l’adjectiu de l’oració
principal. Seria incorrecte, per tant, de dir "No es recorden
de que (o de qué)...", "Tenim la prova de que (o de qué)...",
"No són conscients de que (o de qué)...". Análogament, cal
dirAccedeixen que hi anem, en lloc de "Accedeixen a que (o a
qué) hi anem", S’entossudeixen que ho fem, en lloc de
"S’entossudeixen en que (o en qué) ho fem".
No s’ha de prescindir mai, tal com fan alguns en l’estil
epistolar, de la conjunció que en les oracions subordinades
que depenen de verbs com pregar, agrair, comunicar, indicar,
expressar, etc.

Ex.: Els preguem QUE ens ho facin saber. Us agrairé QUE no
oblideu les meves indicacions.
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Com a conjuncions concessives s’usen principalment les
locucions encara que i malgrat que.

Ex.: S’ha de fer encara que ens costi més car. Ho van poder
cobrar malgrat que els drets ja havien prescrit. És una greu
incorrecció d’ometre, com fan alguns, la conjunció que de la
locució malgrat que, la qüal queda redu'ída, aleshores, al
simple mot malgrat, de valor merament prepositiu.
Amb el mot comparatiu com es forma la locució com a,
equivalent a en qualitat de, enfundó de.
Ex.: Parlo com a alcalde. Els ho donarem com a premi. Com a
comptable és excel.lent.
Cal evitar l’ús abusiu -que a cops esdevé grotesc- de com en
frases com uns beneficis "com" molt eleváis, una proposta
"com" molt interessant. Cal dir, simplement, uns beneficis molt
eleváis, una proposta molt interessant.
Les conjuncions causáis són perqué (la més usual de totes),
car (arcaítzant o literaria), i les locucions ja que, per tal com,
puix que i com que. És un error molt greu, que cal evitar amb
el máxim de rigor, l’ús de la conjunció consecutiva dones amb
valor causal, en construccions com No va poder signar "dones"
no tenia poders o Hi hem d’assistir "dones" és una reunió molt
important, en qué l’oració subordinada no indica la
conseqüéncia sino la causa d’alló que es diu en l’oració
principal. En aqüestes construccions cal usar una de les
conjuncions causáis indicades, preferentment perqué: No va
poder signar perqué no tenia poders i Hi hem d’assistir perqué
és una reunió molt important.
Com a conjuncions de finalitat es poden usar perqué i les
locucions per tal que i afi que. No ha d’usar-se mai, amb valor
final, el conjunt per a qué. Cal dir, per tant, Els ho abonarem
perqué (o per tal que, afi que) no es queixin, pero no Els ho
abonarem "per a qué" no es queixin.
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-El poblé d’Ascó és molt costerut.
-Sí, pero és més bonic que Xerta -replica l’asconenc,
tornant-li la pilota.
-Romangos! Endemés, Aseó és un poblé, Xerta és una vila.
-Pero a Aseó els aires són més bons, perqué cau més alt.
-Mirat de dalt, és ciar, les coses canvien -va dir el Dolcet,
conciliador.

-I Xerta és més rica que Aseó -exclama el xertolí
L’asconenc li apunta al front, amb el dit, com amb una
pistola.
-A poc a poc! Quants olivers hi ha?
-Potser més que a Aseó! I una fábrica de torrons!
-Una fábrica! Una fábrica! M’agradaria veure-la!
L’asconenc va citar, un per un, tots els premsots que hi
havia a Aseó, l’oli que se’n treia, etc.
El xertolí va anomenar tots els del seu poblé i parlá deis
horts, de la verdulaga...
Quan semblava que no hi havia entesa possible, el Dolcet
va dir categóricament:
-Aseó és més costerut que Xerta, pero Xerta és més rica
per la qüestió deis torrons:
-Són faves comptades! -afirmá el vell de Fígols.
Així, tres contra un, van acabar per fer posar l’asconenc a
la raó, perqué la raó, com deia el Dolcet, té molta forga. I,
com que -tret d’algun dia assenyalat- no abusaven deis
plaers del món, tots van fer molts anys.

(Artur Bladé. Crónica del país natal)



Exercicis sobre el text

1. Indiqueu totes les conjuncions de coordinado i les de
subordinado usades en aquest text.

2. Indiqueu totes les frases comparatives del text.

3. Indiqueu tots els casos d’aquest text en qué el mot que no és
una conjunció.

4. Refeu amb la locuelo com que les construcclons del text
resoltes amb la conjunció perqué, I viceversa.
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ELS PRONOMS RELATIUS

134. En una orado composta com Ens han comunicat que s’ho volen
vendre, el mot que és un mer element conjuntiu, una conjunció que
subordina l’oració que introdueix a l’oració principal. Pero en una altra
oració composta com Hi ha un Client que reclama, el mot que no és un mer
element conjuntiu, sino que és un deis membres -en aquest cas el subjecte-
de l’oració que introdueix. En Han dit que s’ho volen vendre diem que el
mot que és una conjunció; en Hi ha un client que reclama diem que el mot
que és un pronom relatiu.
Els pronoms relatius, dones, alhora que enllacen dues oracions representen
en l’oració subordinada que introdueixen -anomenada subordinada
relativa- un element esmentat abans, anomenat antecedent. En Hi ha un
client que reclama, l’antecedent del pronom relatiu que és el grup nominal
un client.

