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I/ INTRODUCCIÓ: 

 

Aquest és un treball de llengua: un treball atípic. Un treball que sorgí en una situació atípica en un context atípic. I val 

més dir-ho ara, d‟entrada, per advertir que el contingut que es troba a continuació fa referència a la lingüística i a la 

gramàtica comparada. Així mateix, s‟hi recullen també la majoria de les disciplines d‟uns estudis d‟humanitats, ja que 

l‟humanístic no és altre que aquell que coneix i que vol conèixer el món. I el món és un còmput de sabers. 

 De fet, la idea d‟aquest treball és doble. La primera és precisament aquesta: relacionar els diversos 

coneixements que aprenem per poder operar amb ells. En cas contrari, la seva estada en el nostre cervell és efímera i, 

essent-ne nosaltres mateixos els perjudicats, hem de procurar-nos el cas contrari. Per aquest motiu, a més de llengua 

s‟hi troba també filosofia, història i literatura. Cadascuna d‟aquestes disciplines hi apareixen diferentment representades, 

però amb una clara intenció il·lustradora i sintetitzadora, de manera que, molta de la informació que hi ha, ha sortit de 

les aules, d‟hores de dedicació en biblioteques i de detalls quasibé de passada d‟alguns professors. 

 L‟altre propòsit d‟aquest treball és molt més personal, i no per aquest motiu menys ambiciós. En el nostre 

domini hi ha trobar el nostre lloc en el món, aquell que només podem ocupar nosaltres i ningú altre. Aquest treball 

aspira, modestament, a aquesta idea, a ser el meu treball i de ningú altre. Cercant allò que m‟agrada i allò que més 

m‟identifica vaig fer la primera troballa. Un treball de gramàtica comparada entre xinès, anglès i llatí només el podia fer 

jo. A més, incloïa el requisit que a mi més m‟importava: que aquest no fos un treball, sinó un primer pas. Un primer pas 

cap als meus estudis posteriors, un primer pas cap a la lingüística. 

 Ara bé, tot i que el projecte de treball complia els meus requisits personals, sofrí múltiples alteracions des de 

la seva concepció fins al resultat final. Inicialment, aquest havia de ser un treball de gramàtica comparada entre xinès i 

anglès, redactat en aquesta última llengua. La complexitat del tema féu impossible abordar aquesta ambició. Per tal de 

substituir el redactat en anglès s‟havia de buscar una altra dificultat: el llatí en fou la solució. L‟alemany no hi acabà 

trobant el seu lloc. 

 Aquests propòsits inicials es convertiren en una hipòtesi de treball ben clara i un objectiu per assolir: cercar si 

tres llengües tan diferents com el xinès, l‟anglès i el llatí compartien característiques comunes indepentment del temps 

o l‟espai. La tesi acabà prenent forma arran dels múltiples dubtes que em sorgien a cada pas, de manera que em vaig 

proposar immitar Cezánne i cercar, modestament, “la permanència de les essències, allò immutable inalterable al pas 

del temps”.  

 Ara bé, ordenades les ambicions i establerta la base del treball, calia estructurar-lo. Calia trobar el camí 

cartesià i el meu mètode. La primera recerca fou aquesta. Morfologia, sintaxi, gramàtica... m‟adonava que poca cosa en 

sabia amb certesa. Per això, una part teòrica, més enllà d‟aquesta introducció, seria útil per intro-ducere o „conduir cap 

a dins‟, cap a la resta del treball que encara no acabava de prendre forma. Aquí, però, vaig saber-hi trobar la solució.  

 Un estudi gramàtic parteix d‟una aplicació pràctica. Comentada la teoria calia establir un punt d‟inici. Vaig 

saber trobar en les paraules un primer camí que m‟anà portant fins a l‟oració. El text xinès de creació pròpia conclou 

l‟anàlisi. Calia establir un cercle complet però, no per voler-lo aconseguir, hauria de ser superficial. Per això, acotar les 

immensitats gramàtiques no era un procés fàcil. Això justifica que hom aquí no hi ha de voler buscar la gramàtica 

exhaustiva de totes tres llengües, perquè no hi és: aquest no era l‟objectiu. 

 No obstant això, aquesta no ha estat l‟única dificultat a l‟hora de dur a terme aquest estudi. Haver d‟escriure 

sinogrames xinesos ha complicat –i ralentit, sobretot– el ritme de treball. Les batalles amb el corrector, curiosa aplicació 

informàtica de solucions estrafolàries per a problemes inexistents, eren diàries. Incomprès, vaig resignar-me. 

 Les traduccions, però, tampoc foren un dels terrenys de treball més agraïts. Les abundants, múltiples, 

diverses desinències casuals llatines semblaven inaplicables a tants tipus de mots diferents. Substantius i adjectius, 

gèneres, nombres i casos... Amb l‟arribada del verb, tot quedà negat sota el caos lingüístic. És evident, però, que la 

constància ha pogut redreçar una inèrcia que semblava incorregible. Constància i passió. “Una sola fulla davant dels 

ulls no et deixa veure la muntanya de Taishan” diu un proverbi xinès. I és certament així.     

  

II/ LA CIÈNCIA DEL LLENGUATGE: 

 

El gradual desinterès per les anomenades “Lletres”, ens pot portar a menystenir els estudis sobre el llenguatge. No 

obstant això, aquest fet no ens el podem prendre seriosament. I la raó que ho justifica és ben clara: la importància del 
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llenguatge recau en la seva existència. Ara bé, les seves múltiples manifestacions dificulten la seva concepció i 

interpretació, de manera que caldrà continuar cercant les seves claus. 

 Al llarg de la història han estat molts els qui han indagat pels confins de l‟univers lingüístic. I parlem d‟univers, 

i no de caos, perquè tot el que trobem en ell apareix en ordre. Encara que molts no ho creguin així, el llenguatge humà 

és una de les manifestacions més ordenades i perfectes. Amb tot, s‟ha assolit un progrés que és innegable: la 

constitució de la „ciència del llenguatge‟ o lingüística. Arribats a aquest punt, doncs, caldrà iniciar l‟anàlisi d‟aquest 

estudi deixant clares les bases d‟aquesta ciència, ja que aquesta n‟és la base profunda.   

  Túson
1
 argumentà que la importància de la lingüística residia en el seu objecte d‟estudi, únic i mutable. 

Declarà, a més, que “la lingüística ha de proponerse como tarea primordial la de elaborar un modelo que explique 

adecuadamente cómo un hablante produce las oraciones de su lengua y por qué no emite unas secuencias 

cualesquiera” 
2
.  

 Lluny d‟abordar un objectiu com aquest, cal recordar les seves paraules per fer-nos la idea de com n‟arriba a 

ser de complicada una llengua. Ara bé, fou ell també qui digué que “muchas veces es posible el progreso del 

conocimiento cuando tratamos de indagar las causas profundas de lo que resulta obvio” 
3
. Basant-nos en les seves 

paraules, intentarem iniciar l‟estudi gramàtic comparat fent un breu resum sobre la història de la lingüística, començant 

per determinar amb claredat què és o què entenem amb aquest nom. 

 

Si busquem una definició de lingüística en un diccionari qualsevol ens en trobarem una com aquesta: “estudi científic 

dels llenguatges” 
4
. En consultar llibres especialitzats podem apropar-nos més al terme, si més no perquè se‟ns 

concreta el seu àmbit d‟estudi i la seva tasca:  

 

“La lingüística general se ocupa del lenguaje humano, en cuánto (sic) éste es una parte universal y 

reconocida del comportamiento humano. [...] Constituye el campo del lingüista el lenguaje en todas sus 

formas y manifestaciones, es decir, en todas las lenguas del mundo y en todos los diversos usos que en las 

varias circumstancias de la humanidad éstas puedan encontrarse.” 
5
 

 

La impossibilitat d‟abordar-la directament ha originat la divisió d‟aquesta ciència en diferents disciplines, que pretenen 

focalitzar l‟àmbit i l‟objecte d‟estudi sense perdre la visió global. Així doncs, en el camp estricte del llenguatge verbal 

parlem de fonètica, fonologia, semàntica i gramàtica, formada al seu torn per morfologia i sintaxi. Alguns lingüistes hi 

inclouen també la fonologia, desplaçant-la del lloc que nosaltres li hem concedit en aquest estudi. 

 Essent la gramàtica la base d‟aquest estudi, i seguint la tendència dels lingüistes, ens centrarem en aquesta 

disciplina. En buscar-ne el seu significat, trobem que és la “part de la lingüística que estudia les classes de mots, llurs 

accidents o flexions, llurs funcions i relacions dins l‟oració” 
6
. Aquesta definició podem contrastar-la novament amb la 

d‟un llibre especialitzat: “La gramática estudia la estructura de las distintas segmentaciones de la expressión hablada o 

escrita, así como la agrupación y clasificación de los elementos que se repiten en los enunciados en virtud de los 

lugares funcionales que ocupan y de las relaciones que contraen los unos con los otros dentro de las estructuras” 
7
. 

 Aparentment, pot semblar que ambdues definicions diuen el mateix. Ara bé, la segona introdueix alguns 

conceptes que no esmenta la primera i que són claus per entendre el concepte „gramàtica‟. 

 El primer d‟aquests conceptes és que la gramàtica es troba present tant en el llenguatge oral com en l‟escrit, 

ja que és el fruit de l‟organització dels mots en una seqüència, ja sigui oral o escrita; d‟aquesta manera es refuta, 

indirectament, la creença que només tenen gramàtica aquelles llengües que la tenen impresa.  

 El segon concepte destacat és la referència als processos d‟estructuració i segmentació d‟allò que és emès 

oralment o per escrit, ja que tot té una raó de ser. Aquesta idea ens remet també a les primeres paraules citades de 

                                                 
1
 Jesús Tusón Valls (València 1939): lingüista valencià, catedràtic de Filologia i professor de Lingüística de la Universitat de Barcelona. 

D‟entre les seves obres destaquen: Lingüística: una introducción al estudio del lenguaje (1984), El luxe del llenguatge (1986), Mal de 
llengües (1988) i Una image no val més que mil paraules (2001).   
2
 TUSÓN, Jesús. Lingüística: una introducción al estudio del lenguaje. Barcelona: Barcanova, Temas Universitarios; 1984. p.54. 

3
 Idem, p.32. 

4
 FABRA, Pompeu. Diccionari Manual de la Llengua Catalana. Barcelona: Edhasa, 1986. p.741. 

5
 ROBINS, R.H. Lingüística General: estudio introductorio. Madrid: Editorial Gredos, 1976. p.26. 

6
 FABRA, Pompeu; Op. cit. p.649. 

7
 ROBINS, R.H.; Op. cit. p.264. 
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Tusón, que ressaltaven el fet que la lingüística ha de voler cercar el perquè de les oracions i no d‟un seguit de sons 

inintel·ligibles i indesxifrables. 

 Finalment, el tercer i últim concepte que no està comprès en la primera definició és l‟afirmació de l‟existència 

d‟unes funcions gramaticals que afecten la cohesió, la coherència i la gramaticalitat de les estructures i que es 

relacionen entre si en el context de l‟oració i del text, ja que no tot pot ser entès en el marc de la primera. 

 

No obstant això, cal tenir en compte que el terme „gramàtica‟ presenta certes dificultats a causa de l‟extensió del seu ús. 

  

“La gramática ha sido durante muchos siglos una parte común de la enseñanza de la lengua en las escuelas, 

y esta familiaridad ha dado lugar a contradicciones en el uso de la palabra gramática. Algunos libros 

elementales de introducción a una lengua extranjera reciben títulos como Gramática alemana, Gramática 

francesa elemental, etc., y aparecen diseñados para proporcionar una exposición esquemática de la 

pronunciación, la ortografía, la formación de palabras, la estructura de la oración, así como un vocabulario 

básico y algunos textos cortos. Desde el establecimiento de la ciencia lingüística como disciplina bien 

determinada, los lingüistas han intentado definir y delimitar el término con más rigor, pero incluso el uso que 

ellos mismos hacen del término varía de unos a otros.” 
8
 

 

Vist el problema, cal que ens preguntem per quin motiu en varia el seu ús. Per fer-ho, il·lustrarem les diferents fases 

per les quals ha passat la història de la gramàtica, ja que hi trobem diferents “corrents” com en qualsevol altra ciència. 

A partir d‟aquesta anàlisi, doncs, podrem percebre les diferents reflexions sobre el seu ús. 

 El primer a parlar-ne fou el grec Dionís de Tràcia. L‟any 100 a.C. redactà un tractat anomenat Art de la 

gramàtica, que consistia en la primera anàlisi de les parts de l‟oració del grec clàssic i la primera classificació 

morfològica dels diferents mots. Qui seguí la seva tasca fou el llatí Donat, i a partir de l‟anterior, redactà la que fou la 

base gramàtica durant tota l‟Edat Mitjana: l‟Ars Minor. No obstant això, a partir del Renaixement, l‟obra que prengué 

més importància fou la de Priscià de Cesarea: la Institutiones gramaticae.  

    El llatí seguia essent la llengua vehicular i no fou fins ben entrat el segle XV-XVI que les llengües 

romàniques reberen la primera gramàtica, tot i que en base a les obres anteriorment citades de les gramàtiques grega i 

llatina. D‟aquesta manera Nebrija, al 1942, Palsgrave al 1530, Oliveira al 1536 i Giamburalli al 1551, escriviren les 

primeres gramàtiques castellana, francesa, portuguesa i italiana respectivament. Aquests models, coneguts amb el 

nom de gramàtica tradicional, i el triomf del Magister dixit
9
 feren que durant segles aquest corrent, fins al moment l‟únic, 

triomfés, i les anomenades categories aristotèliques en la classificació morfològica dels mots s‟acceptessin sense 

qüestionar-les. 

 Els canvis arribaren al segle XX arran dels estudis del segle anterior. Les llengües clàssiques perderen el seu 

tractament privilegiat, ja que els lingüistes es remuntaren fins a una etapa anterior al llenguatge humà. Això comportà 

l‟agrupació de les diverses llengües del món en “famílies lingüístiques”, és a dir, que aquelles llengües que compartien 

un passat històric i unes característiques semblants foren agrupades i etiquetades. D‟aquesta manera, el llatí i el grec 

foren equiparats a altres llengües pertanyents a la mateixa família lingüística, la indoeuropea, com el sànscrit o el gòtic. 

Els resultats obriren una esquerda en el model vigent, ja que allò que s‟havia acceptat per convenció era 

llavors refutat. D‟aquesta manera s‟inicià l‟etapa de la gramàtica estructural. Aquesta adoptà un nou punt de vista, nous 

criteris per a la classificació dels mots, noves tècniques, etc. El sistema era un altre, i es basava en allò que ells 

mateixos denominaren “criteris formals, valors i distribucions”. Així doncs, s‟inicià de nou l‟anàlisi de la gramàtica i es 

classificaren de nou els mots. Quan finalment s‟arribà a l‟oració, aquesta s‟analitzà a través del procés que 

posteriorment s‟ha anomenat “anàlisi de constituents”. Aquest mètode pretenia retrocedir pas a pas en l‟estructuració 

de l‟oració, per tal d‟arribar fins a les mínimes unitats lingüístiques. 

Però fou precisament aquest afany per assenyalar allò profund comprès en els límits de la paraula el que 

provà la concepció linealista que tenia aquest corrent a l‟hora d‟entendre la producció lingüística: la seva psicologia 

simplista no podia concebre res que no estigués comprès en el marc de l‟oració. No tenia en compte, però, que 

                                                 
8
 ROBIN, R.H.; Op. cit. 263. 

9
 Aquest era un argument d‟autoritat utilitzat en l‟Edat Mitjana i que es basava en les afirmacions que havia fet Aristòtil, filòsof de la 

Grècia clàssica, en algun dels temes de debat. Ara bé, la majoria d‟aquestes afirmacions o proposicions s‟acceptaven perquè les havia 
dit ell, de manera que la no contrastació dels fets encallà durant alguns segles algunes formes de coneixement i progrés.  
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algunes relacions entre estructures van més enllà d‟aquest únic context i, lligades per la semàntica, es relacionen en el 

marc del text. A més, presentava unes insuficiències teòriques i tècniques importants: 

 Per una banda, aquest model gramàtic entenia que amb la capacitat d‟estimular una persona es podia 

calcular la conducta d‟aquesta. Aquest principi es fonamentava en la idea dels conductistes d‟associació estímul-

resposta. Per altra banda, l‟anàlisi de constituents contemplava que algunes estructures com les oracions passiva i 

activa no compartien cap tipus de relació entre elles i eren totalment diferents.  

  Un cop vistos els defectes, Noam Chomsky inicià un moviment de reacció i amb la seva obra Estructures 

sintàctiques, publicada el 1957, establí les bases del nou corrent, la gramàtica generativa i transformacional. La 

revolució chomskiana, tal i com s‟ha anomenat, fou aviat acceptada i el seu mètode d‟anàlisi, amb els diagrames en 

forma d‟arbre, es mostrà aviat eficaç, ja que senyalava les estructures superficial i profunda de les oracions. D‟aquesta 

manera, Chomsky assolia el seu doble objectiu: “Per què elaborem estructures d‟una manera determinada?” i “per què 

seleccionem una gramàtica i no qualsevol gramàtica?”. El sistema que proposà es basava en dos elements: la 

interiorització d‟un sistema de regles universals i l‟aplicació de la gramaticalitat de les oracions. 

 

III/ GRAMÀTICA: MORFOLOGIA. 

 

1. ANÀLISI MORFOLÒGICA DEL SUBSTANTIU: 

1.1 DEFINICIÓ DEL TERME „SUBSTANTIU‟. 

Com a substantiu entenem “aquella paraula que designa, anomenant-la, una persona, animal o cosa material o 

mental”.
10

 Aquesta definició és extensiva a totes les llengües, ja que en parlar, no podem transmetre solament accions: 

necessitem que algú o alguna cosa sigui l‟objecte 
11

 o subjecte 
12

 de l‟acció verbal, ja sigui perquè la dugui a terme, ja 

sigui perquè aquesta incideix sobre seu. Com a conseqüència, es deriva la idea de <<substància>>, és a dir, “allò que 

hi ha de permanent en un ésser” 
13

. Aplicat al nostre context, el substantiu esdevé necessàriament, no pot ser de cap 

altra manera, la matèria que constitueix la part essencial d‟una llengua.  

 

1.2 EL SUBSTANTIU COM A NUCLI DEL SINTAGMA NOMINAL. 

Extreta aquesta primera idea, podem progressar en el nostre estudi morfològic. Així doncs, tractant-se d‟un mot tant 

cabdal en el si de la llengua, el substantiu esdevé el nucli d‟aquells sintagmes que el prenen com a centre de la seva 

idea. És a dir, la seva importància a nivell gramatical s‟estendrà a altres nivells lingüístics i, per tant, el domini semàntic 

que exercirà sobre tota la resta de mots que s‟incloguin dins del seu sintagma serà la clau per afirmar-ne la seva 

centralitat i plenitud, motiu pel qual n‟esdevindrà el nucli. 

No obstant això, els sintagmes en els quals trobem aquest mot poden presentar formes molt diverses. Així 

doncs, es necessari dur a terme un procés inductiu 
14

 per arribar fins una generalitat de casos aplicables per tal de 

poder seguir en el nostre estudi. Tot i així, aquesta primera generalització serà duta a terme en el context de la llengua 

xinesa. Per tant, concloem que l‟estructura d‟un sintagma nominal 
15

 (prenent el substantiu nom
16

 com a extensió del 

valor expressat en la substància) és la següent: 

 

Adjectiu determinatiu + Classificador + Nucli + Complement del nucli 
|  |  |  | 

És aquell que té la virtut de 

determinar, és a dir, d‟establir 

una relació jeràrquica entre dos 

elements.  

 És l‟indicador que 

expressa la 

perspectiva des de la 

qual és vist el nucli, 

així com la   

pertinença. 

 És el nom 

(subst.) o 

pronom. 

 És aquell mot o aquell conjunt de 

mots que afegeixen informació 

secundària al nucli. 

                                                 
10

 FABRA, Pompeu; Op cit. p.1173. 
11

 Objecte: “allò que es pren com a fi d‟una acció”. Idem p. 869.  
12

 Subjecte: “l‟ésser que té consciència de si mateix, però que està sotmès a l‟acció d‟altri”. Idem p. 1171. 
13

 FABRA, Pompeu; Op. cit. p.1172. 
14

 Procés inductiu: “procés a partir del qual s‟arriba a una llei per generalització partint dels casos particulars (fets enregistrats del 
passat i del present), amb la intenció de fer futures prediccions”; Apunts de classe. 
15

 Sintagma nominal: “grup de mots que formen una unitat a l‟interior d‟una oració i que tenen com a nucli un nom”. FABRA, Pompeu; 
Op cit. p. 1149. 
16

 Nom: “part de l‟oració que designa una persona, un animal o una cosa; substantiu”. Idem p.861. 
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En el moment en el qual volem fer extensiu aquest esquema a les gramàtiques anglesa i llatina, que també 

formen part d‟aquest estudi, ens adonem que l‟esquema anterior es modifica lleugerament. Així doncs, ara s‟inicia un 

primer estudi comparat entre els tres esquemes, dos dels quals es presenten a continuació: 

 

Esquema de la gramàtica anglesa: 

Article / Adjective + Core + Complement 
|  |  |  | 

És aquell mot feble que 

indica l‟expressió 

determinada o 

indeterminada del nucli. 

 És aquell que té la virtut de 

determinar, és a dir, d‟establir 

una relació jeràrquica entre 

dos elements.  

 És el nom 

(subst.) o 

pronom. 

 És aquell mot o aquell conjunt de 

mots que afegeixen informació 

secundària al nucli. 

 

Esquema de la gramàtica llatina: 

Adjectiu determinatiu + Nucli + Complement del nucli 
|  |  | 

És aquell que té la virtut de determinar, és a dir, 

d‟establir una relació jeràrquica entre dos 

elements.  

 És el nom (subst.) o 

pronom. 

 És aquell mot o aquell conjunt de mots 

que afegeixen informació secundària al 

nucli. 

 

1.3 ABSTRACCIÓ DE LES ESTRUCTURES NOMINALS. 

A simple vista, ja ens adonem de les diferències entre els tres esquemes gramàtics. Així doncs, ha arribat l‟hora 

d‟observar, mitjançant exemples, si les tres llengües expressen les mateixes idees (l‟abstracció ha de servir per 

apropar-nos a la hipòtesi inicial): 

 

这本 拉丁文书。| This latin book. / The latin book. | Hic latinus liber. 

                                      --- -- --------- ----     ------ ------ -----         ------ ------- -----    ----  --------- ----- 

 

                                    det.  clas.                    det.                         art.                       det. 

              

                                               compl.                compl.                      compl.                compl. 

                             

                                                       nucli                   core                          core                     nucli 

 

A priori pot semblar que, tot i les diferències estructurals, a l‟hora de dur a terme una anàlisi gramatical no apareixen 

diferències notòries: totes tres llengües presenten un nucli que es troba subjecte a uns altres mots que l‟acompanyen, o 

bé per determinar-lo, o bé per complementar-lo. No obstant això, cal que ens fixem en dos elements concrets per 

comprendre les diferències. 

 L‟esquema xinès presentava un element, el classificador, que no apareixia en cap altra de les dues 

gramàtiques; igual que l‟esquema anglès presentava l‟article. Si equiparem aquests dos elements de forma hipotètica 

(és forçós, arribat el moment, d‟adoptar un mètode axiomàtico-deductiu 
17

) ens adonem que el sistema gramatical 

“trontolla”, i que comencen a sorgir diferències entre les tres llengües. Cal, doncs, replantejar-nos el procés. 

Les conclusions que extrèiem després d‟haver equiparat ambdós elements són les següents: l‟article-

classificador, en anglès, esdevé excloent respecte de l‟adjectiu demostratiu, és a dir, si apareix un, no apareix l‟altre, 

mentre que en xinès l‟article-classificador i l‟adjectiu demostratiu apareixen complementats, és a dir, és forçós que 

apareixin tots dos. El fet que no puguem fer extensiva aquesta llei al llatí, ja que a aquesta llengua li manca l‟article-

classificador,  ens origina un nou obstacle que podríem resumir amb la següent proposició
18

: per què el llatí prescindeix 

d‟aquesta altra partícula determinativa?  

                                                 
17

 Mètode axiomàtico-deductiu: “és aquell mètode científic-filosòfic que, per tal de trobar la solució a un problema, es planteja una 
hipòtesi a partir d‟un procés inductiu (veure n.14 pàg. 8) de la qual es deriven unes conseqüències que es contrasten per mitjà de 
l‟experiència i que corroboren o refuten la hipòtesi anteriorment plantejada per tal de solucionar el problema inicial”. Apunts de classe.  
18 Proposició: “és aquella oració enunciativa que pot jutjar-se en termes de vertadat o falsedat i que està formada per uns conceptes 
referents a objectes o classes individuals”. Apunts de classe. 
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Tot això ens condueix a pensar que si el llatí no sobredetermina els seus nuclis és perquè no ho necessita. 

D‟aquesta manera ens trobem davant de dues hipòtesis: o bé aplica una llei pragmàtica d‟eliminació d‟allò superflu en 

la llengua, o bé es decanta per un altre sistema de sobredeterminació. Per abordar aquesta nova reflexió, hem de dur a 

terme una conclusió prèvia no esmentada. 

 Els exemples anteriors manifestaven les diferències entre unes llengües i les altres. No obstant això, a grans 

trets, podem anar més enllà d‟allò comprès en l‟oració i atrevir-nos a fer una nova abstracció. Aquesta ens porta a 

concloure que les tres llengües proposen un únic model que adapten a les seves estructures gramaticals, model que té 

com a objectiu exercir una força determinativa sobre el nucli de les seves estructures. Per què? No és, de fet, el nucli el 

qui exerceix una força sobre tots aquells elements que en depenen? 

Aquesta dependència
19

 que tenen les partícules determinatives en relació amb el nucli exigeix una 

“compensació”. Aquest no és altre que poder exercir algun tipus de subjecció sobre el nucli. Pot semblar un fet molt 

contradictori, però que té una lògica aclaparadora. Aquest procés de determinació pretén convertir-se en aquell que 

tanca el cicle de l‟estructura i, per tant, que provoca que el sintagma nominal esdevingui una única unitat independent 

(si més no fins ara) i que, per si mateixa, sigui lliure d‟actuar. A més, per extensió de la definició, es converteix en la 

base inicial i final, tot just acabada d‟explicar, de tot plegat, ja que nucli i determinant es converteixen en causa i finalitat 

de l‟existència de l‟altre. 

Per tant, l‟únic model que podem concloure que existeix és el següent: 

n Determinants + Nucli (+Complements) 
 

Així doncs, aquesta n (que vol imitar les fórmules matemàtiques) resumeix aquestes petites diferències a l‟hora 

d‟aplicar la “fórmula”. Per aquest motiu, i per extensió, quant més elevat sigui el nombre de determinants, més 

influència s‟exercirà sobre el nucli, per tant, més concret esdevindrà el substantiu: serà aquell i no cap altre.  

Deduïm necessàriament que el xinès serà la llengua que més s‟aferrarà a aquesta determinació (fet que ens 

havia portat a parlar d‟aquella sobredeterminació). L‟anglès estaria en la mateixa situació si els seus determinants no 

fossin excloents. Així doncs, l‟anglès queda situat en un segon terme, que comparteix amb el llatí, on la determinació 

no rep el mateix pes. 

Ara ja estem en disposició d‟abordar aquella qüestió que havíem deixat marginalment apartada 

momentàniament. No obstant això, la conclusió anterior, que ha derivat en noves especulacions i reflexions, ens ha 

conduït cap a una alteració de la situació: no és el llatí la llengua que esquiva la sobredeterminació, sinó que és el xinès 

la llengua que aborda aquesta qüestió de manera sistemàtica. Aquest “canvi de papers” ens porta a considerar noves 

especificitats dels substantius per tal d‟arribar a salvaguardar aquest nou obstacle. 

 

1.4 ESPECIFICITATS DELS SUBSTANTIUS. 

Hem dit anteriorment que el substantiu era la substància d‟una llengua perquè expressava el sentit final de l‟estructura 

nominal. No obstant això, igual com passava amb les estructures, el substantiu es revesteix de diferents formes. Cal 

ara que ens preguntem si aquestes partiran d‟una mateixa base?  

Tal i com hem fet abans, iniciarem el nostre estudi des de la perspectiva del xinès. Les característiques dels 

substantius d‟aquesta llengua podríem agrupar-les en una proposició com la següent: 

 

“Mots invariables i indeclinables posseïdors d‟un gènere concret (masculí o femení)”. 
 

Aquest enunciat és el resultat de la contrastació de totes i cadascuna de les funcions que pot fer un 

substantiu en la infinitat de casos en els quals es trobi. D‟aquesta multiplicitat de divergències sorgeix aquesta 

proposició, que no és extensible ni a l‟anglès ni al llatí. Així doncs, haurem de concloure que els enunciats següents 

són la generalització de casos duta a terme en el context de les llengües anglesa i llatina, respectivament: 

 

“Mots flexius posseïdors d‟un gènere concret (masculí o femení) que formen el plural amb el sufix –s”. 
 

“Mots flexius i declinables posseïdors d‟un gènere concret (masculí, femení o neutre) que formen la resta de formes 

que el componen afegint unes desinències establertes (i que segueixen un esquema fix) que depenen del cas que 

convé a la funció sintàctica assignada”. 
                                                 
19

 Dependència: “ésser una cosa subordinada a una altra que n‟és una causa d‟existència”. FABRA, Pompeu; Op. cit. p.365. 
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Per tal de comprovar els enunciats anteriors, podem posar un exemple que en deixi constància: el substantiu 

català arbre. 

XINÈS: 

树 (shù) : Substantiu de morfema monosil·làbic 
20

, masculí, singular i plural. 

 那 棵 树 : aquell arbre. 

 那 些 树 : aquells arbres. 

  

ANGLÈS: 

Tree : Substantiu monosil·làbic, masculí singular. 

 That  tree: aquell arbre. 

 These trees: aquells arbres. 

  

LLATÍ: 

Arbor, -oris : Substantiu de la tercera declinació imparisil·làbic (i polisil·làbic), femení. La forma escrita pertany al cas 
21

 

nominatiu singular. Per tal de trobar tots els altres hem d‟aplicar la declinació, de manera que el resultat és: 

     SINGULAR PLURAL  Traducció 
Nom. Arbor Arbores  L‟arbre / Els arbres 
Voc. Arbor Arbores  Arbre / Arbres 
Ac. Arborem Arbores  L‟arbre / Els arbres 

Gen. Arboris Arborum  De l‟arbre / Dels arbres 
Dat. Arbori Arboribus  A l‟arbre / Als arbres 
Abl. Arbore Arboribus  Amb l‟arbre / Amb els arbres 

 

Un cop vistes aquestes diferències de la forma (morfos) ja podem continuar reflexionant sobre la qüestió que ens 

ocupava: per què aquestes tres llengües no exerceixen el mateix grau de determinació sobre el nucli d‟un sintagma 

nominal? 

 Mirant els exemples anteriors ens podem atrevir a especular sobre aquest fet. Després de mirar-los amb 

detall ens adonem que el xinès és una llengua que no presenta cap alteració a l‟hora de canviar el gènere, mentre que 

sí que ho fan les altres dues llengües, l‟anglès més lleugerament que no pas el llatí. Aquest fet es deu a la diferent 

pertinença de les llengües als grups  establerts: el xinès és una llengua monosil·làbica, i l‟anglès i el llatí són llengües 

flexives. Com a conseqüència, una es caracteritza per estar formada per paraules invariables el lloc en l‟oració de les 

quals ens indica de quin tipus de paraula es tracta; les altres es caracteritzen per estar formades per paraules amb una 

arrel i unes desinències. 

 El fet que aquestes llengües pertanyin a grups lingüístics diferents és rellevant en la reflexió anterior. Així 

doncs, el xinès té necessitat d‟exercir una gran determinació sobre el nucli perquè el lloc que aquest ocupi ja indicarà la 

seva condició, mentre que les altres dues elidiran aquest procediment perquè tindran altres elements que ens 

condueixin fins al mateix punt: la concreció del nucli. Aquests procediments no són altres que la flexió del singular i del 

plural i la declinació en casos. No obstant això, cal deixar ben clar que anglès i llatí no deteminen seguint processos 

estrictes perquè el lloc que ocupen les paraules en l‟oració és, a priori, secundari. 

 Totes aquestes reflexions són legítimes, però no són les causes profundes de tot plegat. No en tenim prou 

amb uns formalismes que no podem demostrar per concloure un fet de manera rotunda. Cal, per tant, seguir avançant 

poc a poc, indagant tot allò que és relatiu a tots aquells aspectes que anem tractant. 

Un lector atent s‟haurà adonat que hem fet molta referència als processos de determinació, però que només 

hem esmentat aquella equiparació hipotètica de l‟article-classificador que encara no s‟ha abordat en profunditat i que 

pretén dur-se a terme en aquest nou apartat que anem encetant. 

 

 

 

                                                 
20

 Morfema: “unitats mínimes que componen una paraula i que tenen una forma fonètica i un contingut significatiu”. Monosil·làbic: “dit 
d‟aquell mot que té una sola síl·laba”. ZENGHUI, Xu; ZHOU, Minkang; Gramática china; Bellatera: Universitat Autònoma de Barcelona 
Servei de Publicacions, 1997. p.15 

El xinès distingeix entre els caràcters monosil·làbics, que estan formats per un morfema amb un significat total, i els caràcters 
bisil·làbics, cap de les seves dues síl·labes dels quals pot ser un morfema per si sol. 
21

 Cas: “és cadascuna de les formes que adopta un nom quan l‟arrel pren una desinència que indica la funció sintàctica, tant en singular 
com en plural. Apunts de classe. 
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1.5  ELS PROCESSOS DE DETERMINACIÓ DEL SUBSTANTIU. 

1.5.1 DEFINICIÓ: 

Els processos de determinació són aquells a partir dels quals es determina, és a dir, s‟especifica i es concreta el nucli 

del qual depenen els mots que exerceixen aquesta funció (no cal oblidar, però, les reflexions anteriors sobre la mútua 

dependència que exerceixen determinants i nucli). Aquests processos són bàsicament tres: la demostració, la 

possessió i la quantificació. Així doncs, i aplicant l‟ordre que ja va sent habitual, començarem generalitzant el concepte 

en el si de la llengua xinesa, per tot seguit aplicar els processos comparatius: 

 

1.5.2 LA DEMOSTRACIÓ: 

És aquell procés lingüístic a partir del qual es designa quelcom com assignant-ho, és a dir, es dóna a conèixer amb 

signes externs una relació jeràrquica interna, implícita en els mots. Aquest fenomen es duu a terme amb els adjectius i 

els pronoms demostratius 
22

, és a dir, aquells mots que tenen la capacitat de poder aplicar el procés lingüístic esmentat.  

En xinès existeixen dos pronoms díctics: aquest i aquell. No obstant, la seva necessària flexió genera un 

procés aglutinador. Com que per si sols són incapaços d‟expressar singularitat o pluralitat, aquests pronoms recorren a 

aquell altre mot que apareix en l‟oració típicament xinesa i que, alhora, duu a terme el mateix procés de determinació: 

el classificador. 

    Pron. díctic singular 
Pron. Díctic + Classificador =  

    Pron. díctic plural 
 

Resultat: 

这个 (zhege) : aquest/a                        那个 (nage) : aquell/a 

这些 (zhexie) : aquests/es                     那些  (naxie) : aquells/es 

 

Hom es pot adonar que el caràcter xinès que expressa la demostració és el primer (这 expressa proximitat, mentre que 

那 expressa llunyania). Els classificadors, com ja hem esmentat, són els mots que aporten el significat singular o plural: 

la flexió (个  és el classificador genèric per excel·lència i, com a tal, expressa la individualitat continguda en la 

multiplicitat, mentre que 些 expressa la pluralitat). 

 Com a conclusió a aquesta anàlisi hem d‟extreure una única idea bàsica (fins al moment): el xinès fusiona el 

demostratiu i el classificador en una única unitat, ja que es veu obligat a flexionar els determinants (així doncs, el xinès 

no té necessitat de flexionar els seus substantius, mentre que sí que ho ha de fer amb els determinants, o almenys amb 

els demostratius). 

 A l‟hora de fer extensiu aquesta anàlisi a les llengües anglesa i llatina, ens adonem que, de nou, hem de fer 

cabre aquest model en les estructures pròpies d‟aquestes dues llengües: L‟anglès concep un model lingüístic diferent al 

del xinès a l‟hora d‟expressar la demostració. Mentre aquest tendeix a obtenir el significat per acumulació semàntica de 

diversos sinogrames tal i com s‟acaba de veure, l‟anglès aglutina el significat global de la determinació (en aquest cas, 

demostració) en un únic mot. Ho demostra la flexió amb   –s anteriorment esmentada que efectua l‟anglès per 

diferenciar els singulars dels plurals.
23

 

 En anglès, igual que en xinès, trobem dos pronoms díctics: aquest i aquell. 

 

Resultat: 

This : aquest/a                                  That : aquell/a 

These : aquests/es                             Those : aquells/es 

 

Finalment, el llatí aplica el seu sistema particular de declinacions a l‟hora de flexionar els pronoms díctics, adjectius per 

extensió (o viceversa). A més cal afegir que el llatí distingeix entre tres gèneres i que disposa de tres pronoms díctics 

diferents. El resultat és el següent: 

                                                 
22

 Adjectiu demostratiu: és aquell mot que, fins al moment, era conegut per dur a terme la funció de determinant. Pronom: “és aquell 
mot que duu a terme la funció d‟un nom sense ser-ho, és a dir, que actua en el seu lloc perquè l‟altre s‟omet”. (Aquest aspecte es 
treballarà posteriorment). FABRA, Pompeu; Op. cit. p. 1006. 
23

 Com a raonament últim, podem afirmar que els sinogrames xinesos poden equiparar-se a les arrels i als morfemes anglesos amb els 
quals és possible extendre el valor semàntic comprès en el mot anglès, de naturalesa sintetitzadora respecte al xinès.  
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   Demostratiu de 1a persona   
 Masculí Femení Neutre  Masculí Femení Neutre 

N. HIC HAEC HOC  HI HAE HAEC 
Ac. HUNC HANC   HOS HAS  
G.  HUIUS   HORUM HARUM HORUM 
D.  HUIC   HIS  HIS 
Ab. HOC HAC HOC   HIS  

 Traducció: <<aquest>>      
 

    Demostratiu de 2a persona   
 Masculí Femení Neutre  Masculí Femení Neutre 

N. ISTE ISTA ISTUD  ISTI ISTAE ISTA 
Ac. ISTUM ISTAM   ISTOS ISTAS  
G.  ISTIUS   ISTORUM ISTARUM ISTORUM 
D.  ISTI   ISTIS  ISTIS 
Ab. ISTO ISTA ISTO   ISTIS  

 Traducció: <<aqueix>> o <<aquest>>     
 

   Demostratiu de 3a persona   
 Masculí Femení Neutre  Masculí Femení Neutre 

N. ILLE ILLA ILLUD  ILLI ILLAE ILLA 
Ac. ILLUM ILLAM   ILLOS ILLAS  
G.  ILLIUS   ILLORUM ILLARUM ILLORUM 
D.  ILLI   ILLIS  ILLIS 
Ab. ILLO ILLA ILLO   ILLIS  

 Traducció: <<aquell>>      
 

La conclusió que extrèiem de l‟anàlisi de la demostració és que el llatí disposa de més riquesa pronominal a l‟hora 

d‟expressar aquesta idea. Independentment de la seva declinació, el llatí contempla tres gèneres i tres pronoms 

distingibles, mentre que xinès i anglès redueixen els pronoms demostratius, adjectius per extensió, a quatre formes que 

porten, de forma implícita, el gènere.  

 A part d‟esmentar aquestes diferències aparents, no podem indagar res més sobre la determinació. Aquests 

resultats s‟enregistraran per dur a terme futures conclusions. 

 

1.5.3 LA POSSESSIÓ: 

És aquell procés lingüístic que expressa que allò del qual s‟està parlant és relatiu a algú o alguna cosa. Els mots que 

estableixen aquesta relació són els adjectius i pronoms possessius, és a dir, aquelles paraules que poden aplicar la 

possessió.  

  

En xinès, la formació del possessiu s‟aconsegueix amb la unió dels pronoms personals 
24

 a una partícula estructural 
25

. 

Així doncs, i com a resultat, tindrem tants possessius com persones gramaticals. 

 

 

 Resultat: 

我 的 (wode) : meu/va, meus/ves.   ~    我们 的 (womende) : nostre/a, nostres. 

你的 (nide) : teu/va, teus/ves.   ~    你们 的 (nimende) : vostre/a, vostres.  

                              他的                                                  ~    他们 的 

她的     (tade) : seu/va, seus/ves.   ~   她们 的      (tamende) : seu/va, seus/ves 

                              它的                                                   ~    它们 的 

 

Si ens fixem atentament en els pronoms anteriors, podrem arribar a desglossar les idees bàsiques. Així doncs, el sufix 

们 indica pluralitat del subjecte singular (我，你，他，她，它) i el sinograma 的 serà aquella partícula estructural que 

permet formar el possessiu. 

                                                 
24

 Pronom personal: ja s‟havia esmentat que un pronom era aquell mot que duia a terme la funció d‟un nom sense ser-ho. A aquesta 
idea cal sumar-hi el valor que expressa l‟adjectiu personal. Com a resultat, el pronom personal serà aquell mot que dugui a terme la 
funció d‟una persona, d‟un subjecte (n. 12 pàg. 8) per extensió. (Aquest aspecte es treballarà posteriorment). 
25

 Partícula: és una classe de mot especific de la llengua xinesa. Són aquells sinogrames que s‟enganxen a altres elements oracionals 
ja que estableixen algun tipus de relació sintàctica. Partícula estructural: és un dels tipus de partícula que existeixen, juntament amb 
els verbals i els modals. Es caracteritzen per formar estructures. (Aquest aspecte es treballarà posteriorment). 
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 De l‟esquema anterior, només cal remarcar-ne dos aspectes. El primer és que el xinès coneix el subjecte 

neutre (la 3a persona disposa de tres pronoms, un de masculí, un de femení i un de neutre respectivament) i el segon 

és que aquests pronoms, en les formes anteriors, no expressen ni singularitat ni pluralitat de la cosa a la qual ens 

referim. Per fer-ho, tan sols serà necessari dur a terme el mateix procediment anterior: fusionar l‟adjectiu-pronom 

possessiu al classificador, amb les particulars distincions de singular i plural. 

 

Exemple: 

我的 一 条 鱼   /   我的 一 些 鱼  = el meu peix / els meus peixos. 

你的 一 条 鱼   /   你的 一 些 鱼  = el teu peix / els teus peixos. 

他的 一 条 鱼   /   他的 一 些 鱼                                                            - d‟ell 

她的 一 条 鱼   /   她的 一 些 鱼       = el seu peix / els seus peixos.    - d‟ella 

它的 一 条 鱼   /   它的 一 些 鱼                                                            - d‟això/allò. 

我们的 一 条 鱼  /  我们的 一 些 鱼  = el nostre peix / els nostres peixos.  

你们的 一 条 鱼  /  你们的 一 些 鱼  = el vostre peix / els vostres peixos.  

他们的 一 条 鱼  /  他们的 一 些 鱼                                                        - d‟ells. 

她们的 一 条 鱼  /  她们的 一 些 鱼   = el seu peix / els seus peixos.    - d‟elles. 

它们的 一 条 鱼  /  它们的 一 些 鱼                                                        - d‟això/allò. 

 

Pel que fa a l‟anglès i el llatí, aquestes llengües expressen la possessió com la demostració, és a dir, s‟utilitza el 

pronom-adjectiu com a únic mot (són extensives les abstraccions anteriors, igual que els processos de declinació 

llatins): 

 Anglès: 

My : meu/va, meus/ves   ~   Our : nostre/a, nostres 

Your : teu/va, teus/ves; vostre/a, vostres 

                                   His                                              

Her       seu/va, seus/ves   ~   Their : seu/va, seus/ves  

                                   Its 

 

Un cop vist l‟esquema cal comentar alguns dels aspectes més rellevants. Primer de tot, es fa evident que aquests mots 

no expressen ni la singularitat ni la pluralitat d‟aquella cosa a la qual fan referència, igual com passa en xinès. Així 

doncs, farem extensiva la conclusió extreta del procés de demostració: aplicarem el sufix –s per tal d‟especificar la 

pluralitat de la cosa que es pertany.  