Per al seu estudi, les oracions subordinades relatives es divideixen en
relatives adjectives i relatives substantives.
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LES ORACIONS RELATIVES ADJECTIVES

135. Les oracions relatives adjectives, tal com indica el seu nom, fan
l’ofici d’un adjectiu, és a dir, d’un complement de nom. Dit altrament,
completen la significació de l’antecedent. Si comparem L’arxivador nou i
L’arxivador que Item comprat ens podem adonar fácilment que l’adjectiu
nou i la subordinada relativa que hem comprat tenen la mateixa funció:
completar la significació de l’arxivador. En una construcció com El
funcionan que ens va atendré era molí amable l’oració relativa que ens va
atendré, inserida en el eos de l’oració principal, determina de quin
funcionari parlem: es diu, per tant, que és una oració relativa adjectiva
determinativa (o especificativa). En canvi, en El funcionan, que era molí
amable, ens ho va explicar molt bé, l’oració relativa que era molt amable, no
determina l’antecedent, el funcionari, sino que simplement n’indica alguna
característica o circumstáncia. Aleshores es diu que l’oració que era molt
amable és una subordinada relativa explicativa. Aqüestes oracions
explicatives s’escriuen sempre després d’una coma, o entre dues comes si
figuren inserides en el eos de l’oració principal. Comparem El gemía que
treballa a l’Ajuntament es diuJosep (determinativa) i El gemía, que treballa a
l’Ajuntament, es diu Josep (explicativa). Lógicament, antecedents formats
per grups nomináis com el seu pare, el seu gemía gran, en Josep Barnés,
Vactual alcalde de Barcelona, etc., perfectament determináis per ells
mateixos, no poden admetre com a complement sino una relativa
explicativa.
Els pronoms relatius que introdueixen les oracions relatives adjectives són
els següents: que (mot feble), qué i qui (mots forts), el relatiu compost el
qual (que concorda en genere i nombre amb l’antecedent: la qual, els quals i
les quals), i el locatiu on.

L’ÚS DEL RELATIU QUE

136. El pronom relatiu que introdueix oracions en les quals fa funció
de subjecte, de complement directe i de complement temporal.
Ex.: Ens ho ha comunicat el corresponsal que opera a París. És una máquina
que no funciona. Elfuncionari que ens va atendré no en sabia res. No he llegit
la carta que ha airibat avui. Ho diu una llei que acaba de sortir. És una
disposició que no ens afecta. Ho ha dit el corresponsal, que acaba d’arribar de
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Londres. La llei, que en aquest puní és molt explícita, ens és molí favorable. El
secretan, que té la informado suflcient, ho decidirá.
Ho sabrem peí corresponsal que hem enviat a Milá. El funcionan que han fet
cessar no en tenia la culpa. La máquina que hem comprat no funciona. Les
ordres que he rebut són ben clares. La factura que ens han enviat no és
correcta. Ho diu una nova llei que acaben d’aprovar. L’alcalde, que ja havíem
visitat el dia abans, ens va rebre al seu despatx. El reglament, que no havíem
pensat a consultar, ho exposa clarament. Ho deu dir al seu memorándum, que
encara no he pogut examinar.
Es va inaugurar el dia que va venir el president. Ho farem en el moment que
no tinguem altra feina. Es va construir el poní el mateix any que hi va haver la
inundado.

En les oracions adjectives explicatives, el relatiu que, en funció de subjecte
o de complement directe, es pot substituir peí relatiu compost el qual, en
concordancia amb l’antecedent. Per tant, amb el mateix valor que El
secretan, que té la informado suflcient, decidirá i Les ordenances, que tenim
l’obligació de consultar, són molt clares, podem dir El secretan, el qual té la
infonnació suficient, decidirá i Les ordenances, les quals tenim l’obligació de
consultar, són molt clares. En canvi, no es considera recomanable l’ús que
alguns fan del relatiu fort qui en aqüestes construccions, com a subjecte de
designació personal: El secretan, qui té la informado suflcient...

L’ÚS DELS RELATIUS FORTS I DEL RELATIU
COMPOST

137. Quan el terme relatiu ha d’exercir en l’oració que introdueix la
funció d’un complement introduit per una preposició (és a dir, d’un
complement indirecte, d’un complement d’objecte preposicional o d’un
complement circumstancial) s’usen els relatius forts qui i qué, o bé el relatiu
compost el qual (sempre en concordancia amb l’antecedent). Qui s’usa per a
les designacions personáis, qué per a totes les altres designacions, i el qual
en tots els casos. Dit altrament, en lloc de qui o de qué pot usar-se sempre
-representant complements introduits per una preposició- el relatiu
compost el qual.
Ex.: És el corresponsal a qui (o al qual) ho hem enviat. El funcionan a qui (o
al qual) ens vam adregar no el coneixia. Ho han encarregat a un col.laborador
en qui (o en el qual) tenen molía confianga. El director, de qui (o del qual)
havia rebut les instmccions, se’n va desentendre. El secretad general, amb qui
(o amb el qual) mantenim relacions excel.lents, ens ho podrá resoldre. El
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transportista per qui (o peí qual) ho he fet enviar és de tota confianga. Les
assistentes a qui (o a les quals) es referia són aqüestes.

La petició a qué (o a la qual) vam accedir no és aquesta. El perill a qué (o al
qual) ens exposem és molí gros. L’assemblea en qué (o en la qual) s’ha de
discutir encara no ha estat convocada. La máquina amb qué (o amb la qual)
ho féiem s’ha espatllat. L’interés amb qué (o amb el qual) ho fa mereix el
nostre agraiment. Les instruccions en qué (o en les quals) es basa són
anacróniques.
El relatiu compost s’usa molt especialment després de les preposicions
fortes, les preposicions compostes i les locucions prepositives.
Ex.: És un carree per al qual s’exigeix molía aptitud. Ha pres una decisió
contra la qual volen protestar enérgicament. Ocupa una posició des de la qual
pot actuar decisivament. Aquests acords, sense els quals no podem fer res,
encara no han estat presos. Hi ha un anide poc conegf.it de la llei segons el
qual no necessitem aquest pennís. Aquest puní, sobre el qual s’ha opinat
diversament, no és pas gens ciar. Digueu-nos el nom a favor del qual hem
d’estendre el certificat. Hem de saber la data a partir de la qual podem
comenqar a actuar. Es repeteixen les circumstandes a causa de les quals va
haver de dimitir. Hi havia una diferéncia en el balanq, per culpa de la qual no
el vam poderpresentar a temps.