 També destaca el fet que la segona persona comparteix el mateix mot tant en singular com en plural i que la 

tercera persona disposa de tres formes per als tres gèneres (masculí, femení i neutre respectivament) en singular, 

mentre que en plural tots tres adopten la mateixa. 

 

 Exemple: 

My fish    /    My fishes* = el meu peix / els meus peixos. 

Your fish    /    Your fishes = el teu peix / els teus peixos. 

His fish    /    His fishes                                                              - d‟ell. 

Her fish    /    Her fishes     = els seu peix / els seus peixos      - d‟ella. 

Its fish    /    Its fishes                                                                 - d‟això/allò. 

Our fish    /    Our fishes = el nostre peix / els nostres peixos. 

Your fish    /    Your fishes = el vostre peix / els vostres peixos. 

Their fish / Their fishes = el seu peix / els seus peixos (d‟ells, d‟elles, d‟això/allò). 

 

*Cal destacar que en l‟exemple anterior, el plural del substantiu no es fa únicament amb el sufix –s, sinó que 

s‟afegeix també la vocal e. Aquest fet té una única causa fonètica, ja que sense seria impronunciable. 
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Referent al llatí cal dir que segueix el seu particular sistema de declinacions aplicat a les funcions sintàctiques. El 

resultat permet a cada pronom-adjectiu  tenir un gènere, un nombre i una persona gramatical, de manera que la 

singularitat i pluralitat del substantiu al qual es fa referència està implícita en els possessius. 

Cal dir també que els possessius llatins, tal i com també ho fan els demostratius, es diferencien segons la 

persona gramatical: 

 

   Primera persona Segona persona Tercera persona 

Un posseïdor Meus, Mea, Meum Tuus, Tua, Tuum Suus 

Varis posseïdors Noster, Nostra, Nostrum Vester, Vestra, Vestrum Sua 

Suum  

   Possessiu de 1a  persona   
  Un posseïdor    Varis posseïdors  
 Masculí Femení Neutre  Masculí Femení Neutre 

N. MEUS MEA MEUM  NOSTER NOSTRA NOSTRUM 
Ac. MEUM MEAM   NOSTRUM NOSTRAM  
G. MEI MEAE MEI  NOSTRI NOSTRAE NOSTRI 
D. MEO  MEO  NOSTRO  NOSTRO 
Ab.  MEA    NOSTRA  

        
N. MEI MEAE MEA  NOSTRI NOSTRAE NOSTRA 
Ac. MEOS MEAS   NOSTROS NOSTRAS  
G. MEORUM MEARUM MEORUM  NOSTRORUM NOSTRARUM NOSTRORUM 
D. MEIS  MEIS  NOSTRIS  NOSTRIS 
Ab.  MEIS    NOSTRIS  

 

   Possessiu de 2a  persona   
  Un posseïdor    Varis posseïdors  
 Masculí Femení Neutre  Masculí Femení Neutre 

N. TUUS TUA TUUM  VESTER VESTRA VESTRUM 
Ac. TUUM TUAM   VESTRUM VESTRAM  
G. TUI TUAE TUI  VESTRI VESTRAE VESTRI 
D. TUO  TUO  VESTRO  VESTRO 
Ab.  TUA    VESTRA  

        
N. TUI TUAE TUA  VESTRI VESTRAE VESTRA 
Ac. TUOS TUAS   VESTROS VESTRAS  
G. TUORUM TUARUM TUORUM  VESTRORUM VESTRARUM VESTRORUM 
D. TUIS  TUIS  VESTRIS  VESTRIS 
Ab.  TUIS    VESTRIS  

 

   Possessiu de 3a  persona   
  Un posseïdor    Varis posseïdors  
 Masculí Femení Neutre  Masculí Femení Neutre 

N. SUUS SUA SUUM  SUUS SUA SUUM 
Ac. SUUM SUAM   SUUM SUAM  
G. SUI SUAE SUI  SUI SUAE SUI 
D. SUO  SUO  SUO  SUO 
Ab.  SUA    SUA  

        
N. SUI SUAE SUA  SUI SUAE SUA 
Ac. SUOS SUAS   SUOS SUAS  
G. SUORUM SUARUM SUORUM  SUORUM SUARUM SUORUM 
D. SUIS  SUIS  SUIS  SUIS 
Ab.  SUIS    SUIS  

 

 Exemple: 

Meus piscis    /    Mei pisces = el meu peix / els meus peixos. 

Tuus piscis    /    Tui pisces = el teu peix / els teus peixos. 

Suus piscis / Sui pisces = el seu peix / els seus peixos. (d‟ell, d‟ella, d‟això/allò). 

Noster piscis    /    Nostri pisces = el nostre peix / els nostres peixos. 

Vester piscis    /    Vestri pisces = el vostre peix / els vostres peixos. 

Suus piscis / Sui pisces = el seu peix / els seus peixos. (d‟ells, d‟elles, d‟això/allò). 

 

Com a resultat d‟aquest estudi, podem concloure, novament, que el llatí és la llengua més precisa a l‟hora de 

determinar (en aquest cas, de “posseir”). Independentment de la declinació, disposa de tres persones gramaticals, totes 

tres amb tres gèneres i amb dos nombres. No obstant això, el llatí no distingeix entre els diferents gèneres del 

posseïdor de la tercera persona gramatical, i hom cal que els sobreentengui respecte aquella persona a la qual fa 
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referència. Xinès i anglès, per altra banda, no adopten una quantitat tant gran de determinants possessius, però sí que 

fan l‟esmentada diferència entre els possessius de la tercera persona (queda clarament especificat si la persona és 

masculina, femenina o neutra). 

 D‟aquesta anàlisi contrasta la diferent visió que donen les tres llengües de la singularitat i la pluralitat dels 

substantius als quals acompanyen (adjectiu) o substitueixen (pronom). El xinès utilitza la fusió entre determinant 

(possessiu en aquest cas) i classificador per expressar aquesta idea, l‟anglès ho fa a través de la flexió dels substantius 

i el llatí l‟expressa de forma implícita (el substantiu es declina conjuntament amb el determinant, reforçant la idea 

esmentada). No obstant això, no podem trobar una causa que fonamenti aquestes diferències o, almenys, per ara. 

 

1.5.4 LA QUANTIFICACIÓ: 

És aquell procés lingüístic que determina la quantitat d‟alguna cosa, és a dir, tot allò que expressa un nombre perquè 

n‟és susceptible d‟augment o disminució. Així doncs, els nombres seran els encarregats de dur a terme aquest procés. 

Cal distingir, però, que la modificació de la quantitat pot afectar necessàriament –no pot ser de cap altra manera– 

l‟ordre. Per tant, distingim entre numerals cardinals si fan referència estrictament a la quantitat, i numerals ordinals si 

fan referència a l‟ordre
26

. 

La manera com s‟expressen aquestes dues idees són diferents en xinès, de manera que primer es tractarà 

un apartat en les tres llengües i després l‟altre, amb l‟objectiu d‟evitar confusions i malsentesos. 

 

1.5.4.1 LA MODIFICACIÓ DE LA QUANTITAT: 

En xinès, la quantitat estrictament parlant s‟expressa a partir de les estructures que ja van essent habituals. Primer de 

tot trobem el nombre en el seu estat pur, seguit del classificador i del substantiu al qual es quantifica; de manera que 

l‟estructura obtinguda és força similar a les anteriors. El numeral i el classificador conformen una única unitat, 

segmentada en dos mots, de manera que cap dels dos pot existir sense l‟altre.  

 

Exemples: 

    一 匹 马 : un cavall.                                               十  匹 马 : deu cavalls. 

   十八  匹 马 : divuit cavalls.                                    二十几  匹 马 : vint-i-nou cavalls. 

 

 Quadre general dels numerals xinesos: 

XINÊS 

 

NOMBRE XINÈS NOMBRE 
零 / 0 0 三十 30 

一 1 四十 40 

二 / 两 2 五十 50 

三 3 六十 60 

四 4 七十 70 

五 5 八十 80 

六 6 九十 90 

七 7 九十九 99 

八 8 一百 100 

九 9 一百零一 101 

十 10 一百一十二 112 

十一 11 一百九十九 199 

十二 12 二百 200 

十三 13 三百 300 

十四 14 九百九十九 999 

十五 15 一千 1000 

十六 16 一千零一 1001 

十七 17 一千零一十 1010 

十八 18 一千一百一十一 1111 

十九 19 两千 2000 

                                                 
26

 En aquest estudi no s‟analitzaran altres tipus de determinants quantificadors i que estableixen la distribució (numerals distributius) o el 
nombre de vegades que una quantitat és més gran que una altra (numerals multiplicatius). Tampoc seran analitzats els adverbis 
numerals que expressen el nombre de vegades que es repeteix una mateixa acció (adverbis numerals), ja que totes aquestes classes 
de paraules impliquen el coneixement d‟alguns trets morfològics imprecisos en les tres llengües i, fins a cert punt, poc estables per ser 
analitzats profundament. 



 17 

二十 20 三千 3000 

二十一 21 九千九百九十九 9999 

二十二 22 一万 10000 

 

En anglès, la quantitat l‟expressem mitjançant els numerals cardinals propis. Així doncs, l‟anglès disposa de mots que 

expressen la idea de la quantitat  i que aglutinen allò que el xinès expressa en dos mots.  

 

Exemples: 

 One horse :  un cavall.                                    Ten  horses : deu cavalls. 

Eighteen horses : divuit cavalls.                      Twenty-nine horses : vint-i-nou cavalls. 

 

Quadre general dels numerals anglesos: 

ANGLÈS NOMBRE ANGLÈS NOMBRE 

Zero 0 Thirty 30 

One 1 Fourty 40 

Two 2 Fifty 50 

Three 3 Sixty 60 

Four 4 Seventy 70 

Five 5 Eighty 80 

Six 6 Ninety 90 

Seven 7 Ninety nine 99 

Eight 8 One hundred 100 

Nine 9 One hundred and one 101 

Ten 10 One hundred and twelve 112 

Eleven 11 One hundred and ninety nine 199 

Twelve 12 Two hundred 200 

Thirteen 13 Three hundred 300 

Fourteen 14 Nine hundred and ninety nine 999 

Fifteen 15 One thousand 1000 

Sixteen 16 One thousand one 1001 

Seventeen 17 One thousand ten 1010 

Eighteen 18 One thousand and one hundred and eleven 1111 

Nineteen 19 Two thousand 2000 

Twenty 20 Three thousand 3000 

Twenty-one 21 Nine thousand nine hundred ninety nine 9999 

Twenty-two 22 Ten thousand 10000 

 

En llatí ens trobem uns numerals cardinals que, contrari al què passa habitualment  en aquesta llengua, són 

indeclinables, excepte els tres primers. El cardinal u només serà declinable en singular, mentre que els cardinals dos i 

tres només ho seran en plural. Tots tres nombres disposen de tres gèneres, aplicats als substantius que acompanyin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemples: 

Unus equus : un cavall.                                             Decem  equus : deu cavalls. 

Duodeviginti equus : divuit cavalls.                          Undetriginta equus : vint-i-nou cavalls. 

  L‟u  
 Masculí Femení Neutre 

N. UNUS UNA UNUM 
Ac. UNUM UNAM  
G.  UNIUS  
D.  UNI  
Ab. UNO UNA UNO 

  El dos  
 Masculí Femení Neutre 

N. DUO DUAE DUO 
Ac. DUOS DUAS  
G. DUORUM DUARUM DUORUM 
D. DUOBUS DUABUS DUOBUS 
Ab.    

  El tres  
 Masculí Femení Neutre 

N. TRES  TRIA 
Ac.  TRES  
G.  TRIUM  
D. TRIBUS  TRIBUS 
Ab.  TRIBUS  
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Quadre general dels numerals llatins: 

LLATÍ NOMBRE LLATÍ NOMBRE 

- 0 Triginta XXX 

Unus, -a, -um I Quadraguinta XL 

Duo, -ae, -o II Quinquaginta L 

Tres, -ia III Sexaginta LX 

Quattor IV Septuaginta LXX 

Quinque V Octoginta LXXX 

Sex  VI Nonaginta XC 

Septem VII Undecentum IC 

Octo VIII Centum C 

Novem IX Centum unus,-a,-um CI 

Decem X Centum duodecim CXII 

Undecim XI Undeducenti ICC 

Duodecim XII Ducenti CC 

Tredecim XIII Trecenti CCC 

Quattuordecim XIV Undemille IM 

Quindecim XV Mille M 

Sedecim XVI Mille unus, -a, -um MI 

Septendecim XVII Mille decem MX 

Duodeviginti* XVIII Mille centum undecim MCXI 

Undeviginti* XIX Duo milia MM 

Viginti XX Tres milia MMM 

Unus et viginti XXI Undecentum milia 9999** 

Duo et viginti XXII Centum milia 10000** 

 

*D‟aquest quadre només cal dir que els nombres acabats en vuit i nou (18, 19...) s‟expressen mitjançant una 

substracció: <<dos restats de vint>>, <<un restat de vint>> etc.: duo-de-viginti; un-de-viginti. 

**Aquests numerals s‟han transcrit mitjançant nombres aràbics per raons tipogràfiques. 

 

1.5.4.2 LA MODIFICACIÓ DE L‟ORDRE. 

Pel que fa a l‟ordre, el xinès expressa els nombres ordinals afegint el prefix 第 als nombres cardinals. Així doncs, 

l‟estructura resultant no serà com la que ha anat apareixent fins al moment, ja que a aquest nombre ordinal el 

prosseguirà el substantiu al qual faci referència.  

 

 Resultat: 

第一 天 : el primer dia. 

第二 天 : el segon dia. 

第三 天 : el tercer dia. 

第五 天 : el cinquè dia. 

第七 天 : el setè dia. 

第十 天 : el desè dia. 

Per tal de cercar alguna similitud i concloure definitivament que aquesta estructura i les anteriorment utilitzades per la 

llengua xinesa no tenen cap mena de relació, caldria que ens fixéssim en el punt central d‟ambdues estructures.  

 

Determinant en forma plena (determinant + classificador) + substantiu 
 

Determinant en forma plena (prefix + num. cardinal) + substantiu 
 

 Si anem més enllà de les barreres que ens ofereixen les paraules i el món físic que les rodeja i ens endinsem 

en la d‟Aristòtil, ens adonarem que aquestes dues estructures són semblants. Aplicant la Lògica 
27

 ens 

adonem que ambdues estan formades per dos mots: el que determina i el que és determinat. Pel que fa al que 

determina és on trobem que tots dos models utilitzen un mot central que rep el suport d‟un segon element, ja sigui un 

classificador o un prefix. D‟aquesta manera aconseguim la forma plena del pronom 
28

.   

                                                 
27

 La Lògica és aquella branca de la filosofia que reflexiona sobre les regles del pensament, el raonament i l‟argumentació correctes. Tot 
i que no ofereix directament la informació, és imprescindible per a qualsevol raonament filosòfic o científic. Apunts de classe. 
28

 Tot i que aquest concepte no apareix en cap gramàtica xinesa, en aquest estudi s‟utilitza per a una lectura millor. Per tant, amb la 
forma plena ens referim a la forma última que s‟usa en xinès per dur a terme els processos de determinació (demostració, possessió i 
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L‟anglès, a l‟hora d‟expressar l‟ordre, empra els numerals ordinals que, en la majoria de casos, es deriven dels 

cardinals afegint el sufix –th al final del mot. Els únics irregulars són els tres primers i no obeeixen a cap esquema fix. 

 

 Resultat:  

The first day :  el primer dia.        The fifth day :  el cinquè dia. 

The second day :  el segon dia.  The seventh day :  el setè dia. 

The third day : el tercer dia.        The tenth day :  el desè dia. 

 

No obstant això, cal destacar que l‟anglès reforça el numeral ordinal precedint-lo de l‟article. Aquest fet és nou, ja que 

no apareix en cap de les estructures anteriors (ni en la demostració, ni en la possessió, ni en la quantificació cardinal). 

Cal ajornar aquesta reflexió i desenvolupar-la en la conclusió que tanqui aquest apartat, per tal de veure primer què 

succeeix amb la llengua llatina. 

 

Els ordinals en llatí es formen a partir de la derivació dels numerals cardinals. Els sufixos –to– i –mo– són els 

encarregats de dur a terme aquest procés. Cal tenir en compte, però, que el contacte d‟aquests sufixos amb l‟arrel dels 

numerals provoca diferents canvis que justifiquen les diferències que presenten alguns ordinals respecte a la seva 

corresponent forma cardinal. Tot i que són novament indeclinables, els tres primers presenten formes irregulars. El 

model és per tant el mateix que el dels nombres cardinals, tot i que en aquest cas els tres primers numerals són 

indeclinables. 

 

Resultat: 

Primus dies : el primer dia.                       Quintus dies : el cinquè dia. 

Secundus dies : el segon dia.       Septimus dies : el setè dia. 

Tertius dies : el tercer dia.        Decimus dies : el desè dia. 

 

Arribats a aquest punt, cal dur a terme un primer procés inductiu i concloure la generalitat de casos que ens ofereix el 

tema de la quantificació per tal de veure si les tres llengües comparteixen una mateixa base ideològica. Així doncs, 

direm que la quantificació cardinal s‟estableix a partir d‟una idea que es desenvolupa en un o dos mots, depenent de si 

fem referència al xinès, l‟anglès o el llatí. Aquesta idea reuneix les característiques pròpies de qualsevol altre 

demostratiu analitzat fins al moment, i constitueix la base dels numerals ordinals: totes tres llengües els formen amb 

l‟ús de prefixos o de sufixos. Aquest fet aniria íntimament relacionat amb la idea que, en apreciar una sèrie d‟objectes, 

primer observem la seva quantitat per tal de poder-los ordenar posteriorment. 

 

1.6 CONCLUSIONS. 

Abans de tancar aquest apartat referent a la determinació del substantiu, cal reflexionar primer si les tres llengües 

comparteixen un fons comú a l‟hora de plantejar-se com expressar certes idees (les de demostració, possessió i 

quantitat). Prenent les conclusions anteriors ens adonem que el xinès és una llengua que adopta de forma sistemàtica 

dos mots per expressar la idea que l‟anglès i el llatí concentren en un de sol. Fins al moment s‟havia acceptat això 

sense qüestionar-ho: aparentment els fets així ho demostraven.  

 En endinsar-nos en coneixements lingüístics s‟arriba fins a l‟eix de la qüestió, de manera que considerant 

l‟anàlisi anterior, conclourem que totes tres llengües utilitzen dos mots per expressar els processos anteriorment 

explicats. Si així ho acceptem és perquè ens basem en un argument d‟autoritat, que no és altre que el següent: <<En 

muchas lenguas los demostrativos tienden a asumir formas reforzadas, sea por la combinación de temas diferentes, 

sea por la adición de partículas deícticas>> 
29

. 

 D‟aquí extreiem, doncs, la corroboració de reflexions anteriors i la resposta a algunes qüestions que havien 

quedat suspeses a l‟espera de nova informació contrastable, com el reforç dels nombres ordinals anglesos, etc. Direm, 

doncs, que el substantiu és igual en les tres llengües: expressen la mateixa idea de substància i estan igualment 

determinats. 

                                                                                                                                               
quantificació), ja que són fruit de la unió de dos mots. (Aquest aspecte es treballarà amb més profunditat en la conclusió final d‟aquest 
apartat). 
29

 PALMER, L.R. Introducción al latín. Barcelona: Ariel, 1974 p. 259 
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2. ANÀLISI MORFOLÒGICA DEL PRONOM: 

2.1 DEFINICIÓ DEL TERME „PRONOM‟. 

Com a pronom hem entès anteriorment “aquell mot que duu a terme la funció d‟un nom sense ser-ho, és a dir, que 

actua en el seu lloc perquè l‟altre    s‟omet” 
30

 (nota 22 p.12). De fet, etimològicament podem definir el pronom com 

„aquell mot que actua en substitució del nom‟
31

. Tal i com hem afirmat amb el substantiu, podem dir que aquesta 

definició és extensiva a totes les llengües, perquè la substància pot ser anomenada de múltiples maneres (i fins i tot, 

sobreentesa). 

 

2.2 CLASSIFICACIÓ. 

Els pronoms es classifiquen segons la relació que s‟estableix entre aquests i el substantiu al qual substitueixen. No 

obstant això, aquestes relacions no són iguals en totes les llengües. Tal i com s‟ha fet anteriorment els pronoms 

s‟analitzaran partint de la llengua xinesa. Les especificitats en anglès i llatí seran tractades d‟una forma menys profunda 

ja que no són la base de l‟estudi. Val a dir, però, que el xinès és una llengua poc rica en aquest apartat, ja que només 

en coneix tres classes; ara bé, com que disposa de més tipus de paraules que altres llengües com l‟anglès i el llatí, 

aborda aspectes que aquestes tracten mitjançant els pronoms. Cal esmentar també que la majoria dels pronoms que 

es tractaran a continuació estan estretament relacionats amb els processos de determinació anteriorment tractats (p. 

12).   

 

2.2.1 ELS PRONOMS PERSONALS: EL NOMINATIU I L‟ACUSATIU. 

Els pronoms personals xinesos són bàsicament dotze i es corresponen amb les tres persones gramaticals. Com és 

propi d‟aquesta llengua, són invariables i indeclinables, és a dir, presenten una única forma sense distinció de gènere 

(únicament en la tercera persona). Aquesta forma actua indistintament com a subjecte o objecte (notes 11 i 12 p.8), és 

a dir, els pronoms no presenten formes diferents entre els casos nominatiu
32

 i acusatiu
33

.  

 

Pronoms personals xinesos i la seva traducció en funció de subjecte i objecte: 

 

 

 Trad. Nom.* Trad. Ac.**   Trad. Nom. Trad. Ac. 

我 (wo) jo em, -me 我们 (women) nosaltres ens, -nos 

你 (ni) tu et, -te 你们 (nimen) vosaltres us, -vos 

他 (ta) ell el, -lo 他们 (tamen) ells els, -los 

她 (ta) ella (-)la 她们 (tamen) elles (-)les 

它 (ta) això/allò (sg.) (-)ho 它们 (tamen) això/allò (pl.) (-)ho 

您 (nin) vostè - 您们 (ninmen) vostès - 

 

* La nomenclatura nominatiu, més enllà de les llengües declinables com el llatí, s‟utilitza per referir-se a 

aquells mots que estan actuant com a subjectes d‟un verb. 

** La nomenclatura acusatiu, tal i com la de nominatiu, s‟utilitza en llengües que no es declinen per referir-se 

als mots la funció
34

 dels quals és la d‟objecte d‟un verb.  

 

En anglès els pronoms personals també existeixen. A diferència dels xinesos, els pronoms personals anglesos canvien 

de forma segons la funció gramatical que duen a terme. Així doncs, trobem setze pronoms, vuit en funció de subjecte (o 

nominatiu) i vuit en funció d‟objecte (o acusatiu)
35

.  

 

                                                 
30

 FABRA, Pompeu. Op cit. p. 1006. 
31

 El mot pronom prové de la preposició llatina pro i del substantiu nom. El significat d‟aquesta preposició no és altre que „en substitució 
de‟, d‟aquí que obtinguem la definició anterior. MAYER I OLIVÉ, Marc; Diccionari Il·lustrat VOX Llatí-Català, Català-Llatí. Barcelona: 
Larousse Editorial, S.L. 2006 p. 398. 
32

 Nominatiu: “cas de la declinació llatina, grega, etc., en què es posa el nom que designa el subjecte de l‟oració”. FABRA, Pompeu. Op. 
cit p.861. 
33

 Acusatiu: “cas de la declinació llatina, grega, etc., que designa l‟objecte immediat de l‟acció expressada per un verb transitiu”. Idem. 
p.17 
34

 Funció: “magnitud els valors de la qual depenen dels d‟una altra o d‟altres magnituds variables”. FABRA, Pompeu. Op. cit. p.619 
 Si apliquem aquesta definició a la gramàtica, direm que una funció és aquella acció que desenvolupa un mot en un context 
determinat, a patir de la relació que s‟estableix entre aquesta paraula i totes les altres. 
35

 Podem dir que el pronom, com que actua en substitució del nom, compleix les mateixes característiques morfològiques (o de la forma) 
que aquest. Així doncs, les proposicions que s‟havien fet anteriorment (p.10) com a generalització de tots els casos aplicables del 
substantiu són extensives al pronom. D‟aquí que els pronoms xinesos siguin invariables i indeclinables; els anglesos, flexius, i els llatins, 
tal i com es veurà, declinables.  
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  Trad. Nom.   Trad. Ac.   Trad. Nom.   Trad. Ac. 

I jo Me em, -me We nosaltres Us ens, -nos 

You tu You et, -te You vosaltres You us, -vos 

He ell Him el, -lo  ells  els, -los 

She ella Her (-)la They elles Them (-)les 

It això/allò (sg.) it (-)ho  això/allò (pl.)  (-)ho 

  

Finalment, els pronoms llatins tenen la peculiaritat de ser un únic mot que, depenent de la seva funció sintàctica, pren 

una forma o una altra. Així doncs, tractant-se d‟una paraula declinable, presenta molts més casos que les llengües 

xinesa i anglesa. Tot i que es presentaran totes les formes dels pronoms, tal i com ja s‟ha fet amb el substantiu per 

exemple, les formes que rebran especial atenció seran les de nominatiu i acusatiu. Si és així, és perquè aquestes dues 

funcions presenten variacions en l‟anglès, tal i com també ja s‟ha observat. 

 Referent als pronoms personals llatins també cal esmentar que són bàsicament quatre (amb les seves 

corresponents declinacions) i que es corresponen a la primera i segona persones gramaticals. En la seva funció bàsica, 

la de nominatiu, els pronoms personals llatins no inclouen la tercera persona gramatical, ja que aquests es consideren 

reflexius. Així doncs, aquest buit l‟assumeixen els pronoms demostratius propis de la tercera persona (ILLE, ILLA, 

ILLUD; p.13). 

 

  Pronom personal de primera persona   
 Singular Trad. Plural Trad. 

Nom. EGO jo NOS nosaltres 
Ac. ME em, -me  ens, -nos 

Gen. MEI de mi NOSTRUM/NOSTRI de nosaltres 
Dat. MIHI a mi NOBIS a nosaltres 
Abl. ME amb mi  amb nosaltres 

 

  Pronom personal de segona persona   
 Singular Trad. Plural Trad. 

Nom. TU tu VOS vosaltres 
Ac. TE et, -te  us, -vos 

Gen. TUI de tu VESTRUM/VESTRI de vosaltres 
Dat. TIBI a tu VOBIS a vosaltres 
Abl. TE amb tu  amb vosaltres 

 

  Pronom personal de tercera persona   
 Singular Trad. Plural Trad. 

Nom. - - - - 
Ac. SE es, -se* SE es, -se 

Gen. SUI de si (mateix) SUI de si (mateixos/es) 
Dat. SIBI a si (mateix) SIBI a si (mateixos/es) 
Abl. SE amb si (mateix) SE amb si (mateixos/es) 

 

 *Com que es tracta d‟un pronom reflexiu, en la funció d‟acusatiu no accepta la traducció per cap dels 

pronoms febles catalans que duen a terme aquesta funció (el, la, els, les, ho).  

 

És rellevant observar el fet que les tres llengües tractin completament diferent els seus pronom, especialment perquè 

els de totes tres llengües es comporten tal i com ho fan els seus substantius i, mentre que hem pogut concloure 

anteriorment que aquests són idèntics en les tres llengües, no podem dir el mateix dels pronoms. Les conclusions que 

extraiem, per llengües, són les següents: 

 Els pronoms xinesos presenten una única forma que, segons el lloc que ocupi en l‟oració, durà a terme una 

funció o una altra. La seva naturalesa invariable sí que inclou, però, la distinció del gènere en la tercera persona 

gramatical.  

 Els pronoms anglesos, per altra banda, presenten dues formes per a cada persona gramatical, una per a 

cada funció. Diríem que quantitativament són el doble dels pronoms xinesos, si no fos perquè no distingeix el gènere en 

la tercera persona gramatical plural i perquè no inclou els pronoms vostè/vostès. 

 Els pronoms llatins, finalment, presenten un únic pronom declinable per a cada persona gramatical, la 

declinació dels quals no es correspon a cap declinació establerta. No obstant això, el pronom de tercera persona és 

reflexiu, de manera que no admet ni les funcions de subjecte ni d‟objecte, així com tampoc la distinció genèrica. Per 

extensió, doncs, no coneix els pronoms vostè/vostès, tal i com tampoc ho fa l‟anglès.  
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2.2.2 LA DERIVACIÓ DELS PRONOMS POSSESSIUS. 

Arribats a aquest punt cal fer esment d‟una particularitat que presenten les llengües anglesa i llatina i que no 

comparteixen amb el xinès. Aquesta és el pronom possessiu. Tal i com hem indicat, el xinès coneix només els pronoms 

personals, demostratius i interrogatius. La possessió s‟explica, per tant, a partir dels processos de determinació ja 

analitzats (p.12).   

 Aquesta diferència entre les dues llengües la podem explicar a partir de la diferent concepció de les relacions 

substantiu-determinant i substantiu-pronom. Així doncs direm que el xinès fa prevaldre la relació entre el substantiu i 

aquella paraula que l‟acompanya per determinar-lo, mentre que l‟anglès i el llatí creuen més important la relació entre el 

substantiu i aquell que li pertany. Val a dir, però, que el xinès estableix el possessiu a partir del pronom personal (aquell 

que pertany), de manera que la conclusió última a la qual arribem és la següent: el xinès no disposa de pronoms 

possessius perquè no els necessita. Els anglesos i els llatins, a diferència dels xinesos, no ens donen tanta informació 

sobre aquell que pertany perquè no es formen a partir d‟aquests. 

 Cal dir, però, que l‟anglès i el llatí no es comporten de manera similar davant dels pronoms possessius. 

Mentre que el llatí adopta els mateixos que aquells que determinen (MEUS, -A, -UM; NOSTER, NOSTRA, -UM; TUUS, 

TUA, TUUM; VESTER, VESTRA, -UM; SUUS, -A, -UM  –p.15), l‟anglès distingeix entre aquells que determinen i 

aquells que substitueixen
36

.   

 

Pronoms possessius anglesos (Possessive pronouns): 

Subject  Possessive Subject Possessive  

pronoun Adjective Pronoun  pronoun Adjective Pronoun 

I my mine We our ours 

You you yours You your yours 

He his his    

She her hers They their theirs 

It its -    

 

2.2.3 ELS PRONOMS DEMOSTRATIUS. 

Els següents pronoms que analitzarem són els demostratius. Tal i com el seu nom indica, els demostratius mantenen 

una relació amb el substantiu al qual substitueixen d‟assignació (els demostratius manifesten els signes externs d‟una 

relació jeràrquica entre mots).  

 En xinès, els pronoms demostratius són tots neutres i es classifiquen en quatre grups diferents: els de 

persona o cosa, els de lloc, els de temps i els de qualitat, estat i grau. La complexitat d‟aquests pronoms resideix en el 

fet que tots ells poden fer les funcions de subjecte, objecte, atribut, complement de grau i modificador adjectival. 

Aquesta riquesa lèxica té una única causa: el xinès recull entre els demostratius altres tipus de paraula com els 

adverbis 
37

. No es tracta d‟una fusió, sinó que el xinès concep l‟assignació de la demostració de forma molt àmplia, de 

manera que molts adverbis queden inclosos.   

 Els demostratius xinesos es construeixen sobre la base de dos pronoms ja estudiats: 这 i 那 (p.12). Depenent 

dels sinogrames que afegim a aquests dos pronoms díctics, obtindrem uns pronoms demostratius o uns altres (ja 

s‟havia observat què succeïa amb la fusió d‟un d‟aquests pronoms i un classificador). 

 

  这 Traducció 那 Traducció 

Persona / cosa 这个，这些* aquest/s 那个，那些* aquell/s 

Lloc 这儿，这里 aquí 那儿，哪里 allà 

Temps 这会儿 ara 那会儿 llavors 

Qualitat, estat i grau 这么 d‟aquesta manera 那么 d‟aquella manera 

   

* 这个 i 那个 són els pronoms demostratius genèrics per a singular, mentre que 这些 i 那些 són els de plural 

(l‟explicació a aquest fet ja s‟ha tractat en la p.12). Val a dir, també, que la demostració de les coses no es limita 

únicament als quatre pronoms senyalats en la graella: com que al pronom díctic el segueixen els classificadors (en 

aquest cas, els genèrics), trobarem tants pronoms demostratius com classificadors. 

                                                 
36 Aquesta és la principal diferència que s‟estableix entre els adjectius determinatius i els pronoms: uns acompanyen el substantiu i els 
altres actuen en el seu lloc (els adjectius seran analitzats en un apartat posterior). 
37

 Adverbi: “part de l‟oració que modifica el verb, l‟adjectiu o un altre adverbi”. FABRA, Pompeu. Op cit. p.23. 
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Exemples: 

这是第一个问题。~ Aquesta és la primera pregunta. 

那儿危险，你别过去。~ Allà és perillós, no t‟hi apropis. 

那会儿我不知道怎么办了。~ Llavors / en aquell moment jo no sabia què fer. 

你怎么会说那么的话？~ Com pot ser que hagis dit una cosa com aquesta? 

 

En anglès i en llatí els pronoms demostratius es corresponen als mots que duen a terme els processos de determinació. 

Tal i com ens trobàvem amb els pronoms possessius, anglès i llatí aprofiten aquells mots que acompanyen el 

substantiu per utilitzar-los en la seva substitució. El resultat és el mateix que el de les pàgines 12 i 13.  

 

Exemples: 

This is the first question. ~ Aquesta és la primera pregunta. 

Being there is dangerous, do not approach. ~ Allà és perillós, no t‟hi apropis. 

Then I didn‟t know what to do. ~ Llavors jo no vaig saber què fer. 

How could you say that? ~ Com vas poder dir allò / una cosa com aquella? 

 

Exemples:  

Haec prima interrogatio est. ~ Aquesta és la primera pregunta. 

Illic periculosus est, ne ad hunc locum appropinquas. ~ Allà és perillós, no t‟hi apropis. 

Tunc <ego> nesciebam quod facere. ~ Llavors jo no sabia què fer. 

Quomodo tu potes dicere hanc rem? ~ Com pots dir una cosa com aquesta? 

 

2.2.4 ELS PRONOMS INTERROGATIUS. 

Finalment, els últims pronoms que trobem en xinès són els interrogatius. La relació que mantenen aquests amb el 

substantiu al qual substitueixen és de desconeixença, és a dir, hom els empra quan li manca algun element de 

coneixement en un context determinat. Com a conseqüència, en xinès trobarem els pronoms interrogatius en el mateix 

lloc que ocuparia el substantiu. No obstant això, i tal com el seu nom indica, ens trobem davant d‟una oració 

interrogativa, és a dir, una oració que planteja un dubte o una pregunta.  

 Segons la funció del substantiu substituït, els pronoms interrogatius xinesos es classifiquen en pronoms de 

subjecte, d‟objecte o de circumstància.  

 

   Pronoms interrogatius xinesos    
Subjecte Objecte    Circumstància   

  Quantitat Lloc Temps Causa Mode 
谁* 谁* 几 哪儿, 什么时候 为什么 怎么样 
哪* 哪* 多少 哪里    

 什么  什么地方    
 

 * La diferència més important entre aquests dos pronoms és l‟animació: 谁 fa referència a objectes animats o 

persones (de manera que el traduirem per qui), mentre que 哪 fa referència a objectes inanimats o coses (de manera 

que el traduirem per quin). 

De la graella anterior són rellevants les diferències que el xinès aplica a la quantitat i al lloc: 

 Els pronoms interrogatius de circumstància quantitativa es diferencien segons la magnitud que expressen. Si 

la quantitat que es vol conèixer s‟especula que és menor de 10 i tenim indicis per creure-ho així, s‟utilitza el pronom 

interrogatiu 几. Per altra banda, si la quantitat que volem conèixer especulem que és major de 10, utilitzem el pronom 多

少 (etimològicament aquest pronom està format pels adverbis molt i poc, respectivament. Així doncs, podem dir que 

aquest és el pronom interrogatiu de quantitat per excel·lència, perquè quan no sabem si una cosa és quantitativament 

molt o poc, ens preguntem per quina és la seva quantitat –o quant).  

 No obstant això, aquests pronoms sí que presenten diferències  a nivell estructural, és a dir, tot i que ambdós 

s‟utilitzen en el mateix context, els mots que els segueixen són diferents en cada cas. Al pronom 几 se‟l considera 

substitut del numeral que acompanya al substantiu, de manera que sempre l‟haurà de seguir un classificador; mentre 

que al pronom  多少  pot seguir-lo un classificador o no. 
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Els pronoms interrogatius de circumstància local es diferencien únicament per una qüestió de registre. El 

xinès considera els pronoms 哪儿 i  哪里 col·loquials, mentre que el pronom 什么地方 és considerat formal. Així doncs, 

els dos primers els traduirem per on, mentre que el tercer hauria de ser traduït per quin lloc.  Cal esmentar també que 

l‟única diferència entre els dos primers pronoms (哪儿 / 哪里) és merament dialectal. Tot i que ambdós pronoms són 

correctes, el primer és propi de les regions del nord, mentre que el segon és propi del sud. 

 

Exemples: 

谁是你的老师？~ Qui és el teu professor? (pron. interrogatiu de subjecte) 

（他是我的老师。）~ Ell és el meu professor. 

 

他找谁？~ A qui busca <ell>?  (pron. interrogatiu d‟objecte) 

（他找王大为。）~ Ell busca en Wang Dawei.  

 

那些是 你的书？~ Quins són els teus llibres? (pron. interrogatiu de subjecte) 

（这些是我的。）~ Aquests són els meus llibres. 

 

您在那个大学学习？~ A quina universitat estudia vostè? (pron. int. d‟objecte) 

（我学习在 BCN 的大学。）~ Jo estudio a la Universitat de Barcelona. 

 

你在想什么？~ En què estàs pensant? (pron. interrogatiu d‟objecte) 

（我 在想 那 幅 画儿。）~ Estic pensant en aquell quadre.     

你有几只猫？~ Quants gats tens? (pron. int. de circumstància quantitativa) 

（我有三只猫。）~ Tinc tres gats. 

 

在那个树林，你觉得有多少（棵）树？~ Quants arbres creus que hi ha en aquell bosc? (pron. int. de circumst. quant.) 

（在那个树林，我觉得有二百棵树。）~ Crec que en aquell bosc hi ha dos-cents arbres. 

 

你住在哪儿 / 那里 ？~ On vius? (pron. int. de circumstància local) 

你住在什么地方？~ En quin lloc vius? (pron. int. de circumstància local) 

（我住在 London。）~ Visc a Londres. 

 

你什么时候去中国? ~ Quan vas a la Xina? (pron. int. de circumstància temporal) 

（我明天去中国。）~ Demà marxo cap a la Xina. 

 

昨天你为什么没来？~ Per què no vas venir ahir? (pron. int. de circumst. causal) 

（昨天我没来了，因为我没有时间。）~ Ahir no vaig venir, perquè no vaig tenir temps. 

 

这画儿画得怎么样？~ Com està dibuixat aquest quadre? (pron. interrogatiu de circumstància modal) 

（这画儿画得很好。）~ Aquest quadre està molt ben dibuixat. 

 

Aquest model gramàtic xinès és extensible a l‟anglès. Tot i que el nombre de pronoms és diferent, ambdues llengües 

expressen les mateixes idees. Així doncs, en anglès trobem també pronoms de subjecte, d‟objecte i de circumstància, 

funcions que farien els substantius substituïts. No obstant això, la diferència més important entre aquestes dues 

llengües és el lloc que ocupen els pronoms interrogatius (anomenats Wh elements en anglès) en l‟oració. Si en xinès 

els trobàvem en el mateix lloc que ocuparien els substantius als quals fan referència, en anglès els trobem al principi de 

l‟oració interrogativa. 

 



 25 

   Pronoms interrogatius anglesos    
Subjecte Objecte    Circumstància   

  Quantitat Lloc Temps Causa Mode 
Who Who How much Where When Why How 
What (Whom)* How many     

 What      
 Which      

  

 * La forma whom és un reducte de les declinacions que tenia abans la llengua anglesa. Actualment, tot i que 

ja no les posseeix, alguns mots com el pronom who encara experimenten canvis de forma en algunes situacions molt 

particulars. En aquest cas, aquest pronom pren la forma whom únicament quan el precedeix una preposició. Cal dir, 

però, que implica l‟ús d‟un registre molt formal i no s‟utilitza en la llengua oral. De fet, l‟anglès disposa de mecanismes 

lingüístics per expressar les mateixes idees eludint aquest pronom. 

 

De la graella anterior és rellevant comentar tres aspectes: 

 L‟anglès presenta dos pronoms interrogatius de subjecte. La diferència entre tots dos és la referència a la 

naturalesa dels substantius substituïts. Així doncs, who s‟aplica a éssers animats i es tradueix per qui, mentre que what 

s‟aplica a éssers inanimats o coses i es tradueix per què. 

 També cal comentar l‟existència de tres pronoms interrogatius d‟objecte. La primera distinció que podem fer 

és la mateixa que amb els pronoms interrogatius de subjecte: who, whom en la seva variant, fa referència a persones; 

mentre que els altres dos es refereixen a éssers inanimats o coses. D‟aquests dos what es tradueix per què, mentre 

que which es tradueix per quin. Si així ho afirmem és perquè normalment, el segon pronom va seguit d‟un substantiu al 

qual acompanya.  

Cal destacar, també, la diferència que aplica l‟anglès als pronoms interrogatius de circumstància quantitativa. 

Tal i com fa el xinès, distingeix l‟ús d‟un pronom o de l‟altre segons el casos. No obstant això, aquestes diferències són 

respecte a la naturalesa del substantiu que substitueix i no respecte a la quantitat. Així doncs, utilitzem el pronom how 

much quan fem referència a un substantiu incomptable i how many quan ho fem a un de comptable.  

 

Exemples: 

Who is your teacher? ~ Qui és el teu professor? (pron. interrogatiu de subjecte) 

(He is my teacher.) ~ Ell és el meu professor. 

 

Who is he looking for? ~ A qui busca ell? (pron interrogatiu d‟objecte) 

(He is looking for Wang Dawei.) ~ Ell busca en Wang Dawei. 

 

Which books are yours? ~ Quins són els teus llibres? (pron. int. de subjecte) 

(These are mine.) ~ Aquests són els meus. 

Which university do you study in? ~ A quina universitat estudia vostè? (pron. interrogatiu d‟ objecte) 

(I study in Barcelona’s University.) ~ Jo estudio en la Universitat de Barcelona.  

 

What are you thinking about? ~ En què estàs pensant? (pron. int. d‟objecte) 

(I‟m thinking about that picture.) ~ Estic pensant en aquell quadre.  

  

How many cats have you got? ~ Quants gats tens? (pron. int. circumst. quant.) 

(I‟ve got three cats.) ~ Tinc tres gats.  

 

How many trees do you believe are there in that forest? ~ Quants arbres creus que hi ha en aquell bosc? (pron. Int. de 

circumstància quantitativa) 

(I believe in that forest there are two hundred trees.) ~ Crec que en aquell bosc hi ha dos-cents arbres.  

 

Where do you live? ~ On vius? (pron. interrogatiu de circumstància local) 

(I live in London.) ~ Visc a Londres. 
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When are you going to China? ~ Quan vas a la Xina? (pron. int. de circumstància temporal) 

(Tomorrow I‟m going to China.) ~ Demà marxo cap a la Xina.  

 

Why didn‟t you come yesterday? ~ Per què no vas venir ahir? (pron. int. de circumstància causal) 

(Yesterday I didn‟t come, because I didn’t have time.) ~ Ahir no vaig venir, perquè no vaig tenir temps.  