138. Dues faltes principáis es cometen en les oracions relatives
adjectives en qué el terme relatiu fa de complement introduit per una
preposició: l’ús del mot que com a mot d’enllag, reforgat per un pronom
feble que indica la funció, i l’ús del terme relatiu el que (la que, els que, les
que).
En una oració com Ha vingid el representant a qui vam comprar la máquina,
el relatiu qui, que fa de mot d’enllag, substitueix l’antecedent el representant
i és alhora, precedit per la preposició a, el complement indirecte de la
propia oració. Per aixó fem servir aquest relatiu, o bé el relatiu compost-...»/
qual vam comprar la máquina- que admeten l’anteposició d’una preposició.
Al costat d’aquestes dues solucions, n’hi ha una tercera, molt usada en el
llenguatge col.loquial pero considerada inacceptable, que consisteix a
recorrer al terme que com a mot d’enllag reforgat amb el pronom feble //,
que té la funció de complement indirecte: "Ha vingut el representant que li
vam comprar la máquina". Són igualment inacceptables "És una empresa
que no hi volem col.laborar" o "És una llei que no en fa cas ningú", usades
en lloc de És una empresa en qué (o en la qual) no volem col.laborar i És una
llei de qué (o de la qual) no fa cas ningú. Són així mateix inadmissibles les
construccions pleonástiques "Ha vingut el representant a qui li vam
comprar la máquina", "És una empresa en qué no hi volem col.laborar" i "Es



una llei de la qual no en fa cas ningú", en qué els pronoms febles dupliquen
innecessáriament els relatius.

139. L’altra incorrecció usual en aquest tipus de construccions está en
l’ús del terme relatiu el que (la que, els que, les que). Així, es consideren
inacceptables oracions com "Es una invitació a la que hem de
correspondre", "Faran una reunió en la que participaran tots els delegáis,
"Fou un acte del que es guardará un bon record" o "Han dut la máquina
amb la que ho hem de fer", usades en lloc de És una invitació a qué (o a la
qual) hem de correspondre, Faran una reunió en qué (o en la qual)
participaran tots els delegáis, Fou un acte de qué (o del qual) es guardará un
bon record i Han dut la máquina amb qué (o amb la qual) ho hem de fer. En
les oracions relatives adjectives, els conjunts el que, la que, els que i les que
són només correctes quan entre Particle i el relatiu hi ha un substantiu
sobreentés: Aquest secretan és més eficient que el que hi havia abans,
Aquesta máquina i la que tenim nosaltres són diferents, Els nostres propósits
són els que ja coneixeu, Les seves propostes són análogues a les que em feu
vosaltres, en qué el que, la que, els que i les que signifiquen, respectivament,
el secretan que, la máquina que, els propósits que i les propostes que.
Comparemos un projecte en qué (o en el qual) no confio i Aquest projecte no
és el (projecte) que jo coneixia.

EL RELATIU LOCATIU

140. Designant un complement circumstancial de lloc pot usar-se
també, al costat del relatiu fort qué i del relatiu compost, precedits per una
preposició, el terme relatiu on.

Ex.: Ens han ensenyat el local on s’ha de fer la reunió. És una plaga on no
tenim el costum d’operar. Cal atendré els barris on hi ha un déficit
d’equipaments. Ocuparan el despatx on abans tenien l’arxiu. Llogarem un
magatzem on guardarem els mobles vells.
En tots els exemples indicats, dones, en lloc del locatiu on es podría usar,
amb el mateix valor, qué o el qual (la qual, etc.): ...el local en qué s’ha de fer
la reunió, ...la plaga en la qual no tenim el costum d’operar, etc. Notem que,
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en aquests casos, s’usa sempre la preposició en, encara que siguí precedint
Partióle definit.

El locatiu on es veu sovint indegudament duplicat peí pronom feble hi: "Vet
aquí el casal on s’hi reuneixen els joves", "És un camp on hi juguen els nens1'.
Aqüestes duplicacions es consideren inacceptables. Cal dir Vet aquí el casal
on es reuneixen els joves i És un camp on juguen els nens. La coincidencia on
hi, pero, és correcta quan la partícula hi acompanya el verb haver en la seva
funció impersonal, és a dir, haver-hi, i quan on i hi tenen antecedents
diferents.

Ex.: És un poblé on hi ha quatre hotels. Em va ensenyar uns documents on hi
havia més de cent errades. El magatzem té una porta molí gran per on hi
poden entrar els camions. En aquest darrer exemple, efectivament,
l’antecedent de on (per on) és una porta molí gran i l’antecedent de hi és el
magatzem.

EL RELATIU POSSESSIU

141. El catalá no posseeix propiament cap relatiu possessiu, és a dir,
cap relatiu que introdueixi un nom que és el complement de nom de
l’antecedent, capas de substituir un grup nominal com deis funcionaris en
un conjunt com l’horari deis funcionaris, i que serveixi, per tant, per a
subordinar una oració relativa adjectiva a una oració principal com Hem de
teñir una reunió amb els funcionaris. Com se sap, el castellá i el francés
disposen, en aquest cas, d’un relatiu possessiu, "cuyo" i "dont"
respectivament, que els permet de formar una subordinada dient "cuyo
horario...", "dont Phoraire...". En catalá, la llengua literaria ha représ Pantiga
perífrasi amb qué la llengua medieval resolia normalment aquest tipus de
relació, que és el... del qual, (el... de la qual, la... del qual, etc.).
Ex.: Hem de teñir una reunió amb els funcionaris, l’horari deis quals ha
d’ésser modificat. Hem rebut la vostra llista de preus, els augments deis quals
no han deixat de sorprendre’ns. Foren rebuts per la Corporació municipal, el
secretan de la qual va llegir un discurs de benvinguda. Va comentar els acords
recents del Govem, l’esperit deis quals ha desvetllat moltes reserves.

142. En el llenguatge popular, en qué havia desaparegut aquesta
perífrasi, en aquests casos s’usa simplement el relatiu feble que, reforgat a
vegades peí terme possessiu: És un llibre que l’autor és francés. És un
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funcionan que el seu pare és regidor. Aqüestes construccions són únicament
tolerades en l’estil col.loquial, pero és convenient d’evitar-les en la prosa
literaria, científica i administrativa i, en general, en l’estil noble i elevat.
Al costat d’aquestes solucions, pero, perdura encara, en la ploma de
persones amb poca informació gramatical, l’ús deis mots quin o qual amb
valor de relatiu possessiu, amb els quals els escriptors vuitcentistes havien
cregut trobar uns equivalents del "cuyo" del castellá o del "dont" del francés.
Pero construccions com "Vam rebr'e unes mostres quin aspecte no ens va
agradar", o "Vam visitar el poblé, qual alcalde ens va teñir moltes
atencions", que encara hom pot trobar en textos mal revisáis o en el
llenguatge epistolar, són totalment inacceptables i cal prescindir-ne
rigorosament, car sense ésser populars, és a dir, essent artificioses, són
totalment incorrectes, sense cap fonament en la historia de la llengua.

143. Les perífrasis utilitzades com a relatius poden usar-se precedides
per qualsevol preposició i formant grups d’una certa complexitat. En molts
casos, és ciar, també es poden usar d’altres construccions amb el mateix
valor, recorrent, per exemple, a la coordinació, pero és indubtable que
constitueixen un procediment de subordinació que cal conéixer bé i que pot
ésser de gran utilitat en la prosa que ha de caracteritzar-se per un estil
precís i per una gran exactitud en l’expressió de les idees.
Ex.: Es una persona de molía considerado, envers els füls de la qual hem de
teñir les degudes atencions. Es una operado molí arriscada, deis resultáis de
la qual no ens fem responsables. Ho ha dit el secretan, contra elparer del qual
no podem formular cap objecció. També hi assistirá el director, amb el supon
del qual podem comptar. Hi va haver un col.loqui amb el conferenciant, a
favor de les tesis del qual es van manifestar la majoria deis qui hi van
intervenir. Hi va assistir el regidor de Cultura, sota la presidencia del qual es va
celebrar Vade. Convé revisar l’actuado deis diversos departaments, sense una
línia programática general deis quals no es resoldran aquests problemes. Li
vam parlar d’aquellprojecte, a través d’un resum del qual n’havíem copsat la
importancia.

144. En alguns casos, especialment quan el conjunt format peí relatiu
possessiu i el nom que acompanya és el complement directe de l’oració
subordinada, es pot recorrer a construccions en qué l’element nominal
d’aquest conjunt es col.loca després del verb. I si l’antecedent és una
designació personal, en lloc de el qual pot usar-se també el relatiu fort qui.
Ex.: És una carta, de la qual desconeixem el contingut (en lloc de ...el
contingut de la qual desconeixem). És ima decisió de la qual no valoren prou
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la importancia ("en lloc de ...la importancia de la qual no valoren prou). Ho
ha dit elpresident, del qual (o de qui) ens consta la sinceritat (en lloc de ...la
sinceritat del qual ens consta).
Notem que al costat d’una oració com Viu en una casa el propietari de la
qual la voldria tirar a térra, podem dir, més senzillament, Viu en una casa que
el propietari voldria tirar a térra. Aquesta doble solució és possible perqué
l’antecedent, la casa, admet, en aquest cas, d’ésser representat en la
subordinada com a determinatiu del subjecte, el propietari, i també, com a
complement directe. En la primera solució el complement directe hi és
representat peí pronom feble la, del qual es prescindeix en la segona
perqué hi és representat peí pronom relatiu que.

EL RELATIU NEUTRE

145. L’antecedent d’un pronom relatiu pot ésser no solament un
membre de l’oració principal sino tota aquesta oració. En aquest cas, el
terme relatiu, anomenat aleshores relatiu neutre, és la locució la qual cosa.

Ex.: Ens va dir que presentava la dimissió, la qual cosa ens va deixar molt
parats. Se n’ha desdit, la qual cosa ens alegra molt. No ha presentat cap
reclamació, la qual cosa és molt d’agrair. No es va aprofitar de les
circumstáncies, la qual cosa ¡’honora. Ha decidit fer testament, la qual cosa
demostra la seva previsió.
El relatiu neutre pot anar també precedit de qualsevol preposició o locució
prepositiva exigida peí régim del verb o per la natura del complement.
Ex.: El seu procedir desprestigia la institució, a la qual cosa no volem
contribuir. Ens han dit que ha fet suspensió de pagaments, de la qual cosa no
teníem noticia. No han complert les condicions convingudes, per la qual cosa
ens considereni deslligats del nostre compromís. No havia signat el document,
grades a la qual cosa no será sancionat.

Després de certes preposicions, especialment de les preposicions febles, en
lloc de la qual cosa pot usar-se també el relatiu fort qué.
Ex.: Va demanar que el deixessin parlar, a qué el president no va accedir. Ha
aconseguit el que es proposa, de qué nosaltres ens alegrem molt sincerament.
Va visitar totes les instal.lacions molt detingudament, amb qué ja no cal que li
fem cap informe sobre el seu estat. Ens ha eximit d’aquesta obligació, per qué
li hem d’estar molt agiaits.
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Així mateix, s’usen com a relatius neutres el conjunt cosa que i, en certs
casos, d’altres conjunts análegs formáis amb substantius de significado
genérica que puguin convenir a l’oració antecedent, com fet, cas, raó, motiu,
etc., i el relatiu que, és a dir,/ef que, cas que, raó que, etc. Pot considerar-se,
en aquests casos, que cada un d’aquests substantius constitueix l’antecedent
de que representant en un sol mot la idea expressada per l’oració principal.
Si aquests conjunts han de representar complements regits per una
preposició, s’usa el relatiu compost en lloc de que.

Ex.: Han convocat una reunió, cosa que ens ha agafat de sorpresa. Durant
l’exercici hi va haver una vaga, fet que ha repercudí en els seus resultáis. Es va
produir una avaria eléctrica, cas per al qual no estaven preparáis. Hi ha
diverses irregidaritats en el balanq, raó per la qual s’ha defer una inspecció.
Una incorrecció forga usual, i que cal evitar, consisteix a usar amb valor de
relatiu neutre el conjunt el que, que és el cale del terme relatiu del castellá
"lo que". És, dones, totalment incorrecte de dir S’ha decidit ajomar la
reunió, "el que" s’ha de comunicar a tots els delegáis, en lloc de ..la qual cosa
(o cosa que) s’ha de comunicar a tots els delegáis.

LES ORACIONS RELATIVES SUBSTANTIVES

146. Així com les oracions relatives adjectives fan la fundó d’un
adjectiu o complement de nom, les oracions relatives substantives fan la
funció d’un nom.