 

How is this picture drawn? ~ Com està dibuixat aquest quadre? (pron. int. de circumstància modal) 

(This picture is  very well drawn.) ~ Aquest quadre està molt ben dibuixat. 

 

Quan relacionem tots aquests conceptes xinesos i anglesos amb el llatí, ens adonem que el model presentat fins al 

moment s‟altera. Si és així és perquè el llatí no utilitza únicament pronoms per plantejar oracions interrogatives, també 

fa servir adverbis interrogatius
38

. Per tant, els mateixos mots xinesos i anglesos presenten una naturalesa diferent en 

llatí. Aquestes diferències les podem agrupar en una nova proposició, dient que els adverbis interrogatius llatins són 

equivalents a la majoria dels pronoms interrogatius xinesos i anglesos de circumstància (local, temporal, causal o 

modal), mentre que els pronoms interrogatius llatins són equivalents als seus homòlegs xinesos i anglesos, excepte els 

de circumstància quantitativa.  

 

  Pronoms interrogatius   Adverbis interrogatius   
    Circumstància   

QUI/IS, UTER, QUALIS, Lloc Temps Causa Mode 
QUAE UTRA, QUALE UBI QUANDO CUR QUOMODO 

QUOD/ID UTRUM  QUO QUAMDIU QUARE  
QUANTUS, QUOT  UNDE    

-A, -UM   QUA    
 

Del quadre anterior cal comentar diferents aspectes. El primer de tots és la declinació dels mots. Tot i que els adverbis 

encara no s‟han comentat, sí que podem adelantar que és un tipus de paraula invariable, de manera que les 

declinacions no els afecten. No passa el mateix amb els pronoms, com és sabut. Els del quadre anterior presenten tots 

ells tres formes per a cada gènere amb els diferents casos corresponents, d‟aquí que no distingim entre pronoms de 

subjecte i d‟objecte, perquè tots ells poden fer aquestes funcions. L‟única excepció que trobem és la del pronom QUOT, 

mot invariable. 

 És rellevant comentar també que la circumstància quantitativa no es veu afectada pels adverbis interrogatius, 

sinó pels pronoms interrogatius: QUANTUS, -A, -UM; QUOT.  

 Un altre fet que val la pena esmentar és la quantitat d‟adverbis interrogatius de circumstància local. A 

diferència del que passava amb el xinès i l‟anglès, aquests adverbis designen tots ells llocs diferents, ja que 

introdueixen un valor preposicional. D‟aquesta manera traduirem els adverbis UBI, QUO, UNDE i QUA per on, a on, 

d‟on i per on respectivament.  

 Finalment, els adverbis interrogatius de circumstància temporal i causal són idèntics entre ells, ja que només 

introdueixen petits matisos. Els temporals, QUANDO i QUAMDIU, es tradueixen per quan i quan(de)temps 

respectivament, mentre que els causals, CUR i QUARE, ho fan per per què i per quin motiu. 

 

 MASCULÍ FEMENÍ* NEUTRE Traducció : 
Nom. QUIS / QUI** QUAE QUID / QUOD** Qui o què 
Ac. QUEM QUAM  Què 

Gen.  CUIUS  De qui o de què 
Dat.  CUI  A qui 
Abl. QUO QUA QUO Amb qui 

     
Nom. QUI QUAE QUAE Qui o què 
Ac. QUOS QUAS  Què 

Gen. QUORUM QUARUM QUORUM De qui o de què 
Dat. QUIBUS  QUIBUS A qui 
Abl.  QUIBUS  Amb qui 

                                                 
38

 En la nota 37 de la p.22 ja s‟ha especificat què era un adverbi. Si volem justificar el fet que les tres llengües no optin pel mateix tipus 
de mot per expressar les mateixes idees, hem de dur a terme una petita abstracció. El xinès i l‟anglès utilitzen pronoms perquè entenen 
que allò sobre el qual tenim un dubte (la pregunta o interrogació) s‟ha omès: no ho trobem en el context de l‟oració. Així doncs, 
pronominalitzen allò que després coneixerem en la resposta, el substantiu que nosaltres cerquem conèixer. El llatí, però, utilitza un 
adverbi en alguns casos perquè la informació que ens manca afecta directament el verb, i l‟únic mot amb la potestat de modificar-lo és 
l‟adverbi. 
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 * La forma femenina del quadre és pròpiament la de l‟adjectiu interrogatiu, la del pronom és la mateixa que la 

masculina. No obstant això, si aquí s‟inclou considerant-la la pròpia és perquè, tot i ser la forma de l‟adjectiu, té també 

valor pronominal. 

** Els nominatius singular masculí i neutre presenten dues formes: una, la primera, per al pronom; l‟altra, la 

segona, per a l‟adjectiu interrogatiu.  

 

  Masculí Femení Neutre  Masculí Femení Neutre 
N. UTER UTRA UTRUM  UTRI UTRAE UTRA 
Ac. UTRUM UTRAM   UTROS UTRAS  
G.  UTRIUS   UTRORUM UTRARUM UTRORUM 
D.  UTRI   UTRIS  UTRIS 
Ab. UTRO UTRA UTRO   UTRIS  

 Traducció: <<quin dels dos>>      
 

 Masculí Femení Neutre  Masculí Femení Neutre 
N. QUALIS  QUALE  QUALES  QUALIA 
Ac. QUALEM     QUALES  
G.  QUALIS    QUALIUM  
D.  QUALI   QUALIBUS  QUALIBUS 
Ab.  QUALE / QUALI*    QUALIBUS  

 Traducció: <<quin>> o <<què>>      
  

* La forma QUALE s‟utilitza quan fem referència a persones, mentre que la forma QUALI s‟utilitza per a coses. 

 

 Masculí Femení Neutre  Masculí Femení Neutre 
N. QUANTUS QUANTA QUANTUM  QUANTI QUANTAE QUANTA 
Ac. QUANTUM QUANTAM   QUANTOS QUANTAS  
G. QUANTI QUANTAE QUANTI  QUANTORUM QUANTARUM QUANTORUM 
D. QUANTO QUANTAE QUANTO  QUANTIS  QUANTIS 
Ab. QUANTO QUANTA QUANTO   QUANTIS  

 Traducció: <<quant>>      
 

Exemples: 

Quis tuus magister est? ~ Qui és el teu professor? (pron. int. en funció de subj.) 

(Ille meus magister est.) ~ Ell és el meu professor. 

Quem ille quaerit? ~ A qui busca ell? (pron. int. en funció d‟obj.) 

(Ille Wang Dawei quaerit.) ~ Ell busca en Wang Dawei. 

 

Quales sunt tui libri? ~ Quins són els teus llibres? (pron. int. en funció de subj.) 

(Hi sunt mei libri.) ~ Aquests són els meus. 

 

Qualem universitatem tu studes? ~ A quina universitat estudia vostè? (pron. int. en funció d‟obj.) 

(<Ego> in Barcinonis universitate studeo). ~ Jo estudio en la Universitat de Barcelona.  

 

Quid cogitas? ~ Què penses? (pron. int. en funció d‟obj.) 

(<Ego> illam tabulam cogito.) ~ Penso en aquell quadre. 

 

Quot feles tu habes? ~ Quants gats tens? (pron. int. en funció d‟obj.) 

(<Ego> habeo tres feles.) ~ Tinc tres gats. 

 

In illo nemori, quantas arboras tu credas sunt?  ~ Quants arbres creus que hi ha en aquell bosc? (pron. int. en funció 

d‟obj.) 

(<Ego>, in illo nemori, ducenti arboras credo sunt.) ~ Crec que en aquell bosc hi ha dos-cents arbres.  

 

Ubi vivis? ~ On vius? (adv. int. de circumstància local) 

(<Ego> in Londinio vivo.) ~ Visc a Londres. 
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Quando tu is in <la Xina>
39

? ~ Quan vas a la Xina? (adv. int. de circums. temp.) 

(Posteo die <ego> <a la Xina> progredior.) ~ Demà marxo cap a la Xina. 

  

Cur non heri venit? ~ Per què no vas venir ahir? (adv. int. de circums. causal) 

(Heri non veni, namque non tempus habui.) ~ Ahir no vaig venir, perquè no vaig tenir temps.  

 

Quomodo haec tabula delineata est? ~ Com està dibuixat aquest quadre? (adv. int. de circumstància modal) 

(Haec tabula multum bene delineata est.) ~ Aquest quadre està molt ben dibuixat. 

 

Finalment, cal fer referència a les especificitats de l‟anglès i del llatí respecte als pronoms. Com ja s‟ha esmentat, el 

xinès només coneix tres tipus de pronoms (els personals, els demostratius i els interrogatius). No obstant això, les dues 

llengües restants coneixen també els pronoms possessius, relatius i indefinits. Tot i que els primers ja s‟han relacionat 

amb els personals, cal anomenar quins són aquests altres pronoms. 

 

2.2.5 ELS PRONOMS RELATIUS. 

Els pronoms relatius en anglès i en llatí es corresponen en major part amb els pronoms interrogatius. Es posposen a 

l‟antecedent al qual substitueixen i introdueixen una oració subordinada que afegeix informació rellevant d‟aquest 

substantiu, ja sigui perquè és necessària, ja sigui perquè és extra. El xinès, com que no coneix aquest tipus de pronom, 

salvaguarda aquest obstacle a través de diferents procediments compresos en l‟estructura subjecte-predicat. Aquesta 

pot aparèixer en forma de partícula estructural, d‟oracions paral·leles o bé d‟oracions subordinades coordinades. 

 

 Exemples: 

昨天来的那个人还没有回来。~ L‟home que va venir ahir no ha tornat. 

 

La partícula estructural 的 equival al pronom relatiu en anglès i llatí. No obstant això, la informació que 

complementa el substantiu es col·loca davant d‟aquest, i aquesta partícula d‟enllaç es troba al final de tot.  

 

这份礼物是玛利亚的，她现在在中国。~ Aquest regal és de la Maria, qui / la qual ara està a la Xina. 

 

El subjecte de la segona oració, 她, actua com a nexe entre la primera i la segona proposició de l‟oració. 

D‟aquesta manera queden establertes dues oracions paral·leles que comparteixen una unitat semàntica. No obstant 

això, la segona oració es troba subjugada a la primera, perquè la complementa. 

 

很多人都想看这画儿。~ Hi ha molta gent que vol veure aquest quadre. 

 

 En xinès, una oració com l‟anterior és simple. Així doncs, no té cap mena de necessitat d‟utilitzar un pronom 

relatiu perquè la informació que complementa al substantiu és entesa en el propi marc de l‟oració principal. Podem 

afirmar, doncs, que el xinès contempla en una mateixa oració simple dos verbs. En l‟exemple anterior, però, n‟arriben a 

ser tres: el verb haver-hi i la perífrasi verbal voler veure.
40

  

 

（因为）这个概念很原始，所以我们大家都很喜欢。~ És una idea molt original, que ens agrada molt a tots nosaltres. 

 

 Les subordinades en xinès poden tractar-se a partir de relacions de causa i efecte entre proposicions, com 

l‟exemple anterior. Tot i que l‟estructura 因为……所以 hauria de ser estrictament traduïda per „perquè…… per tant‟, el 

català adopta una oració subordinada de relatiu com a millor traducció, perquè li és més natural. 

 

                                                 
39 El substantiu Xina no existeix en llatí, de manera que en aquest exemple només podem indicar el lloc que ocuparia en l‟oració. Podem 
dir, també, que aquí el trobaríem en cas ablatiu. 
40 Tot i que pot semblar una paradoxa que una oració simple estigui formada per dos verbs, en xinès hi ha verbs com el ser o l‟haver-hi 
que no s‟utilitzen, perquè hom els sobreentén. Tot i que aquest apartat es tractarà més profundament a posteriori, podem adelantar que 
una oració simple en xinès comprèn des de la de dos verbs fins a la de cap ni un, per aquest mateix motiu.  
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Quadre de pronoms relatius anglesos: 

 That :  It refers to people and things. 
 Which : It refers to animals and things. 

Defining and non Who / Whom : They refer to people. 
defining relative clauses Whose : It expresses possession. 

 Where : It refers to places. 
 When : It refers to time. 

  

Cal esmentar que l‟anglès distingeix entre la informació que complementa el substantiu. Si aquesta és necessària, el 

pronom serà un defining relative clause; mentre que si és complementària, el pronom serà non-defining. Dels pronoms 

anteriors, tots poden actuar en ambdós casos excepte el primer, that, que només pot ser defining. 

 

Exemples: 

The man that / who came yesterday hasn‟t came back. ~ L‟home que va venir ahir no ha tornat. 

 

En aquest cas, l‟anglès adopta la mateixa solució que el català: una oració subordinada introduïda per un pronom 

relatiu. Es tracta, en aquest exemple, d‟un defining relative clause perquè la informació que ens introdueix el pronom és 

necessària per comprendre qui és el subjecte de l‟oració: l‟home que va venir ahir i no qualsevol altre. L‟elecció 

d‟aquest pronom es justifica a partir del raonament següent: el substantiu al qual es fa referència és un ésser animat, 

una persona. Dels tres pronoms possibles (that, who i whom) el tercer no el podem considerar perquè es tracta de la 

variant de who quan aquest va precedit de preposició. 

This present is from Maria, who is in China now. ~ Aquest regal és de la Maria, qui / la qual ara està a la Xina. 

 

There are a lot of people that / who want to see that picture. ~ Hi ha molta gent que vol veure aquest quadre. 

 

This is a very original idea, which really likes to all of us.  ~ És una idea molt original, que ens agrada molt a tots 

nosaltres.  

 

Els tres exemples anteriors resolen de la mateixa manera la incorporació d‟informació. Els pronoms relatius 

introdueixen oracions subordinades que, depenent de la necessitat d‟aquesta informació per comprendre el substantiu 

al qual fan referència, seran d‟un tipus o d‟un altre. Així doncs, direm que dels tres exemples anteriors, el primer i el 

tercer utilitzen un non-defining relative clause, mentre que el segon, n‟utilitza un de defining.  

 

En llatí el pronom relatiu és pràcticament idèntic a un dels pronoms interrogatius. No obstant això, presenta algunes 

diferències en el nominatiu singular masculí i neutre, així com en la traducció. 

 MASCULÍ FEMENÍ NEUTRE Traducció : 
Nom. QUI QUAE QUOD Que 
Ac. QUEM QUAM  Que 

Gen.  CUIUS  Del / de la qual 
Dat.  CUI  Al / a la qual 
Abl. QUO QUA QUO Amb el / amb la qual 

     
Nom. QUI QUAE QUAE Que 
Ac. QUOS QUAS  Que 

Gen. QUORUM QUARUM QUORUM Dels / de les quals 
Dat. QUIBUS  QUIBUS Als / a les quals 
Abl.  QUIBUS  Amb els / amb les quals 

 

 Exemples: 

Vir qui heri venit non ivistit. ~ L‟home que va venir ahir no ha tornat. 

 

Hoc donum est Mariae, quae nunc <a la Xina> est. ~ Aquest regal és de la Maria, qui / la qual ara està a la Xina. 

 

Sunt multi gentes qui volunt videre hanc tabula.  ~ Hi ha molta gent que vol veure aquest quadre. 

 

Haec est multa nova species, quae multo totis nobis delectat. ~ És una idea molt original, que ens agrada molt a tots 

nosaltres.  
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2.2.6 ELS PRONOMS INDEFINITS. 

Els pronoms indefinits anglesos i llatins, per altra banda, acostumen a ser determinants que, en absència d‟un nom al 

qual determinen, prenen el sentit semàntic d‟un conjunt inexistent i actuen com a pronoms. En consultar en un 

diccionari trobem que, de fet, no se‟ls considera determinants concretament, perquè les idees que aporten “no es 

poden limitar” 
41

. Podríem dir que el xinès així ho considera estrictament, perquè allò que aquests mots expressen, la 

llengua xinesa ho resol amb altres mots tals com substantius o adjectius. 

 Els pronoms indefinits anglesos n‟inclouen de tres classes diferents: els quantificadors (some, any, enough, 

several, many, much), els universals (all, both, every, each) i els partitius (any, anyone, anybody, either, neither, no, 

nobody, some, someone), segons les idees que aporten. 

 

 Quadre dels pronoms indefinits anglesos: 

Quantifiers: some, any, enough, several, many, much. 

Universals: all, both, every, each. 

Partitives: any, anyone, anybody, either, neither, no, nobody, some, someone. 

  

Exemple: 

Anyone who lives within their means suffers from a lack of imagination. ~ Qualsevol que visqui dins dels seus recursos 

sofreix d‟una falta d‟imaginació. (pron. indefinit partitiu) 

 

En llatí, per altra banda, no podem establir una classificació genèrica dels pronoms indefinits tal i com s‟ha fet en 

l‟anglès. Sí que podem afirmar que, essent pronoms, en la seva naturalesa hi ha la declinació. Així doncs, a continuació 

es presenten els pronoms indefinits llatins més rellevants amb les seves corresponents declinacions, així com també 

les especificacions pertinents. 

 El primer pronom que es considera en aquest estudi és QUIS, QUAE (amb la seva variant QUA), QUID. El 

lector s‟haurà adonat que és idèntic al pronom interrogatiu i relatiu „qui‟. De fet, tots tres pronoms en són un de sol que, 

aplicat a diferents contextos, pren un significat o un altre. En aquest cas, aquest pronom el traduirem per „algú‟, o 

„alguna cosa‟ en el cas dels neutres. 

 Un altre pronom amb el mateix significat és ALIQUIS, ALIQUA, ALIQUID. La diferència entre tots dos és la 

seva ubicació en l‟oració. Mentre aquest segon pronom el podem utilitzar indistintament, el primer pronom el farem 

servir normalment darrere de les conjuncions si, nisi, ne. 

 

 Masculí Femení Neutre  Masculí Femení Neutre 
N. ALIQUIS ALIQUA ALIQUID  ALIQUI ALIQUAE ALIQUA 
Ac. ALIQUEM ALIQUAM   ALIQUOS ALIQUAS  
G.  ALICUIUS   ALIQUORUM ALIQUARUM ALIQUORUM 
D.  ALICUI   ALIQUIBUS  ALIQUIBUS 
Ab. ALIQUO ALIQUA ALIQUO   ALIQUIBUS  

 Traducció: <<algú, alguna cosa>>      
 

La declinació que segueix aquest pronom indefinit és la mateixa que la del pronom QUI/IS, QUA, QUID/OD. 

 

Un altre pronom indefinit rellevant és QUISQUE, QUAEQUE, QUIDQUE. Format pel pronom QUI/IS, QUA, QUID/OD i 

la partícula invariable –QUE; té el significat de „cadascú‟. Ara bé, amb el sentit de “tothom que”, aquest pronom fa 

aparèixer algunes locucions fent servir el superlatiu. La declinació que segueix és idèntica a la del pronom del qual es 

deriva. 

 Exemple: 

 

Optimum quidque faciebat.  ~ Feia tot allò que era millor.  

 (En aquest cas, tractant-se de l‟ús de la forma neutra, el pronom perd el valor personal de tothom per 

designar “tot allò que”). 

 

                                                 
41

 FABRA, Pompeu; Op. cit. p.694. 
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Un altre pronom indefinit que es basa en la seva major part en el pronom QUI/IS, QUA, QUID/OD és QUISQUAM, 

QUIDQUAM. Tot i que vol dir el mateix que els dos primers, „algú‟ o „alguna cosa‟, s‟aplica sempre en oracions 

negatives, de manera que la seva traducció més fiable és la de „ningú‟ o „no res‟ en cas dels neutres. La seva 

declinació és idèntica a la del pronom base, ja que la partícula –QUAM és invariable. Ara bé, cal comentar que en 

nominatiu singular, la forma QUISQUAM és vàlida per a masculí i femení. 

Un altre pronom indefinit és l‟UTERQUE, UTRAQUE, UTRUMQUE. La seva traducció és la de „tots dos‟ o 

„l‟un i l‟altre‟. La base d‟aquest pronom és l‟interrogatiu UTER, UTRA, UTRUM; al qual se li afegeix la partícula 

invariable –QUE per formar-ne l‟indefinit. Com el pronom anterior, segueix la declinació del pronom sobre el qual es 

basa. 

  

 Masculí Femení Neutre Masculí Femení Neutre 
Nom. UTERQUE UTRAQUE UTRUMQUE UTRIQUE UTRAEQUE UTRAQUE 
Ac. UTRUMQUE UTRAMQUE  UTROSQUE UTRASQUE  

Gen.  UTRIUSQUE  UTRORUMQUE UTRARUMQUE UTRORUMQUE 
Dat.  UTRIQUE  UTRISQUE  UTRISQUE 
Abl. UTROQUE UTRAQUE UTROQUE  UTRISQUE  

 Traducció: <<tots dos>>, <<l‟un i l‟altre>>.     
 

Dels pronoms indefinits llatins, també cal comentar-ne NEMO, NIHIL; que vol dir „ningú‟ o „no res‟ en la forma neutra. 

Aquest pronom presenta dues característiques diferents respecte a tots els anteriors. La primera és l‟alternança d‟arrel 

en la forma de gènere masculí i femení. L‟arrel en –M apareix en el nominatiu, acusatiu i ablatiu singular, mentre que 

l‟arrel en –LL apareix en la resta de casos. L‟altra peculiaritat és l‟ús de la perífrasi NULLA RES per a la forma NIHIL 

quan aquesta no actua en cas nominatiu o acusatiu singular. 

 

 Quadre de la declinació del pronom indefinit NEMO, NIHIL: 

 Masculí Femení Neutre  Masculí Femení Neutre 
N. NEMO  NIHIL  NULLI  NULLA RES 
Ac. NEMINEM    NULLOS   
G. NULLIUS  NULLIUS REI  NULLORUM  NULLARUM RERUM 
. NEMINI  NULLI REI  NULLIS  NULLIS 

Ab. NULLO  NULLA RE    REBUS 
 Traducció: <<ningú, no res>>      

 

 Els dos últims pronoms indefinits llatins destacables són ALIUS, -A, UD i TOTUS, -A, -UM, i volen dir „l‟altre‟ i „tots‟ 

respectivament.  

 Quadre per a la declinació de ALIUS, -A, -UM: 

 Masculí Femení Neutre  Masculí Femení Neutre 
N. ALIUS ALIA ALIUM  ALII ALIAE ALIA 
Ac. ALIUM ALIAM   ALIOS ALIAS  
G.  ALTERIUS   ALIORUM ALIARUM ALIORUM 
D.  ALII   ALIIS  ALIIS 
Ab. ALIO ALIA ALIO   ALIIS  

 Traducció: <<l‟altre, un altre>>      
 

 Quadre per a la declinació de TOTUS, -A, -UM: 

 Masculí Femení Neutre  Masculí Femení Neutre 
N. TOTUS TOTA TOTUM  TOTI TOTAE TOTA 
Ac. TOTUM TOTAM   TOTOS TOTAS  
G.  TOTIUS   TOTORUM TOTARUM TOTORUM 
D.  TOTI   TOTIS  TOTIS 
Ab. TOTO TOTA TOTO   TOTIS  

 Traducció: <<tot>>      
 

Un cop analitzats pronoms relatius i indefinits, podem dir que l‟anglès i el llatí comparteixen una idea bàsica. No obstant 

això, mostren moltes característiques dispars, ja que quantitativament no mostren un nombre equitatiu de pronoms en 

cada cas. Cal comentar a més que ambdues llengües no utilitzen aquests pronoms ni en els mateixos contextos ni amb 

els mateixos fins. Mentre els pronoms relatius anglesos es diferencien segons la informació que aporten, en llatí només 

en trobem un. 
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2.3 CONCLUSIONS. 

 En el si general dels pronoms, incloent ara sí els xinesos, podem dir que les tres llengües no tenen 

comportaments mimètics, sinó al contrari. Si bé substitueixen els noms, mots que comparteixen unes característiques 

comunes en xinès, anglès i llatí, els pronoms no mostren gaires semblances; de manera que ens fa replantejar si les 

conclusions anteriorment extretes mereixen la nostra confiança real, perquè si aquells mots que actuen en substitució 

d‟uns altres no comparteixen les mateixes característiques que els substituïts, tampoc aquests ho faran en la seva 

funció més bàsica. No obstant això, cal adonar-nos que si és així és perquè estem davant d‟un altre tipus de mot. En 

cas contrari no estaríem parlant de pronoms sinó de noms. 

 

3. ANÀLISI MORFOLÒGICA DE L‟ADJECTIU: 

3.1 DEFINICIÓ DEL TERME „ADJECTIU‟. 

Com a adjectiu entenem “aquell mot que, aplicat a un nom substantiu, expressa una qualitat de la cosa designada per 

aquest substantiu, o determina o limita  l‟extensió de l‟aplicació d‟aquest substantiu” 
42

. Aquesta definició és novament 

extensiva a totes les llengües, ja que els parlants tenen la necessitat de precisar les característiques d‟allò sobre el qual 

estan parlant. Així doncs, no necessitem només elements designables (substantius) ni mots que actuïn en lloc seu 

(pronoms), sinó també mots que ens detallin com són tots aquests elements. 

No obstant això, i tal i com ja ens ha introduït la definició, l‟adjectiu pot concretar les característiques del 

substantiu al qual complementa a partir de dos procediments: o bé determinant-lo, o bé qualificant-lo. Segons aquesta 

idea, cal distingir entre adjectius determinatius i adjectius qualificatius.  

 

3.2 ADJECTIU DETERMINATIU VERSUS ADJECTIU QUALIFICATIU. 

Dels primers ja n‟hem parlat quan fèiem referència als processos de determinació i quan parlàvem dels pronoms. Cal 

només recordar, doncs, que els adjectius determinatius són aquells mots que acompanyaven el substantiu per tal de 

concretar-ne el seu significat. Entre aquests mots i el nucli s‟estableix una relació de dependència mútua que origina un 

cercle tancat en el si de l‟estructura nominal. Segons la relació que s‟estableix entre aquests dos tipus de mots, els 

adjectius apareixen amb un valor semàntic o un altre. Així doncs, i com a raonament últim, direm que els adjectius 

determinatius poden expressar idees relacionades amb la possessió, la demostració i la quantificació, perquè són 

aquestes les idees que lliguen el substantiu amb els mots que formen part de la seva estructura nominal de la qual n‟és 

el nucli.  

 L‟altre tipus d‟adjectius, els qualificatius, tenen com a funció principal la de qualificar o “caracteritzar algú o 

alguna cosa anomenant-ne atributs 
43

” 
44

. Així doncs, aquests adjectius donen un altre valor als substantius, perquè 

concreten les especificitats d‟aquest, esmentant aquells aspectes més rellevants (color, forma, textura, estat, etc). 

 Reflexionats aquests aspectes, cal ara que analitzem si els adjectius qualificatius es comporten de la mateixa 

manera en xinès, anglès i llatí. Caldrà, com ja s‟ha fet anteriorment, dur a terme un procés inductiu per extreure una llei 

general que pugui ser aplicable en tots els casos. Per tal d‟abordar aquest fet, s‟aniran detallant les característiques 

d‟aquests mots en el si general de cadascuna de les tres llengües, començant com és propi pel xinès. 

 

3.3 L‟ADJECTIU QUALIFICATIU EN XINÈS. 

3.3.1 CARACTERÍSTIQUES I PROCESSOS DE QUALIFICACIÓ. 

En xinès, la característica més important dels adjectius qualificatius és la inexistència de flexió, és a dir, aquests mots 

presenten una única forma vàlida per ambdós gèneres (masculí i femení) i nombres (singular i plural). Aquest fet no ens 

hauria d‟estranyar perquè ens recorda el substantiu, mot que per la seva naturalesa és també invariable i indeclinable. 

 Els adjectius qualificatius xinesos poden ser monosil·làbics o bé bisil·làbics i actuen a partir de tres 

procediments: la juxtaposició, la jerarquització i la posposició al substantiu. Admeten a més quatre graus de 

significació
45

: positiu, emfàtic, comparatiu i superlatiu
46

.  

                                                 
42

 FABRA, Pompeu; Op. cit. p.19. 
43

 Atribut: “qualitat o manera d‟ésser considerada com a pròpia d‟algú o d‟alguna cosa”. Idem p. 114.  
44

 Idem; p. 1027 
45 Grau de significació: “és la intensitat de la qualitat expressada per un adjectiu”. (Apunts de classe).  
46

 Estricament els adjectius xinesos només contemplen tres graus. No obstant això, en aquest estudi es considera l‟emfatització com un 
altre grau de l‟adjectiu, tot i que no ho sigui pròpiament. Si és així, és perquè es creu que hom podrà concebre més clarament la idea 
global que es vol transmetre. 
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 Exemples d‟adjectius monosil·làbics i bisil·làbics: 

大  (da) : gran       ~       快乐  (kuaile) : feliç 

白  (bai) : blanc       ~       美丽  (meili) : bonic 

 

La juxtaposició és el procés de qualificació a partir del qual els adjectius es col·loquen just davant dels substantius als 

quals qualifiquen, de manera que la informació aportada classifica el substantiu. 

 La jerarquització, per altra banda, és el procés que subordina l‟adjectiu al domini del substantiu al qual 

complementa: el primer es col·loca novament davant del segon i entre tots dos trobem un element d‟enllaç, la partícula 

estructural 的. La informació aportada per l‟adjectiu descriu el substantiu. 

 Finalment, la posposició és el tercer procediment de qualificació adjectival. Com que la informació que 

s‟aporta vol explicar algun aspecte de les característiques del substantiu, hom l‟ha de col·locar al darrere.
47

 

 

 Exemples: 

男朋友 : l‟adjectiu 男 („mascle‟) col·locat davant del substantiu 朋友 („amic‟) ens classifica com és aquest. En l‟exemple, 

doncs, un amic mascle és entès com un „xicot‟ (el català no disposa d‟una estructura per traduir un exemple com 

aquest d‟una manera més fidedigna). 

 

重要的政策 : la partícula estructural 的 ja ens revela que entre el primer i el segon mot s‟estableix una jerarquia. Així 

doncs, l‟adjectiu 重要 („important‟)
48

 passa sota domini del substantiu 政策 („política‟) perquè el complementa, de 

manera que el resultat és allò que en català s‟anomena complement adjectival
49

. La traducció de l‟exemple anterior és, 

per tant, la de „política important‟ o „polítiques importants‟, segons el context. 

 

这屋子干干净净 : tot i que aquí trobem un rastre de l‟aplicació del valor o grau emfàtic que s‟explicarà a continuació, 

aquest és un clar exemple per il·lustrar com l‟adjectiu 干净 („net‟) explica l‟estat del substantiu 屋子 („habitació‟). L‟única 

traducció que accepta aquesta estructura és a partir d‟una oració copulativa: „L‟habitació està molt neta.‟ Si haguéssim 

jerarquitzat l‟adjectiu mitjançant la partícula estructural 的 hauríem hagut de considerar que parlàvem de l‟habitació neta 

com un conjunt: aquella i no cap altra.
50

 

 

3.3.2 GRAUS DE SIGNIFICACIÓ: EL COMPARATIU I EL SUPERLATIU. LES ESTRUCTURES PRÒPIES.  

Arribats a aquest punt cal progressar en l‟estudi morfològic de l‟adjectiu xinès i parlar sobre els graus que aquest 

presenta. Com ja s‟ha especificat en la nota 45 de la p. 32, els graus de significació d‟un adjectiu són les diferents 

intensitats en les quals un adjectiu pot expressar les seves qualitats. 

 L‟expressió bàsica en qualsevol llengua és el grau positiu. La qualitat és presentada en el seu estat més pur i 

sense establir cap mena de relació amb un altre element. En són exemple els casos exposats anteriorment. 

El grau comparatiu estableix una diferència de qualitats entre éssers o objectes, ja sigui d‟igualtat, inferioritat 

o superioritat; mentre que el grau superlatiu expressa la qualitat en el seu grau més alt, ja sigui amb valor intensiu 

(absolut) o dins d‟un conjunt (relatiu). 

 

Quadre de les estructures dels graus comparatiu i superlatiu: 

 Grau comparatiu  Grau superlatiu  

Inferioritat Igualtat Superioritat Relatiu Absolut 

甲 没有 乙…… 甲 跟 乙 一样 甲 比 乙 …… 甲 比 乙 都 …… 很，非常，  

    特，特别，etc. 

  

                                                 
47

 La còpula és un altre procediment de qualificació que aquí no s‟explica perquè implica, en la majoria de casos, la utilització d‟un altre 
mot: el verb. Així doncs, tractant-se d‟una estructura verbal, es posposa l‟explicació d‟aquest apartat. 
48

 Etimològicament, el sentit de l‟adjectiu important prové d‟una associació d‟idees: quan necessitem (要) una cosa que pesa molt (重) 

vol dir que allò que cerquem és important. 
49 Complement Adjectival: “aquell conjunt de mots que tenen com a nucli un adjectiu, la principal funció dels quals és complementar un 

substantiu amb el qual concorden en gènere i nombre”. (Apunts de classe). 
50

 Cal avançar, per comprendre l‟explicació anterior, que el xinès mostra una peculiaritat a l‟hora d‟expressar un atribut i és que 
normalment prescindeix del verb copulatiu per indicar-lo. Només en alguns casos aplica estructures de còpula a partir de la partícula 

estructural 的 (nota 47 p.33.), però que no són d‟ús habitual, perquè tenen un efecte sonor molt forçat. 
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Del quadre anterior cal destacar que el grau superlatiu absolut és l‟únic que no presenta una estructura. 

Simplement s‟aconsegueix posposant l‟adjectiu a un dels adverbis que poden quantificar-lo (很，非常，特，特别，十

分，万分，及其，季度，绝对，格外。). Com que no formen cap estructura, aquest conjunt de l‟adverbi i l‟adjectiu 

seguirà les mateixes regles de col·locació que un sol adjectiu, és a dir, podrà actuar juxtaposat, jerarquitzat i posposat. 

 

Exemples: 

那个姑娘 没有 这个姑娘 漂亮。~ Aquella noia no és tan guapa com aquesta. 

(grau comparatiu d‟inferioritat). 

这支歌 跟 那支歌 一样美。~ Aquesta cançó és tan bonica com aquella. 

 (grau comparatiu d‟igualtat). 

这座山比那座山高。~ Aquesta muntanya és més alta que aquella altra. 

 (grau comparatiu de superioritat). 

今天他 比 什么时候 都高兴。~ Avui està més content que mai. / Avui és el dia que està més content.  

 (Tot i que l‟oració xinesa expressa un grau superlatiu relatiu, en la traducció hem de recórrer al grau absolut). 

长城是非常长的城墙。~ La Gran Muralla és una muralla molt llarga. 

 (grau superlatiu absolut).  

 

3.3.3 EL PROCÉS DE RECUPLICACIÓ. 

Finalment, dels adjectius xinesos només cal comentar-ne un últim aspecte: el valor o grau emfàtic. Es tracta d‟una 

particularitat de la llengua xinesa i que s‟aconsegueix a partir del procés de reduplicació, és a dir, utilitzant l‟adjectiu 

dues vegades de forma consecutiva. No obstant això, aquest procés s‟aplica de manera diferent segons si els adjectius 

són monosil·làbics o bisil·làbics. 

 

 Procés de reduplicació   
Monosil·làbics (A)  Bisil·làbics (AB)  
Reduplicació AA Reduplicació AABB Reduplicació A 里 AB Reduplicació ABAB 

Exemple: Exemple: Exemple: Exemple: 
长长， 清清楚楚， 糊里糊涂， 雪白雪白， 
高高。 漂漂亮亮。 马里马虎。 冰冷冰冷。 

 

El valor que atribueix la reduplicació al sentit de global de l‟adjectiu és introduïble, perquè el canvi no és molt significatiu. 

Aquest procés només reitera el grau de la qualitat que expressa l‟adjectiu, de manera que no admet la modificació per 

cap altre adverbi.  

 

 Exemple: 

我们 准备 痛痛快快 地玩两天。~ Nosaltres preparem dos dies de diversió sense restriccions (fins a l’èxtasi). 

 

3.4 L‟ADJECTIU QUALIFICATIU EN ANGLÈS. 

3.4.1 CARACTERÍSTIQUES. 

En anglès, els adjectius mostren algunes semblances importants amb el xinès. La característica més rellevant dels 

adjectius anglesos és la inexistència de flexió, és a dir, aquests mots presenten una única forma vàlida per ambdós 

gèneres (masculí i femení) i nombres (singular i plural). A diferència del xinès, però, en anglès no podem establir una 

quantitat sil·làbica genèrica, ja que és a priori irrellevant.  

 

 Exemples d‟adjectius anglesos: 

Big : gran       ~       Happy : feliç 

White : blanc       ~       Nice : bonic 

 

Els adjectius qualificatius anglesos actuen sempre davant del substantiu al qual complementen, de manera que la 

informació que s‟aporta ens descriu les característiques d‟aquest. Cal dir, també, que els adjectius qualificatius 

anglesos admeten tres graus de significació: el positiu, el comparatiu i el superlatiu. Les idees que aquests expressen 

són idèntiques a les xineses, perquè aquests tres graus estan generalitzats. 
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3.4.2. GRAUS DE SIGNIFICACIÓ.  

3.4.2.1 FORMACIÓ: 

  Positive Comparative Superlative 
1. One syllable ending with -e Large 

Nice 

Larger 

Nicer 

(the) Largest 

(the) Nicest 
2. One syllable Cheap 

Big* 

Cheaper 

Bigger* 

(the) Cheapest 

(the) Biggest* 
3. Two syllables ending in –y Happy 

Heavy 

Happier 

Heavier 

(the) Happiest 

(the) Heaviest 
4. Two or more syllables Careful 

Expensive 

More careful 

More expensive 

(the) Most careful 

(the) Most expensive 
5. Irregulars Good 

Bad 

Far 

Much / Many 

Little 

Old 

Better 

Worse 

Farther / Further 

More 

Less 

Elder / Older 

(the) Best  

(the) Worst 

(the) Farther/Furthest 

(the) Most 

(the) Least 

(the) Eldest / Oldest  

Aclariments de la graella anterior per a la formació dels graus dels adjectius: 

1. One syllable ending with –e: Els adjectius d‟una sola síl·laba que acaben en –e afegeixen una –r per formar 

el comparatiu i –st per formar el superlatiu. 

2. One syllable ending: Els adjectius d‟una sola síl·laba que acaben en consonant afegeixen –er per formar el 

comparatiu i –est per formar el superlatiu. 

* One syllable adjectives with one vowel + one consonant at the end: els adjectius d‟una síl·laba que acaben 

en vocal + consonant doblen la consonant tant en el comparatiu com en el superlatiu. 

3. Two syllables ending in –y: Els adjectius de dues síl·labes que acaben en –y canvien l‟última consonant per 

la vocal –i i afegeixen –er per formar el comparatiu i –est per al superlatiu. 

4. Two or more syllables: els adjectius de dues o més síl·labes formen el comparatiu col·locant la partícula 

more davant de l‟adjectiu. Per al superlatiu, aquest el posposen a la partícula most. 

5. Irregular: els adjectius irregulars no segueixen, tal i com indica el seu nom, cap regla o norma gramatical. 

 

3.4.2.2 ESTRUCTURES. 

Tot i la formació dels adjectius en els diferents graus possibles, cal parlar també de les estructures que s‟utilitzen en 

cada cas, ja que l‟ús d‟una determinada forma de l‟adjectiu no és l‟única cosa que hem de dur a terme per establir els 

diferents graus de significació. 

 

 Quadre de les estructures dels graus comparatiu i superlatiu: 

 Grau comparatiu  Grau superlatiu  
Inferioritat Igualtat Superioritat Relatiu Absolut 

Not + Comp.Adj + Than AS … AS Comp.Adj + Than The + Sup.Adj Very 
Not + AS … AS     

  

Exemples: 

That girl isn’t as pretty as this one. ~ Aquella noia no és tan guapa com aquesta. (grau comparatiu d‟inferioritat) 

This song is as nice as that one. ~ Aquesta cançó és tan bonica com aquella.   

 (grau comparatiu d‟inferioritat) 

 

This mountain is higher than the other one. ~ Aquesta muntanya és més alta que aquella altra. (grau comparatiu de 

superioritat) 

 

Today he is feeling as the happiest day ever / Today he is happier than ever. ~ Avui se sent com si fos el dia més 

feliç / Avui ell és més feliç que mai. (grau superlatiu relatiu / grau comparatiu de superioritat) 

 

The Grat Wall is a very long wall. ~ La Gran Muralla és una muralla molt llarga. 

 (grau superlatiu absolut) 
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3.4.2.3 EMFATITZACIÓ. 

Tot i que les estructures dels graus comparatiu i superlatiu són les anteriors, l‟anglès admet una lleugera modificació o 

emfatització dels propis graus comparatiu i superlatiu mitjançant l‟ús de diversos adverbis. 

 

 Exemples de l‟emfatització del grau comparatiu: 

 

 

Estructura  Grau d‟emfatització  

 bàsica Baix Elevat 

Superioritat 

 

Peter is taller than Paul. Peter is ____ taller than Paul. 

 

(A BIT; A LITTLE; A LITTLE BIT; 

SLIGHTLY) 

 

Peter is ____ taller than Paul. 

 

(MUCH; FAR; A LOT) 

 Estructura  Grau d‟emfatització  

 bàsica Únic  

Inferioritat Paul isn‟t as tall as Peter. Paul isn‟t (NEARLY) as tall as Peter. 

 

 

 

 Exemples de l‟emfatització del grau superlatiu: 

 Estructura  Grau d‟emfatització  

 bàsica Únic  

Inferioritat Peter is the tallest. Peter is (BY FAR) the tallest. 

 

 

 

3.5 L‟ADJECTIU QUALIFICATIU EN LLATÍ. 

3.5.1 CARACTERÍSTIQUES. 

En llatí els adjectius qualificatius mostren unes característiques força semblants a les dels substantius, ja que 

concorden amb aquests en gènere, nombre i cas. Per aquest motiu són declinables i presenten diferents formes 

segons el gènere (masculí, femení i neutre), el nombre (singular i plural) i la funció gramatical (nominatiu, acusatiu, etc.). 

Segons aquesta idea, el lloc que ocuparan respecte al substantiu al qual complementen és aparentment indiferent, tot i 

que majoritàriament els solem trobar al seu davant.  

Dels adjectius qualificatius llatins també cal dir-ne que la seva quantitat sil·làbica és indiferent, a diferència de 

les dues llengües anteriors que es veien afectades per aquest fet. 

 

 Exemples:  

Magnus, -a, -um : gran       ~       Beatus, -a, -um : feliç 

Albus, -a, -um : blanc       ~       Pulcher, -ra, -rum : bonic 

 

Els adjectius llatins es classifiquen en dues classes atenent a les declinacions que els afecten. Segons això, els 

adjectius de la primera classe es caracteritzen per presentar tres formes (una per cada gènere), mentre que els de la 

segona en poden presentar una, dues o tres.  A continuació s‟especifica un exemple de cada classe d‟adjectiu. 

 

 Quadre de la declinació dels adjectius de la primera classe: 

  Masculí Femení Neutre Masculí Femení Neutre 
Nom. BONUS BONA BONUM BONI BONAE BONA 
Voc. BONE      
Ac. BONUM BONAM  BONOS BONAS  

Gen. BONI BONAE BONI BONORUM BONARUM BONORUM 
Dat. BONO  BONO BONIS  BONIS 
Abl.  BONA   BONIS  

  

Quadre de la declinació dels adjectius de la segona classe d‟una terminació: 

 Masculí Femení Neutre Masculí Femení Neutre 
N. PRUDENS  PRUDENS PRUDENTES  PRUDENTIA 
V.  PRUDENS   PRUDENTES  
Ac. PRUDENTEM   PRUDENTES   
G.  PRUDENTIS   PRUDENTIUM  
D.  PRUDENTI  PRUDENTIBUS  PRUDENTIBUS 
Ab.  PRUDENTE / PRUDENTI   PRUDENTIBUS  
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 Quadre de la declinació dels adjectius de la segona classe de dues terminacions: 

 

 

Masculí Femení Neutre Masculí Femení Neutre 
Nom. FORTIS  FORTE FORTES  FORTIA 
Voc.       
Ac. FORTEM      

Gen.  FORTIS   FORTIUM  
Dat.  FORTI  FORTIBUS  FORTIBUS 
Abl.  FORTE / FORTI   FORTIBUS  

  

Quadre de la declinació dels adjectius de la segona classe de tres terminacions: 

 Masculí Femení Neutre Masculí Femení Neutre 
Nom. ACER ACRIS ACRE ACRES  ACRIA 
Voc.       
Ac. ACREM      

Gen.  ACRIS   ACRIUM  
Dat.  ACRI  ACRIBUS  ACRIBUS 
Abl.  ACRE / ACRI   ACRIBUS  

 

3.5.2 GRAUS DE SIGNIFICACIÓ.  

Referent als graus de qualificació, podem dir que el llatí adopta un esquema molt semblant al de l‟anglès: coneix tres 

graus (positiu, comparatiu i superlatiu), adopta unes formes especials per a cadascun, així com també unes estructures. 