Si comparem Qui corre es cansa i El corredor es cansa, és fácil d’adonar-se
de la identitat de funció de qui corre i el corredor: qui corre és una oració
relativa substantiva que es comporta igual que el grup nominal el corredor.
Les oracions relatives substantives, dones, poden exércir les mateixes
funcions que el nom: subjecte del verb o qualsevol deis seus complements (i
ádhuc de complement de nom, amb la preposició de, de la mateixa manera
que un nom fa de complement d’un altre nom: comparem els partidaris del
silenci, els partidaris deis qui callen).
Al seu torn, el terme relatiu d’aquestes oracions pot fer de subjecte o d’un
deis complements del verb de l’oració subordinada.
En les oracions relatives substantives s’usen els termes següents: qui, referit
sempre a persones, i el conjunt neutre el que.

Ex.: Qui té ofici té benefici. Qui no sap fer la feina no sap manar. Qui tot ho
vol tot ho perd. Avisen qui calgid. Ens recordem de qui ens han ajudat. Hem
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de parlar amb qui ho pot decidir. Hem vist qui havíem de veure. Qui acuseu
vosaltres no hi té cap culpa. Qui hem recomanat no és un qualsevol.
El que ells proposen no és cap solució. Hem fet el que havíem de fer. No
saben el que convé. El que importa és que paguin la factura. Només es
preocupen del que els convé. Em baso en el que diu la llei. Contra el que ells
puguin dir, hi ha les clausules del contráete. No podem confiar en el que ens
han promés. Han actuat lliurement, a despit del que s’lxavia acordat.
En aqüestes oracions, qui es pot reforjar amb Partióle definit el o el
demostratiu aquest, que poden revestir les formes del plural i del femení, i
en lloc de el que poden usar-se també els conjunts alió que i aixó que.

Ex.: Sembla que era el qui ho havia ditprimer. Els qui ho van assegurar eren
molí pocs. Només ens podem refiar deis qui paguen al comptat. Tots aquells
qui li manifestaven la seva adhesió incondicional, al capdavall van fer
defecció. Va parlar en nom de les qui percebien només una petita pensió de
viduitat.

Aixó que els sobta tant, és una práctica corrent en el món del comerg. Convé
que tingueu present alió que ens liavíeu dit en la vostra lletra de presentado.
Ara és l’ocasió de posar en práctica alió que havíeu proposat.

Amb el mateix valor que el qui o aquell qui (els qui, aquells qui, etc.) s’usen
també, especialment en la llengua parlada, els conjunts el que, aquell que,
els que, aquells que, etc., consideráis poc recomanables, especialment en la
llengua culta, pero que és forros d’admetre en algunes ocasions.

147. En una oració com Els qui no paguen criden més que els altres,
l’oració subordinada relativa substantiva els qui no paguen fa de subjecte de
l’oració principal. En Hem denwiciat els qui no paguen, la mateixa
subordinada fa de complement directe de la principal, i en Es queixa deis
qui no paguen fa de complement preposicional. Pero en tots tres casos, el
conjunt relatiu els qui és el subjecte de la propia oració, és a dir, de no
paguen. Es pot esdevenir, pero, que el terme relatiu hagi de fer la fundó
d’un complement normalment introduit per una preposició, quan el verb de
l’oració subordinada és un verb com confiar, refiar-se, recordarse, oblidarse,
etc. Cal recorrer, aleshores, a uns termes relatius complexos, amb un
pronom com a antecedent, aquell per a les designacions personáis i alió per
a les designacions neutres, seguit de la preposició regida peí verb i del
relatiu qui o el qual en el primer cas, i qué en el segon. Es a dir, els conjunts
aquell de qui, aquell en el qual, aquells de qui, aquells ais quals, etc. i alió en
qué, alió a qué, alió amb qué, alió de qué, etc.

Ex.: Aquells de qui (o deis quals) més ens refiávem ván tomar la lletra. No
hem sabut res més d’aquells amb qui (o amb els quals) ens havíem
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compromés. Aquell de qui (o del qual) tant us queixáveu s’ha comportat
dignament. Alió a qué us referíeu és cert. Cal replantejar-se tot alió contra qué
liem lluitat.

És ciar que amb el mateix valor que No hem sabut res més d’aquells amb qui
ens havíem compromés es pot dir No hem sabut res més de les persones amb
qui ens havíem compromés, en qué essent l’antecedent de la subordinada
relativa el grup nominal les persones, ha de considerar-se com una relativa
adjectiva.

LES ORACIONS INTERROGATIVES INDIRECTES

148. Oracions com Qui té les claus? o A quina hora es plega?, que
s’escriuen amb un signe d’interrogació (?) al final, són dites interrogatives.
Si aqüestes oracions són subordinades a una oració principal, s’anomenen
interrogatives indirectes: No sé qui té les claus, Pregunteu-li a quina hora es
plega.
Les oracions interrogatives indirectes són introduides pels mots dits
interrogatius: els pronoms qui, qué i quin, els adverbis on, quan i quant, i la
conjunció si. Quin i quant són també usats com a adjectius interrogatius.
Quin (com a pronom i com a adjectiu) i quant (com a adjectiu) admeten la
flexió de genere i nombre.
Les oracions interrogatives indirectes depenen de verbs amb un significat
que comporta una certa idea d’interrogació. Els més usuals són preguntar,
demanar (en el sentit de "preguntar"), explicar, (no) saber, ignorar, etc.

Ex.: No sabeni qui lio ha manat. Pregunteu-li qué hem de fer. Expliqueu-li
quin imprés ha de fer servir. No sabem on guarden els expedients. Demanen
com s’ha de resoldre aquest afer. Ignoran quan tomará. Que diguin de quants
diners disposen. Es pregunten si hi serán a temps.

Els mots interrogatius poden anar precedits per una preposició (regida peí
verb de l’oració subordinada). Es pot originar aleshores la coincidencia per
qué, que no s’ha de confondre amb la conjuncióperqué.
Ex.: No sabem en qui confiar. Que digui perqué es queixa. Voldiíem saberper
qué lio hafet. Pregunteu-li per qué adopta aquesta actitud. No sabem a quina
oficina hem d’anar. Ignoro d’on prové aquest enor. No es recorda de com lio
va aconseguir. Ignoran de quan parla. Convindria esbrinar a quantes coses
s’ha compromés.

327



Exercicis

Copieu les oracions següents distribuides en dos grups: a) aquelles en
qué el mot que és un mot conjuntiu; b) aquelles en qué el mot que és
un pronom relatiu.
1. Han decidit que votaran en blanc.
2. Hi ha la impressió que s’hi presentaran mo.ltes esmenes.