 

3.5.2.1 FORMACIÓ. 

 

Quadre per a la formació de l‟adjectiu comparatiu i superlatiu: 

Positiu Comparatiu Superlatiu 
Altus, -a, -um Altior, -ius Altissimus, -a, -um 

 

Per formar el comparatiu de superioritat
51

, el llatí elimina les desinències pròpies del grau positiu (–us, –a, –um) i 

afegeix les d‟aquest grau: –ior per al masculí i el femení, –ius per al neutre. En el cas del superlatiu, les mateixes 

desinències són substituïdes per –issimus (masculí), –issima (femení) i               –issimum (neutre). No obstant això, 

ambdues formes (tant la de comparatiu com la de superlatiu) són les de nominatiu singular, és a dir, aquestes dues 

formes encara han de ser declinades segons els patrons establerts.  

 

3.5.2.2 EXCEPCIONS. 

Cal anomenar també les excepcions que presenta el llatí en el grau superlatiu i que estableixen una norma gramatical 

paral·lela per a la seva formació. Aquestes excepcions són les dels adjectius l‟arrel dels quals acaba en –r o bé  –l, que 

formen aquest grau mitjançant les desinències –rimus, –rima, –rimum;  –limus, –lima, –limum respectivament. No 

obstant això, trobem en llatí uns altres adjectius que són totalment irregulars i que no segueixen cap patró: 

 

 Comparatius i superlatius irregulars  
Positiu Comparatiu Superlatiu 

BONUS, -A, -UM MELIOR, -IUS OPTIMUS, -A, -UM 
MALUS, -A, -UM PEIOR, -IUS PESSIMUS, -A, -UM 

MAGNUS, -A, -UM MAIOR, -IUS MAXIMUS, -A, -UM 
PARVUS, -A, -UM MINOR, -IUS MINIMUS, -A, -UM 
 

3.5.2.3 ESTRUCTURES.  

 

 Quadre de les estructures aplicades als graus de significació: 

  Grau comparatiu  Grau superlatiu  
Inferioritat Igualtat Superioritat Relatiu Absolut 

MINUS … QUAM* TAM … QUAM* PLUS / MAGIS … 

QUAM* 

Adj.Sup + 2nT.S. 

(INTER; E / EX; DE)** 

Multus, -a, -um 
  Adj.Comp + QUAM*   

 

 * A la conjunció QUAM li segueix el segon substantiu que forma part de la comparació en el mateix cas que el 

primer substantiu. 

                                                 
51

 Tot i que el llatí disposa d‟una forma específica per al grau comparatiu (la que es presenta en la graella), aquesta només s‟utilitza en el 
comparatiu de superioritat i no sempre, perquè les estructures llatines dels graus de significació permeten la seva existència però en 
limiten el seu ús. 
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 ** A la preposició INTER li segueix el segon substantiu que forma part de la comparació en cas acusatiu; 

mentre que a les preposicions E / EX; DE, les segueixen el cas ablatiu. 

 

 Exemples: 

Haec puella minus pulchra quam illa puella est. ~ Aquesta noia és menys guapa que aquella altra.  

 

Hoc canticum tam pulchrum quam illud canticum est. ~ Aquesta cançó és tan bonica com aquella. 

 

Hic mons magis altus quam ille mons est / Hic mons est altior quam ille mons. ~ Aquesta muntanya és més alta que 

aquella altra. 

 

Hodie ille laetissimus omnium dierum est. ~ Avui està més content que mai. 

 

Magnus Murus multus longus murus est. ~ La Gran Muralla és una muralla molt llarga. 

 

3.6 CONCLUSIONS. 

Les conclusions que extraiem després d‟haver analitzat l‟adjectiu són diverses. Primer de tot, podem destacar-ne la 

seva importància a nivell semàntic, ja que ens ajuda a concebre la naturalesa dels substantius sobre els quals parlem. 

A més, mitjançant els seus graus de significació podem començar a establir les primeres relacions semàntiques més 

enllà d‟un únic substantiu.  

 De l‟anàlisi comparativa podem dir-ne que els adjectius són alhora diferents i similars en les tres llengües, ja 

que tenen molts comportaments mimètics, però en tenen també molts d‟antagònics. Respecte a la seva naturalesa 

invariable o declinable no podem anar més enllà del que és: la forma externa no ens revela res sobre el seu contingut 

més profund. Si unes llengües opten per un procés o bé l‟altre és perquè les relacions entre aquests mots i els 

substantius als quals complementen són enteses de forma diferent. Mentre el llatí té la necessitat de fer concordar 

substantius i adjectius en gènere, nombre i cas, el xinès opta per establir diferents processos de qualificació, de manera 

que les relacions quedin ben definides (juxtaposició, jerarquització, posposició). De l‟anglès en direm, per altra banda, 

que el seu recurs és més simple i lliga l‟adjectiu al substantiu, situant-los l‟un davant de l‟altre. 

 Si continuem reflexionant sobre aquests aspectes ens adonarem, però, que el llatí és una llengua molt més 

precisa que les altres dues, ja que el parlant té molts més indicis per conèixer la naturalesa del substantiu sobre el qual 

està fent referència: gènere i nombre queden constantment especificats. Potser per aquest motiu aquesta llengua és 

l‟única de les tres que no posseeix cap tipus de valor emfàtic en els diferents graus de significació. En xinès aquest 

valor constitueix pròpiament un grau, mentre que en anglès modifica lleugerament els sentits dels graus comparatiu i 

superlatiu. Si el llatí desconeix aquests procediments podem especular que és perquè els seus substantius ja han 

quedat ben especificats i detallats i hom no necessita cap altra precisió supèrflua
52

. 

 Referent a aquests mateixos graus de significació, podem comentar que és curiós comentar-ne el 

procediment que l‟anglès i el llatí duen a terme, ja que abans d‟aplicar les estructures pròpies de cadascun 

desenvolupen una forma específica per a cada grau. Tot i les limitacions que després puguin rebre un cop aplicades, 

ambdues busquen la seva formació. Curiós és també que aquestes mateixes dues llengües comparteixen pràcticament 

els mateixos adjectius irregulars: bo, dolent, molt i poc (Good/Bonus; Bad/Malus; Much/Magnus; Little/Parvus)
53

. 

 Finalment és interessant adonar-se del fet que totes tres llengües estiguin desproveïdes d‟una estructura per 

expressar el grau superlatiu absolut, ja que totes elles opten per l‟ús d‟un adverbi que afegeix un valor quantificatiu al 

sentit general de l‟adjectiu. 

Concloem, doncs, que els adjectius en xinès, anglès i llatí tenen comportaments pràcticament idèntics quant 

als seus graus de significació. Les úniques diferències que són rellevants afecten majoritàriament a la forma dels 

adjectius i no a les relacions que s‟estableixen amb altres mots, en aquest cas, el substantiu al qual complementen. 

                                                 
52

 Aquestes idees, ho sabem, són meres especulacions que no s‟han pogut contrastar amb altra informació fidedigna. No obstant això, hi 
ha la voluntat de fer-les conèixer perquè hom no pot considerar-les falses mentre no sigui demostrat. 
53

 Podem considerar que la bondat, el dolor i la quantitat són irregulars perquè es conformen a una regla personal i no a una d‟universal; 
ja que per „irregular‟ entenem precisament això, “no sotmès a la llei establerta”. Si la regla l‟establim nosaltres (i no la llengua universal), 
aquests adjectius esdevenen regulars com qualssevol altres. L‟anglès, a diferència del llatí, inclou en aquest mateixa idea els conceptes 
de distància (Far) i edat (Old).  
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4. ANÀLISI MORFOLÒGICA DEL VERB. 

4.1 DEFINICIÓ DEL TERME „VERB‟ I LES CARACTERÍSTIQUES QUE SE‟N DERIVEN. 

Com a verb entenem “aquella part de l‟oració que, en una gran part de les formes que pot revestir (formes finites) 

expressa, ella sola, un judici o fa que el grup de mots de què forma part sigui l‟expressió d‟un judici (les altres formes, 

no finites –infinitiu, participi i gerundi–, tenint respectivament la força d‟un nom, d‟un adjectiu i d‟un adverbi).” 
54

 Tal i 

com s‟ha anat fent, podem novament fer extensible aquest concepte a totes les llengües, perquè els elements 

designables (substantius) que han estat caracteritzats (adjectius) i substituïts (pronoms) tenen la necessitat de 

pronunciar-se a favor o en contra d‟un judici
55

, ja sigui prenent-ne part activa o part passiva
56

. 

 El lector s‟haurà adonat que la definició ens introduïa també una especificació sobre la naturalesa d‟aquest 

mot: les formes finites i les no finites. Per aclarir-ho, cal primer de tot enumerar-ne les característiques genèriques. 

Direm, doncs, que el verb és aquell mot imprescindible en una oració, perquè, tal i com s‟ha argumentat, el parlant té la 

necessitat de proclamar proposicions amb un sentit complet: necessitem un verb que ens digui què fan les coses. No 

obstant això, com que aquestes són extremadament dispars entre elles, aquest mot intentarà assimilar-s‟hi en el major 

grau possible. Tot i això, al verb cal reconèixer-li també les precisions temporals i modals que ens introdueix sense les 

quals perdríem informació. Per totes aquestes raons, les formes que adopta (finites o no finites) no són iguals entre 

elles, ja que les idees que es volen expressar en cada moment tampoc ho són.  

 Tractant-se aquest estudi d‟una anàlisi gramatical comparada, podem afirmar que les tres llengües que 

s‟estudien aquí no adopten els mateixos procediments a l‟hora de dur a terme l‟expressió de totes les idees anteriors, 

com és natural. Ja s‟ha observat anteriorment que aquestes llengües comparteixen un fons conceptual comú i que allò 

que les diferencia són les formes. Per això, ha arribat el moment d‟analitzar les formes del verb en el context lingüístic 

de cada llengua. 

  

4.2 EL VERB XINÈS. 

4.2.1 CARACTERÍSTIQUES. 

En xinès, els verbs es caracteritzen per la falta de la forma d‟infinitiu. Aquesta sovint coincideix amb el substantiu que 

se‟n deriva, de manera que l‟únic procediment de què disposem per determinar si estem davant d‟un verb o no és el 

significat semàntic i la funció gramatical. 

 

 Exemple: 

昨天她病了？~  Va emmalaltir ahir, ella? 

她什么时候得了这种病？~ Quan va agafar aquesta malaltia, ella? 

   

La diferència entre 病 de la primera i la segona oració és la següent: en la primera és un verb perquè va seguit d‟una 

partícula verbal 了; mentre que en la segona és un substantiu perquè el precedeix el classificador 种 que, com ja s‟ha 

explicat, és un element que apareix únicament davant d‟aquest.  

 No obstant això, la característica més important que presenten els verbs xinesos és l‟absència de canvis 

morfològics segons la persona, el temps i el mode, ja que una llengua monosil·làbica es veu incapacitada per fer-ho 

(havíem vist que substantius, pronoms i adjectius mostraven la mateixa peculiaritat). Abans, però, hem afirmat que la 

importància del verb residia en les precisions temporals i modals que ens introduïa, i si així ho seguim afirmant és 

perquè el xinès fa ús d‟altres mots com partícules verbals, que per la seva naturalesa lliguem al verb, i que permeten 

concebre aquests matisos. 

 

4.2.2 EL MATÍS TEMPORAL. 

El xinès fonamenta aquesta precisió a partir d‟onze mots, ja siguin partícules verbals, ja siguin adverbis temporals. 

Aquests matisos van des de la distinció entre passat, present i futur, fins al valor gerundiu (o d‟estat en procés). 
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 FABRA, Pompeu; Op. cit. p.1281. 
55

 Judici: “operació de l‟enteniment, que implica comparació i discriminació, amb la qual formem coneixement dels valors i relacions de 
les coses”. Idem. p.726. 
56 Aquest nou tipus de mot ens introdueix molts conceptes nous, un dels quals és l‟activació. Com que es proclamen uns judicis (accions 
per extensió), hom ha de saber si aquell substantiu sobre el qual s‟està fent referència n‟és el responable (subjecte) o el pacient 
(subjecte pacient).  
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Passat Present Futur Estat en procés 
了 

 

现在 

 

就要 着 
过 今天 将来 正在 
过去  明天  
已经    

 

4.2.2.1 PASSAT. 

La partícula verbal 了 és una de les més complexes en xinès. El lector s‟haurà adonat que no és el primer cop que 

apareix. De fet, té tantes aplicacions que arriba a ser difícil quantificar-les. Aplicat a aquest context, aporta al verb un 

sentit perfectiu, de manera que seria equivalent a un pretèrit perfet o indefinit. No obstant això, no podem afirmar-ho de 

manera contundent, perquè aplicat en un mateix context pot introduir, simplement, el sentit de canvi. Tot i que es tracta 

de l‟extensió del valor anterior, a vegades un parlant no natiu és incapaç de distingir-ne la diferència
57

.   

 La partícula 过 expressa la mateixa idea de passat que l‟anterior, tot i que introdueix un grau més de 

perfecció. Segons aquesta idea, li aplicarem el sentit d‟„experiència‟, i la traduirem o bé per un pretèrit perfet, o bé per 

un de plusquamperfet. En el supòsit que volguéssim restar aquest grau de perfecció afegida, utilitzaríem la partícula 过

去 que literalment vol dir „en el passat‟.
58

 

 Finalment l‟adverbi 已经 („ja‟) aporta a l‟oració un caràcter passat indefinit, és a dir, que l‟acció verbal ja s‟ha 

dut a terme sense especificar-ne el moment. Normalment, però, hom entén que es tracta d‟un fet recent. 

 

4.2.2.2 PRESENT. 

Del present cal comentar únicament que els adverbis que el modifiquen（现在 i 今天）concreten el sentit d‟aquest, és a 

dir, el primer („ara‟) precisa que l‟abast del present és l‟estricte; mentre que el segon („avui‟) determina que el seu avast 

és extens: vint-i-quatre hores. 

 L‟estat en procés, per altra banda, descriu que les accions es troben en ple desenvolupament. Ambdues 

partícules（着 i 正在）introdueixen un sentit gerundiu, vàlid només en el present, i cal traduir-les per una estructura 

com la d‟”estar + gerundi”. 

 

4.2.2.3 FUTUR. 

Finalment, el futur es modifica a partir de dues partícules（就要 i 将来）i un adverbi（明天）. Com en els casos 

anteriors, l‟adverbi precisa l‟abast del temps descrit („demà‟), mentre que les partícules asumeixen el temps verbal. 

 La primera partícula té el valor d‟un futur proper, és a dir, d‟un futur imperfet. El seu sentit complet és el 

d‟„estar a punt de fer alguna cosa‟, aportat bàsicament pel primer sinograma („aviat‟, „de seguida‟). En el supòsit que 

aquest actués independentment, l‟oració ressaltaria la imminència d‟aquest futur, esdevenint-ne un de molt proper. 

 La segona partícula, tot i que admet també el sentit anterior, introdueix el valor perfectiu, abastant un espai 

temporal més gran. De fet el sentit d‟aquesta última partícula és imprecís: „en el futur‟. No obstant això, l‟aplicació del 

morfema 要 a aquest sinograma implica un desig del temps que encara s‟ha d‟esdevenir: el subjecte espera aquest 

futur perquè vol fer alguna cosa. 

 

4.2.2.4 CORRESPONDÈNCIA AMB ELS TEMPS VERBALS CATALANS. 

  

Quadre de correspondències: 

Passat   Present   Futur  
   En estat En procés    

了 Pt. Perfet 现在 „ara‟ 着 “estar + 就要 Ft. Imp. 
过 Pt. Plusq. 今天 „avui‟ 正在 gerundi” 将来 Ft. Perfet 
过去 Pt. Imp.     明天 „demà‟ 
已经 „ja‟       
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 Aquesta mateixa partícula aplicada al final d‟una oració expressa els mateixos valors comentats, però també altres com la suavització 
del to en una oració imperativa per tal de simular consell. 
58

 Les dues primeres partícules（了 i 过）es poden fer servir consecutivament per tal de reforçar el sentit, donant a l‟oració el caràcter 

d‟„experiència passada‟. 
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4.2.3 EL MATÍS PERSONAL. 

La conjugació en català permet que el subjecte no aparegui explícit en l‟oració, perquè el verb ens proporciona 

informació suficient per deduir-lo. En xinès, però, la falta de canvis morfològics no ho permet. Així doncs, els pronoms 

personals hauran d‟aparèixer sempre; en cas contrari, es produeix una pèrdua d‟informació important. L‟únic cas en 

què podem ometre‟ls és en una narració o un discurs de llargada considerable, ja que es busca un alleugeriment del 

ritme i no la repetició del subjecte en cada oració. 

 

4.2.4 EL PROCÉS DE REDUPLICACIÓ. 

Una altra característica peculiar dels verbs xinesos és el seu procés de reduplicació, procés que ens recorda al dels 

adjectius.  

 Procés de reduplicació verbal   
 Monosil·làbics (A)  Bisil·làbics (AB) 

Reduplicació AA Reduplicació A 一 A Reduplicació A 了 A Reduplicació ABAB 
Exemple: Exemple: Exemple: Exemple: 
看看， 走一走。 擦了擦。 讨论讨论， 
听听。   研究研究。 

 

 Aquest procés ens aporta molts matisos semàntics. En el cas dels verbs monosil·làbics, el primer procés –la 

reduplicació AA– s‟utilitza generalment per emfatitzar la brevetat de l‟acció verbal; de manera que si el verb 看 vol dir 

„mirar‟, la seva forma reduplicada 看看 pren el sentit de „fer una ullada‟. El segon procés, per altra banda, denota la 

satisfacció respecte a l‟acció expresada pel verb, que és habitual en la vida quotidiana. Finalment, l‟ús de la partícula 

verbal 了 en el tercer procés afegeix un caràcter perfectiu al sentit del verb. 

 No obstant això, no tots els verbs poden aplicar aquest procés. Alguns de bisil·làbics es caracteritzen 

precisament per dur a terme un procés antitètic: la descomposició. Aquests verbs admeten la modificació dels 

complements verbals entre el primer i el segon morfema, essent l‟últim l‟objecte del primer. 

  

Exemple: 

我睡了一个小时觉。~ El verb 睡觉 („dormir‟) en xinès està format per allò que en català direm que és un verb i un 

objecte, respectivament. Segons el que s‟acaba de comentar, si volem dir una oració com “He dormit una hora”, el 

sintagma que afegeix la precisió temporal („una hora‟) el col·locarem entre els dos morfemes que conformen el verb.
59

 

 

他们照了很多相。~ El verb 照相 („fer una fotografia‟) es troba descomposat en l‟oració anterior. Entremig dels dos 

morfemes que el conformen trobem el modificador temporal 了 que indica la perfecció de l‟estat verbal, així com la 

quantificació de l‟objecte 相 mitjançant els adverbis 很多. La traducció d‟aquest exemple és la següent: “Ells van fer / 

han fet moltes fotografies.” 

 

4.2.5 PRECISIÓ SEMÀNTICA. 

La classificació dels verbs xinesos no atén a les regles de la gramàtica, sinó a la Lògica (nota 27 p.18) i a les regles del 

pensament humà. Aquesta diferència és rellevant perquè permet a la llengua xinesa cuidar el sentit que es vol 

comunicar en cada context. Mitjançant l‟observació de la realitat, el xinès arriba a un nivell de precisió semàntica 

inimaginable per a nosaltres en aquestes circumstàncies. 

 

 Exemple: 

小王进去了。~ El petit Wang ha entrat. (allunyant-se del que parla.) 

小王进来了。~ El petit Wang ha entrat. (apropant-se al que parla.) 

 

 En català el verb „entrar‟（进）no mostra cap diferència entre la primera i la segona oració, ja que no 

posseeix cap mecanisme gramatical per detallar l‟acció. El xinès, com que basa la seva estructura en les regles del 

pensament, sí que posposa al verb un Complement de Direccionalitat que especifica el punt de referència de l‟acció 

                                                 
59

 Per molt estrany que pugui semblar, verbs com dormir（睡觉）o parlar（说话）en xinès requereixen un objecte, que integra el propi 

verb. 
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verbal （去/来）60
. Així doncs, direm que la primera oració serà pròpia d‟una persona que no estigui en el lloc on entra 

el petit Wang; mentre que la segona la dirà aquell que estigui dins del lloc del qual es parla
61

.  

 Aquestes precisions permeten al xinès la succeció de múltiples verbs en una oració simple, fet que no 

contempla una llengua com el català. Aquesta característica tan peculiar obliga a les altres a traduir una oració d‟aquest 

tipus a partir d‟altres formes verbals com gerundis, participis, o fins i tot utilitzant substantius o altres mots.  

 

  Exemple: 

 

我倒了一杯茶给他喝。~ En xinès aquesta oració simple està formada pels tres verbs „oferir‟, „donar‟ i „veure‟ 

respectivament（倒，给，喝）, mentre que en la seva traducció només en trobem un: “Li he ofert un vas de te.”  

 

4.2.6 CLASSIFICACIÓ VERBAL I CARACTERÍSTIQUES QUE SE‟N DERIVEN. 

Atenent a les idees anteriors, els verbs xinesos es classifiquen en vuit tipus diferents: els d‟acció (física i mental) i 

conducta, els d‟existència, els d‟estat anímic i activitat psicològica, els de possibilitat i voluntat, els de mandat i obligació, 

els de direcció, els copulatius i els de fenòmens atmosfèrics. Els verbs que formen cada grup comparteixen unes 

caracterítiques comunes que s‟especifiquen a continuació. 