3. Estem convenguts que hi col.laboraran.
4. Segueixen una política que pot dur resultáis inesperats.
5. Discuteixen el paper que hi ha d’assumir PAjuntament.
6. Els recordem que la lletra veng el dia 30.
7. La factura que ens han enviat conté diversos errors.

8. Ho ha ordenat el regidor que s’ocupa d’aquestes funcions.
9. El regidor ens ha ordenat que ens ocupem d’aquestes funcions.
10. Han pres l’acord que no es concedeixi cap més permís.
11. Només s’ho creuen els seus partidaris, que guanyará les eleccions!
12. Els seus partidaris, que n’estan convenguts, el volen proposar.

13. No ens podem refiar deis informes que ha presentat.

14. No podem confiar que arribin a temps.

15. Seria d’una gran utilitat que expressessin públicament la seva
opinió.
16. Es una opinió que mereix molt de crédit.
17. El crédit que tenen hi pot influir.
18. No és cert que es practiqui una política de descriminació.
19. És una certesa queja els ha costat molt cara.

20. No estem d’acord amb la rectificació que hi volen introduir.

Construid una oració complexa amb cada un deis grups de dues
oracions simples indicades a continuació, subordinant, per mitjá del
terme relatiu que, l’oració indicada en segon lloc a la primera.
1. No han pagat la lletra. La lletra vencía el dia 20.
2. Ens ho ha fet saber el nostre corresponsal de París. El nostre
corresponsal de París té informació de primera má.
3. Els presentem el senyor Pi. El senyor Pi s’interessa per aquest afer.



4. El magatzem li costa mes car que la botiga. El magatzem és una
mica massa gran.

5. Ho hem de demanar al director general. El director general vindrá
demá passat.

6. El compte presenta un saldo negatiu. Té un compte a la nostra
sucursal.

7. La seva proposta és molt interessant. Hem estudiat detingudament
la seva proposta.

8. Nosaltres som els primers a dir que no. Nosaltres hi podríem estar
interessats.

9. S’ha enviat ais subscriptors. Uns subscriptors ho van demanar.
10. Han hipotecat la casa. L’any passat van comprar una casa.

Copieu les oracions següents, suprimint-hi les comes que hi siguin
incorrectes i afegint-hi les que hi faltin.
1. Vet aquí els documents que ha demanat el secretan general.
2. Ho ha de firmar el secretari general, que será al seu despatx a
partir de les dotze.
3. El president de la Generalitat de Catalunya que hi va anar
diumenge va inaugurar el monument.

4. L’autor d’aquest llibre que és amic meu es presenta a les eleccions.
5. Es fa segons el criteri del personal técnic, que hi treballa.
6. Es una dada que consta en el llibre registre número 10 que
comenta el mes de setembre de 1977.

7. El client, que va fer aquesta comanda, és de Girona.
8. El servei de Cinematografía, que ja compta amb un local propi
s’encarrega de realitzar aquest projecte.
9. El regidor que se n’ocupa, és el de Cultura.
10. No tenen un coneixement exacte de la disposició, que regula la
tramitació de casos com aquest.

Construid una oració complexa amb cada un deis grups de dues
oracions indicades a continuació, subordinant, per mitjá del terme
relatiu que calgui, l’oració indicada en segon lloc a la primera
corresponent:
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1. Van llegir l’informe. El secretari havia redactat l’informe.
2. Volen discutir la proposta. No heu accedit a la proposta.

3. Van iniciar una subscripció. Els resultáis de la subscripció van ser
molt satisfactoris.

4. L’empresa es dedica a casos com aquest. Ens vam adregar a
l’empresa.
5. Aquella partida figura en el pressupost d’aquest any. L’aprovació
del pressupost d’aquest any és imminent.
6. Hem d’escoltar els habitants de la comarca. No ens podem
desentendre deis interessos deis habitants de la comarca.

7. Convé parlar amb el regidor. Sense el suport del regidor no ho
podrem aconseguir.
8. Hem d’escriure al corresponsal d’América. Fa temps que no sabem
res del corresponsal d’America.
9. Caldrá esperar que hi sigui l’alcalde. L’alcalde tornará de París la
setmana entrant.

10. Pensen editar un prospecte turístic. Volen donar a conéixer la
comarca per mitjá d’un prospecte turístic.

Copieu les oracions següents, tot omplint-ne els buits amb els termes
relatius el qual (la qual, els quals, les quals), o bé el que (la que, els
que, les que), segons el que calgui en cada cas.

1. No hi ha cap disposició legal en...puguin basar les seves exigéncies.
2. Us preguem que us poseu en contacte amb el nostre corresponsal,
amb...haureu de col.laborar intensament.

3. Hi ha circumstáncies de...no podem prescindir.
4. Aqüestes circumstáncies no són...que concorren en el nostre cas.

5. Hem de comparar les condicions que ens ofereix amb...hem rebut
de la competencia.
6. Les despeses aniran a cárrec de l’empresa a...es fará la concessió.
7. Aquesta quantitat s’afegirá a...s’obtingui per la venda deis residus.
8. Aixó no concorda amb...consta en el document original.
9. Són unes peticions a...no convé accedir.
10. Es un procediment en...tenim tota la confianga.
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11. Aqüestes despeses s’incrementaran amb...que originaran la
instal.lacio i el manteniment.

12. No ens responsabilitzem d’una gestió en...no hem intervingut.

Copieu les oracions següents, eliminant-ne els pleonasmes que
contenen algunes d’elles:
1. S’ha instal.lat en el despatx on hi havia la secretaria general.
2. És una empresa de la qual en tenim bones referéncies.
3. Necessitem un local on hi puguem celebrar les reunions del
districte.

4. El funcionari a qui li ho vam demanar fa vacances.

5. El va atendré un funcionari molt eficient, el qual li ho va explicar
detingudament.
6. És un cas en qué hi ha intervingut el mateix director.
7. Ho han encarregat a un especialista, el qual hi ha reeixit
plenament.
8. S’han produit unes circumstáncies amb les quals no hi comptávem.
9. L’informe diu que és un lloc on no s’hi poden fer aqüestes
instal.lacions.

10. Són uns clients ais quals ja els ho havíem advertit.
11. S’ha de deixar a favor de qui en pugui disposar lliurement.
12. Ha d’ésser algú de qui en pugueu respondre.

Refeu les oracions següents, amb l’ús de les perífrasis del relatiu
possessiu propies de la llengua literaria.
1. Han comprat una máquina que l’import supera el milió de pessetes.
2. Hem rebut una carta que la signatura és il.legible.
3. S’ha promulgat una llei que dos deis seus articles semblen
contradictoris.

4. Ho investiga una comissió que el secretari és advocat.
5. Es volta de col.laboradors eficients que amb la seva ajuda se’n
sortirá.

6. Va fer un informe molt precís que contra la seva exactitud no hi ha
res a objectar.
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7. Cal fer unes obres que a les despeses ha de contribuir tothom.
8. Han optat per una solució que no se n’adonen deis desavantatges.
9. Es tracta d’un plet que volen recorrer contra la sentencia.
10. El secretari, que no vam voler fer cas del seu informe, tenia tota la
raó.

11. El president, que el seu discurs va ser molt aplaudit, va cloure
l’acte.

12. Es tracta de la concessió que el canon s’ha de liquidar anualment.

Construid una oració complexa amb cada un deis grups de dues
oracions indicades a continuació, subordinant, per mitjá del terme
relatiu adequat, la que s’indica en segon lloc a la primera
corresponent:

1. Han aprovat la seva moció. Ens perjudica molt que hagin aprovat la
seva moció.

2. Han concedit les obres a un contractista estranger. No estem gens
d’acord que hagin concedit les obres a un contractista estranger.
3. Les aigües procediran de les captacions municipals. Ha de constar
a l’expedient que les aigües procediran de les captacions municipals.
4. Ha demanat danys i perjudicis. No tenim encara coneixement que
hagi demanat danys i perjudicis.
5. Hem decidit de fer suspensió de pagaments. Hem de comunicar a
tots els proveidors que hem decidit de fer suspensió de pagaments.

6. Té molta influencia en els medís oficiáis. Es vol aprofitar que té
molta influencia en els medís oficiáis.

7. Mantenen una actitud de reserva. Hem de prescindir del fet que
mantinguin una actitud de reserva.

8. Cal mantenir els servéis mínims. Hem de contribuir a mantenir els
servéis mínims.

9. Les instal.lacions no funcionen. Ha originat moltes pérdues que les
instal.lacions no funcionin.

10. Ho discutirán en una reunió conjunta. No ens convé que ho
discuteixin en una reunió conjunta.



RESUM

En oracions complexes com Aquí teniu Vimprés que cal omplir
i Ho ha dit l’ordenanga que ens ha atés, les oracions
subordinades que cal omplir i que ens ha atés fan, talment
com un adjectiu, de complement de nom de l’antecedent:
Vimprés i l’ordenanga. El terme que amb el qual introduim
aqüestes subordinades s’anomena pronom relatiu: en el
primer exemple, aquest terme fa de complement directe de
la subordinada i, en el segon, fa de subjecte.
Els pronoms relatius són que, qui, qué, el qual (que concorda
amb l’antecedent: la qual, els quals, les quals) i l’adverbial on.

El relatiu que s’usa únicament en funció de subjecte, de
complement directe (exemples precedents) i de complement
temporal: Us ho diré el dia que dimiteixi. En una oració com
La noia que ho ha copiat no ho sabia, Forado de relatiu, que
ho ha copiat, fa de complement determinatiu o especificatiu
de Fantecedent, aixo és, determina de quina noia es tracta.
En canvi, en Foració El director general, que és fora de
Barcelona, no va deixar cap instrucció la subordinada relativa,
que és fora de Barcelona, fa de complement explicatiu de
Fantecedent, el qual ja és ben determinat per ell mateix. En
les oracions relatives explicatives, en lloc del relatiu que pot
usar-se també el relatiu compost: El director general, el qual
és fora de Barcelona...
Quan el relatiu fa de complement (del verb) introduit per
una preposició, s’usa el relatiu compost (el qual, la qual, etc.),
o bé els relatius qui (designant persones) i qué (designant
coses).
Ex.: Avisen el funcionan al qual (o a qui) ho vam encarregar.
Són unes persones en les quals (o en qui) podem confiar.
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Tracten d’una qüestió de la qual (o de qué) tenen poca
informado.
En casos com els precedents no han d’usar-se mai els
conjunts el que, la que, els que i les que. No s’ha de dir Una
reunió en "la que" van participar tots els delegáis en lloc de
Una reunió en la qual (o en qué) van participar tots els
delegáis. És en canvi ben corréete de dir Aquesta reunió i la
que vam fer el mes passat no han servit de res, en qué el
conjunt la que prové de sobreentendre-s’hi el substantiu
reunió: la que vam fer vol dir la reunió que vam fer.
El relatiu locatiu (que té per antecedent una designació de
lloc) és on. Poden usar-se també, amb el mateix valor, el
relatiu fort qué i el relatiu compost el qual (la qual, etc.)
precedits per la preposició en.

Ex.: Doneu-me la factura on (o en qué, o en la qual) consta
aquesta partida.
Cal evitar el pleonasme que consisteix a duplicar el relatiu
locatiu amb el pronom feble hi. No s’ha de dir És una
comarca on "hi" cullen molí de blat sino ...on callen molt de
blat.

Com a relatiu possessiu (l’equivalent del "cuyo" castellá i del
"dont" francés) el llenguatge col.loquial usa el relatiu simple
que: Una noia que el seu pare és funcionan. Pero la llengua
literaria, culta i administrativa rebutja aquesta solució i se
serveix de la perífrasi el...del qual, en concordanga amb
l’antecedent: Una noia el pare de la qual és funcionan.
L’afany de disposar d’un relatiu possessiu equivalent exacte
del castellá-"cuyo" ha emmenat a servir-se, amb aquesta
funció, deis mots quin i qual, molt usuals en el llenguatge
escrit incorrecte: És una política "quins" resultáis són
desastrosos, És una composició "quals" ingredients
desconeixem. Aqüestes construccions, a més d’artificioses,
són totalment incorrectes. Cal dir És una política els resultáis
de la qual són desastrosos i És una composició els ingredients
de la qual desconeixem.
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Hi ha casos en qué l’antecedent d’un relatiu (relatiu neutre)
és tota l’oració principal. Aleshores s’usen les perífrasis la
qual cosa o cosa que, com també, segons l’antecedent,/eí que,
cas que, circumstáncies que, etc. Precedit per certes
preposicions, pot usar-se també el relatiu fort qué.
Ex.: No ens han dit res, la qual cosa fa pensar malament. El
president no hi era, cosa que jo ignorava. Un incendi els va
destruir el magatzem, fet que va influir en la seva situado. Han
aprovat la memoria, de qué estem molí satisfets.
És incorrecte d’usar amb el valor de relatiu neutre el conjunt
el que: Els assistents van protestar enérgicament, "el que" va
motivar la suspensió de l’acte. Cal dir ...la qual cosa (o cosa
que) va motivar la suspensió de l’acte.

En una oració com Els qui hi van assistir ho saben prou bé,
l’oració subordinada els qui hi van assistir és l’equivalent d’un
grup nominal com els assistents. Per aixó es diu que les
oracions com aquesta són relatives substantives. Així com les
relatives adjectives fan de complement d’un nom, les
relatives substantives fan, talment com un nom, de subjecte o
de complement del verb (de l’oració principal). En l’exemple
precedent, els qui hi van assistir és el subjecte de ho saben
prou bé. En Aviseu qui convingui, la relativa qui convingui fa
de complement directe de aviseu.
Els termes usats en les oracions relatives substantives són
qui, que pot anar precedit per l’article definit o el
demostratiu aquell, quan es tracta de designacions personáis,
i el que, aixó que i alió que, quan es tracta de designacions
neutres.

Ex.: Qui ho sápiga, que ho digui. Que ho esmeni qui s’ha
equivocat. Envieu-ho a qui ho hagi demanat. Eli és un deis qui
van protestar. No ens podem fiar d’aquells qui ens van negar el
suport. El que es va discutir a la reunió no hi té res a veure.
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Estem d’acord amb el que heu dit. No es volen recordar d’alló
que van prometre. Aixó que dieu no ens convé.

Les oracions interrogatives indirectes són les que depenen
d’un verb usat amb un significat que comporta una certa idea
d’interrogació: preguntar, demanar (significant "preguntar"),
explicar, ignorar, saber (especialment en frases negatives), dir
(especialment en frases imperatives), etc. Els pronoms
interrogatius són qué, qui i quin (quina, quins, quines). També
s’usen com a termes interrogatius els adverbis on, com, quan,
quant, i la conjunció si.
Ex.: Pregunten qué ha passat. Demana qui ha vingut. Digueu
quines preferiu. Ignorem quan vindrá. No saben si hi haurá
debat.

Els pronoms interrogatius poden anar precedits per una
preposició: No sé de qué em parlen. Aixó origina sovint la
coincidencia per qué, que no s’ha de confondre amb la
conjunció perqué. Comparem No ho saben perqué no s’ho han
mirat i No saben per qué hofan.
Podem dir, amb un significat prácticament idéntic, Que
expliquin el que ha passat, en qué la subordinada és una
relativa substantiva, i Que expliquin qué ha passat, en qué la
subordinada és una interrogativa indirecta. Aqüestes
solucions divergents es justifiquen perqué la segona conté un
matís d’interrogació inexistent en la primera.
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TEXT
Amb la divisió de corregiments arribem a l’época de Caries
III, en la qual es produeixen els primers ¡ntents de divisió
provincial. El Govern d’aquest monarca tingué la idea de
substituir els corregiments del temps de Felip V per
províncies. La desigualtat natural de les antigües regions
hispániques, els límits de les quals es mantenien més per
raons históriques que no pas per conveniéncies
geográfiques, havia inspirat a algún enginyós uniformista la
idea de fer una divisió nova amb demarcacions regulars,
que s’havien d’anomenar "províncies". Hi hagué qui
proposá que cada provincia tingués trenta llegües
quadrades i fos repartida en nou districtes de deu llegües
en quadre. Era voler quadricular les terres hispániques, les
realitats geohumanes.
Sota el criteri geométric uniformador d’aquesta projectada
divisió provincial setcentista, s’iniciava el propósit d’establir
una divisió territorial que esborrés tots els trets diferenciáis,
manifestació de les diversitats geográfiques, etnográfiques,
lingüístiques i históriques de les terres d’Espanya.
L’absolutisme, el centralisme, més o menys ben
intencionat, volia ofegar les característiques regionals
superposant a les regions unes demarcacions que per
encavallament o per esquarterament, a la llarga, les
inutilitzessin. En resum, la provincia, segons el pensament
d’algun deis projectistes, "seria una 'comarca’ no
delimitada per la historia, sino determinada peí legislador".
El propósit no pot ésser més confirmador de l’orientació
apuntada abans. Ara, que amb les vicissituds polítiques de
l’Estat espanyol durant el mig segle que va des del pie del
regnat de Caries III fins a Paplicació provincial definitiva de
l’any 1833, el propósit regulador i uniformista va sofrir
modificacions diverses, influenciades, sobretot, per les
realitats regionals peninsulars.

(Pau Vila. Visions geográfiques de Catalunya)
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Exercicis sobre el text

1. Indiqueu en quines frases del text el mot que és usat com una
conjunció i en quines com un pronom relatiu.
2. Indiqueu en quines frases del text el relatiu que pot ésser
substituí peí relatiu compost (el qual, la qual, etc.).
3. Indiqueu les frases del text en qué el relatiu compost pot ésser
substituí peí relatiu fort qué.

4. Digueu si en el text hi ha cap exemple de relatiu possessiu.
5. Digueu si en el text hi ha cap exemple de subordinada relativa
substantiva.
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Aquest llibre s’estructura en vint-i-quatre lligons o capítols,
cadascun deis quals compren diversos exercicis práctics. Cada
capítol es completa amb uns resums deis punts principáis que
hi han estat tractats, així com d’un breu text literari que
comporta, així mateix, una altra serie d’exercicis.

Considerant la utilització creixent de la llengua catalana en
1’administració, una bona part deis exemples i deis exercicis es
basen en aspectes de la vida económica i de l’activitat
administrativa, amb qué, ultra les normes gramaticals, aquest
volum serveix de vehicle per a la difusió de les formes més
peculiars i usuals del llenguatge de 1’administració.