 

Exemples: 

V. d‟acció i conducta V. d‟existència V. d‟estat anímic (i activitat 

psico.) 

V. de possibilitat i voluntat 
吃，打，思考， 有，存在， 爱，想，忘记， 能，可以，要， 
坐，说，etc. 发生，etc. 觉得，etc. 会，etc. 

(menjar, colpejar, (haver-hi, existir, (estimar, pensar, (saber, poder,  
pensar, seure, dir) ocórrer) oblidar, creure) voler, saber) 

    
V. de mandat i obligació V. de direcció V. copulatius* V. de fenòmens 

atmosfèrics. 
请，让，使，etc. 来，去，上， 是，叫，姓， 亮，下雨， 

 下，etc. 成为，等于。 刮风，etc. 
(convidar, (tornar, anar, (ser, dir-se, dir-se, (fer-se de dia, 

permetre, fer) pujar, baixar) arribar a ser, ser) ploure, fer vent) 
 

* Els verbs copulatius xinesos deuen el seu nom a les estructures de còpula a partir de les quals actuen 

normalment. Són bàsicament cinc, però cal diferenciar-ne el valor semàntic de quatre. 是 és el verb „ser‟ o „estar‟, verb 

copulatiu per excel·lència; mentre que 等于 fa referencia a „equivaldre‟. Per altra banda,  叫 vol dir „dir-se de nom‟, 

mentre que 姓 admet només la precisió del cognom. En castellà traduiríem aquest últim verb per la forma apellidarse. 

 

Quadre de les característiques dels verbs xinesos segons la classificació anterior: 

  Modificació adverbial* Aplicació de 

partícules (v.) 

Reduplicació Modificació gradual 
Acció i Sí Sí Sí No 

conducta     
Existència Sí Sí No No  

Estat anímic i Sí Sí No Sí 
activitat psico.     

Possibilitat Sí** No No Sí 
i voluntat     
Mandat i  Sí** No No Sí 
obligació     
Direcció Sí  Sí   No No 

Copulatius Sí**  No No No 
Fenòmens atm. Sí  Sí No No 

 

 * La modificació adverbial que apareix en la graella fa referència a la negació del verb. Els adverbis que 

poden dur a terme aquesta funció són 不，不要，没 i 没有.  

 ** Els verbs de possibilitat i voluntat, els de mandat i obligació  i els copulatius només admeten la modificació 

per l‟adverbi negatiu 不, excepte 要，想，i 能, que admeten l‟adverbi 没 quan expressen una voluntat passada. 

 

                                                 
60去 i 来 són els principals Complements de Direccionalitat. Mentre el primer indica allunyament respecte aquell que parla, l‟altre indica 

apropament. S‟apliquen sobretot a verbs com „entrar‟ （进）i „sortir‟ （出）, „pujar‟ （上）i „baixar‟ （下）, „tornar‟ （回）, entre d‟altres. 
61

 Feta i demostrada la reflexió anterior, podem adelantar que les altres dues llengües que formen part d‟aquest estudi, l‟anglès i el llatí, 
també basen la classificació dels seus verbs en les lleis gramàtiques.  
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Tot i la graella anterior, és evident que la llengua no es regeix per unes normes intransigibles. Si d‟una cosa es 

caracteritzen els verbs xinesos, com s‟ha anat veient, és de la seva flexibilitat segons els contextos. Per aquest mateix 

motiu, podem afirmar que la classificació dels verbs en base a les normes gramaticals és legítima. Ara bé, podem dir 

també que es tracta d‟una classificació absurda, perquè el xinès i el català, per exemple, no atenen a les mateixes 

normes gramaticals.  

 Els verbs catalans es classifiquen en transitius, si porten objecte; intransitius, si no en porten; reflexius, etc. 

En xinès pràcticament tots els verbs són transitius, i d‟aquells que no ho són en podem sobreentendre l‟objecte; els 

reflexius, per altra banda, no existeixen, etc. Aquest conjunt de fets justifiquen l‟anterior classificació dels verbs xinesos. 

Per extendre el model xinès a altres llengües com l‟anglès o el llatí, cal reflexionar primer de tot sobre la 

naturalesa d‟aquestes llengües. Essent ambdues flexives i pertanyents a la família lingüística indoeuropea obliguen a la 

modificació de l‟esquema, si bé especulem novament que la base conceptual serà idèntica. 

 

4.3 EL VERB ANGLÈS. 

4.3.1 CARACTERÍSTIQUES. 

 Els verbs anglesos, a diferència dels seus homòlegs xinesos, es caracteritzen pels seus canvis morfològics 

segons la persona, el temps i el mode. Així doncs, una forma verbal la distingirem d‟una altra per aquests petits rastres. 

Com ja s‟havia afirmat, la importància del verb recau en l‟aportació de precisions temporals i modals que, si bé en una 

llengua s‟expressen a partir de mots la naturalesa dels quals no és verbal, l‟anglès aglutina totes aquestes idees sota 

un mateix mot. 

 Basant-nos en aquestes idees, direm que els verbs anglesos estan formats per unes formes finites i unes de 

no finites. Les primeres són aquelles que actuen de manera activa en una oració perquè concorden amb un subjecte 

que s‟encarrega de dur a terme l‟acció que descriuen; mentre que les segones desenvolupen un paper proper al del 

substantiu, l‟adverbi o l‟adjectiu (segons els casos) en detriment del sentit verbal que els correspon. Així doncs, les 

primeres formes seran les que introduiran els matisos propis del sentit verbal, ja sigui personal, temporal o modal, 

perquè el valor que predominarà serà el del verb, i aquesta n‟és la seva funció principal. 

 

4.3.2 EL MATÍS TEMPORAL. 

L‟anglès és una llengua que es caracteritza per una precisió temporal important. El conjunt de formes que agrupen les 

idees expressades s‟anomenen temps verbals („tenses‟) i en el conjunt de la llengua anglesa en trobem tretze: quatre 

per al present, quatre per al passat i cinc per al futur.  

 

4.3.2.1 PRESENT. 

Els quatre temps verbals que fan referència a aquest instant són el Present Simple, el Present Continuous, el Present 

Perfect Simple i el Present Perfect Continuous. Tot i que els quatre prenen la mateixa precisió temporal, és evident que 

expressen matisos diferents. En cas contrari ni tan sols existirien. 

 El Present Simple, tal i com indica el seu nom, relata la forma més bàsica de present. Així doncs, les accions 

que es descriuen mitjançant aquest temps verbal estan emmarcades en dos contextos molt concrets: o bé són hàbits i 

rutines, o bé es tracten d‟estats i lleis universals. Per a la seva formació s‟utilitza la forma d‟infinitiu en totes les 

persones gramaticals, excepte en la 3a persona del singular que afegeix una –s en la majoria de casos
62

. Per a la 

forma negativa, utilitza el verb auxiliar do en la seva forma negativa; mentre que en el mode interrogatiu, el verb es 

posposa a aquest mateix verb auxiliar. 

Exemple:  

  Affirmative Negative Question 
I drink do not (don‟t) drink do I drink? 

You drink do not (don‟t) drink do you dirnk? 
He   does he drink? 
She drinks does not (doesn‟t) drink does she drink? 

It   does it drink? 

We drink do not (don‟t) drink do we drink? 
You drink do not (don‟t) drink do you drink? 
They drink do not (don‟t) drink do they drink? 
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 Les úniques excepcions que trobem són dues. Si el verb acaba en –o, –s, –ss, –sh,  –ch o –x; s‟afegeix  –es en lloc de –s. Si, per altra 
banda, el verb acaba en consonant més –y, la 3a persona singular canvia la –y per una –i, i afegeix –es. 
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El Present Continuous, tot i que utilitza la mateixa precisió temporal que l‟anterior temps verbal, relata aquelles accions 

que es troben en procés de desenvolupament en el present, és a dir, descriu allò que està passant, així com també les 

accions temporals. Aquest cas concret l‟equipararíem a les accions que el xinès descriu a partir dels „estats en procés‟ i 

que afecten únicament al present, ja que anglès i xinès utilitzen el sentit gerundiu; tal i com s‟explica a continuació: 

  

 Quadre per a la formació del Present Continuous: 

  Affirmative Negative Question 
I am („m) + verb –ing am („m) not + verb –ing am I + verb –ing? 

You are („re) + verb –ing are not (aren‟t) + verb –ing are you + verb –ing? 
He   is he + verb –ing? 
She is („s) + verb –ing is not (isn‟t) + verb –ing is she + verb –ing? 

It   is it + verb –ing? 

We   are we + verb –ing? 
You are („re) + verb –ing are not (aren‟t) + verb –ing are you + verb –ing? 
They   are they + verb –ing? 
 

 Aquest present s‟aconsegueix a partir de la unió del verb „ser‟ o „estar‟ (to be) amb el gerundi del verb que expressa 

l‟acció principal. Aquesta forma no finita, que es correspon amb el valor adverbial del verb, té una única formació: l‟ús 

del sufix –ing que es posposa a l‟arrel verbal
63

; de manera que la traducció d‟aquest temps verbal és la mateixa que la 

dels estats en procés xinesos: “estar + gerundi”. 

El Present Perfect, per altra banda, abasta un període temporal molt més extens que els temps verbals anteriors. Tal i 

com ja introdueix el seu propi nom, fusiona present i passat o estat perfet. Tot i que pugui semblar una contradicció, 

l‟anglès explica clarament aquesta fusió segons cada cas. 

 El Present Pefect Simple emfatitza una acció que va començar i va acabar en el passat però que té 

conseqüències presents. Com que no se‟ns especifica quan s‟esdevingueren els fets, l‟única cosa que ens preocupa 

són les conseqüències que trobem en el present. El Present Perfect Continuous, per altra banda, emfatitza la durada 

d‟una acció que va començar en el passat i que segueix en procés en el present. Podem concloure, per tant, que el 

primer resalta la quantitat („How many‟); mentre que el segon, la durada („How long‟). 

 

 Quadre per a la formació del Present Perfect Simple: 

Affirmative:   
I / You have („ve)  

He / She / It has („s) + past participle* 
We / You / They have („ve)  

   
Negative:   

I / You have not (haven‟t)  
He / She / It has not (hasn‟t) + past participle* 

We / You / They Have not (haven‟t)  
   

Question:   
Have I / You  
Has He / She / It + past participle*? 
Have We / You / They  

   

 * El past participle és una altra forma verbal no finita: el participi. Els regulars es construeixen afegint el sufix 

–ed a l‟arrel verbal amb els conseqüents canvis ortogràfics, mentre que els irregulars no segueixen cap norma 

gramatical. 

 

Quadre per a la formació del Present Perfect Continuous
64

: 

Affirmative:   
I / You have („ve) been  

He / She / It has („s) been + verb –ing 
We / You / They have („ve) been  
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 Tal i com passava amb el Present Simple, alguns verbs experimenten canvis quan se‟ls afegeix alguna desinència verbal o algun sufix 
a la seva arrel. Així doncs, de la formació del gerundi cal destacar-ne alguns aspectes. Primer de tot cal dir-ne que els verbs l‟arrel dels 
quals acaba en vocal + consonant, doblen l‟última consonant abans d‟afegir el sufix –ing. Els verbs que acaben en –e, per altra banda, 
suprimeixen aquesta última vocal abans d‟afegir el sufix gerundiu; mentre que els verbs l‟arrel dels quals acaba en el diftong –ie, 
suprimeixen el diftong i afegeixen –ying a l‟arrel. Cal esmentar, finalment, que no tots els verbs anglesos admeten la formació del 
gerundi. És el cas dels verbs dels sentits („see‟, „hear‟, „smell‟...), dels de percepció i opinió („know‟, „understand‟...), dels de preferència 
(„like‟, „love‟...) i dels de possessió („have got‟, „own‟...). 
64

 Com que el Present Perfect Continuous utilitza el gerundi (verb + –ing), segueix les mateix regles en la seva formació i compleix les 
mateixes excepcions que el Present Continuous (nota 63 p.44). 
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Negative:   
I / You have not (haven‟t) been  

He / She / It has not (hasn‟t) been + verb –ing 
We / You / They Have not (haven‟t) been  

   
Question:   

Have I / You  
Has He / She / It been + verb –ing? 
Have We / You / They  

 

4.3.2.2 PASSAT. 

Els quatre temps verbals que fan referència a aquest moment específic són el Past Simple, el Past Continuous, el Past 

Perfect Simple i el Past Perfect Continuous. Un lector atent s‟haurà adonat de les coincidències que s‟estableixen entre 

aquests temps verbals i els seus homòlegs presents. De fet, les idees que expressen són idèntiques, tot i que el valor 

temporal és el d‟un grau anterior en l‟escala cronològica. 

 El Past Simple relata les accions que van començar i van acabar en un moment concret del passat, de 

manera que allò que realment ens importa és el „quan?‟ („when?‟); mentre que el Past Continuous s‟utilitza per 

descriure accions que es trobaven en el seu procés de desenvolupament en un moment concret del passat o bé 

accions que es van veure interrompudes quan s‟estaven esdevenint
65

. 

 

 Quadre per a la formació del Past Simple: 

Affirmative:   
I/You/He/She/It/We/You/They + past simple form*  

   
Negative:   

I/You/He/She/It/We/You/They + did not (didn‟t)** + infinitive 
   

Question:   
Did I/You/He/She/It/We/You/They + infinitive? 

 * El passat simple, en anglès, disposa d‟unes desinències pròpies que es corresponen amb les del participi 

entre els verbs regulars (el sufix –ed)
66

 i d‟unes formes pròpies per als irregulars.  

 ** Si el Present Simple feia la forma negativa amb el verb auxiliar „do‟, el Past Simple farà la seva forma 

negativa amb el passat d‟aquest mateix verb auxiliar, ja que es tracta d‟un verb irregular. El mateix passarà amb la 

forma interrogativa. 

 

 Quadre per a la formació del Past Continuous: 

Affirmative:   
I/He/She/It was* + verb –ing 

You/We/They were* + verb –ing 
   

Negative:   
I/He/She/It was not (wasn‟t)  + verb –ing 

You/We/They were not (weren‟t) + verb –ing 
   

Question:   
Was I/He/She/It + verb –ing? 
Were You/We/They + verb –ing? 

 

* Tal i com ja s‟ha observat en el Past Simple, en el Past Continuous s‟acompleix la mateixa característica. Si 

en el seu homòleg en present s‟utilitza el verb „be‟, en passat s‟utilitzarà la forma passada d‟aquest mateix verb: 

„was/were‟, segons els casos.  

 

Dels últims temps verbals passats, el Past Perfect Simple i el Past Perfect Continuous, cal dir-ne que ambdós fan 

referència al mateix període cronològic. Aquest es forma a partir d‟una altra acció passada que estableix en nexe entre 

els moments que s‟expressen
67

. 
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 En aquest cas no podem establir cap paral·lelisme amb el xinès tal i com s‟ha fet amb el Present Continuous, ja que aquesta llengua 
no contempla els „estats en procés passat‟. 
66

 Com ja s‟havia esmentat, quan s‟afegeix en sufix –ed a l‟arrel del verb, aquest a vegades experimenta alguns canvis ortogràfics. Els 
verbs l‟arrel dels quals acaba en –e, únicament afegeixen una –d; mentre que els verbs que acaben en consonant + –y, canvien aquesta 
última consonant per una –i i afegeixen seguidament el sufix –ed. Finalment, cal dir que els verbs que acaben en vocal + consonant, 
doblen l‟última consonant abans d‟afegir el sufix.   
67

 De fet, Past Perfect ja indica precisament això: un passat perfet o una acció que comença i acaba en el passat i abans que una altra 
tingui temps d‟esdevenir-se completament. 
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 El primer dels dos descriu les accions que tenen lloc en un moment concret del passat en relació amb un 

altre esdeveniment; mentre que el segon, el Past Perfect Continuous, descriu les accions que es trobaven en procés de 

desenvolupament en un moment concret del passat. Cal remarcar, però, que la caracaterísitca més important d‟aquest 

últim és que l‟acció en procés comença i acaba en el passat, ja que allò que realment ens interessa és emfatitzar 

l‟activitat i el seu efecte en nosaltres i no el seu transcurs natural.  

 Per a la formació d‟aquest temps verbals, tal i com els anteriors, només caldrà expressar els verbs auxiliars 

en la seva forma passada. 

 

 Quadre per a la formació del Past Perfect Simple: 

Affirmative:   
I/You/He/She/It/We/You/They had („d) + past participle 

   
Negative:   

I/You/He/She/It/We/You/They had not (hadn‟t) + past participle 
   

Question:   
Had I/You/He/She/It/We/You/They + past participle? 

 

 Quadre per a la formació del Past Perfect Continuous:  

Affirmative:   
I/You/He/She/It/We/You/They had („d) been + verb –ing 

   
Negative:   

I/You/He/She/It/We/You/They had not (hadn‟t) been + verb –ing 
   

Question:   
Had I/You/He/She/It/We/You/They been + verb –ing? 

 

 

4.3.2.3 FUTUR 

Aquest és un temps que l‟anglès tracta amb especial atenció, arribant-lo a dotar de cinc diferents temps verbals. Més 

enllà de la quantitat, implica un esforç per tal de comprendre la diversitat de casos aplicables que existeixen, ja que 

alguns temps presents ja explicats també poden expressar una voluntat o un desig futur. És el cas del Present Simple i 

del Present Continuous. 

 Comentat aquest aspecte, direm que els temps verbals futurs de l‟anglès són el Future Simple, el Future 

Continuous, el Future Perfect Simple, el Future Perfect Continuous i el Be Going To. Els quatre primers es caracteritzen 

per formar-se a partir del mateix verb auxiliar („will‟), mentre que el cinquè constitueix una estructura pròpia basada en 

el verb „ser‟ o „estar‟.  

 

 Quadre per a la formació del Future Simple: 

Affirmative:   
I/You/He/She/It/We/You/They will („ll) + infinitive 

   
Negative:   

I/You/He/She/It/We/You/They will not (won‟t) + infinitive 
   

Question:   
Will I/You/He/She/It/We/You/They + infinitive? 

 

El Future Simple expressa les decisions que pren el parlant sobre el futur en el mateix moment en què parla, així com 

també esperances, pors i amenaces. Aquest temps verbal, però, s‟utlitza en altres contextos per fer prediccions sobre 

accions que potser no s‟acabaran esdevenint o bé per proclamar especulacions sobre accions que no podem controlar i 

que acabaran succeint. 

En contraposició a aquest temps verbal trobem l‟estructura Be Going To que descriu les accions que hom té 

intenció de dur a terme, ja sigui perquè ho té previst, ja sigui perquè ho ha planejat. Pel que fa a les prediccions, aquest 

temps verbal s‟empra per relatar que algun esdeveniment acabarà succeint perquè tenim una evidència per creure-ho 

així. 
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Quadre per a la formació del temps verbal Be Going To:  

  Affirmative Negative Question 
I am („m) going to am („m) not going to am I going to? 

You are („re) going to are not (aren‟t) going to are you going to? 
He   is he going to? 
She is („s) going to is not (isn‟t) going to is she going to? 

It   is it going to? 

We   are we going to? 
You are („re) going to are not (aren‟t) going to are you going to? 
They   are they going to? 
 

El Future Continuous per altra banda, i a diferència dels anteriors, descriu el resultat futur de la rutina present, així com 

també les accions que es trobaran en procés de desenvolupament en un moment concret del futur. 

 

Affirmative:   
I/You/He/She/It/We/You/They will („ll) be + verb –ing 

   
Negative:   

I/You/He/She/It/We/You/They will not (won‟t) be + verb –ing 
   

Question:   
Will I/You/He/She/It/We/You/They be + verb –ing? 

 

Finalment, els últims temps verbals futurs que trobem són el Future Perfect Simple i Continuous. Com ja indica el seu 

nom, aquests descriuen un estat perfet en un moment futur. L‟única diferència que s‟establirà entre ambdós temps serà 

la precisió d‟un procés en desenvolupament. Mentre el primer relata una acció que ja haurà acabat en un determinat 

moment del futur, el segon descriu el procés que s‟haurà estat duent a terme al llarg d‟aquest temps futur. 

 

 Quadre per a la formació del Future Perfect Simple: 

Affirmative:   
I/You/He/She/It/We/You/They will („ll) + perfect infinitive* 

   
Negative:   

I/You/He/She/It/We/You/They will not (won‟t) + perfect infinitive 
   

Question:   
Will I/You/He/She/It/We/You/They + perfect infinitive? 

 

 * En anglès cal distinguir entre dos tipus d‟infinitius: el de present i el de perfet. Aquest segon és el que 

s‟utilitza en el Future Perfect Simple, i es forma a partir de la unió entre el verb auxiliar have i el participi del verb 

corresponent („past participle‟). 

 

 Quadre per a la formació del Future Perfect Continuous: 

Affirmative:   
I/You/He/She/It/We/You/They will („ll) have been + verb –ing 

   
Negative:   

I/You/He/She/It/We/You/They will not (won‟t) have been + verb –ing 
   

Question:   
Will I/You/He/She/It/We/You/They have been + verb –ing? 

 

Del temps futur només cal comentar-ne dos últims aspectos: primer de tot cal dir, com ja s‟havia introduït anteriorment, 

que els temps verbals del Present Simple i el Present Continuous també poden exposar idees futures, però únicament 

en casos molt concrets. El primer s‟utilitza en horaris establerts, ja sigui de trens, d‟avions, etc.; mentre que el segon 

temps verbal s‟utilitza només quan parlem de dates d‟esdeveniments que ja s‟han fixat. 

 El segon aspecte rellevant a considerar és l‟ús d‟altres mots indepents al verb que ajuden a precisar el 

període temporal al qual aquest fa referència. Així doncs, gràcies als adverbis temporals i als connectors gramaticals, 

els temps verbals queden més ben definits, de manera que l‟objectiu verbal d‟introduir precisions temporals i modals 

s‟assoleix en un major grau.  
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4.3.3 EL MATÍS PERSONAL. 

Tot i els canvis morfològics que acabem de veure que experimenten els verbs anglesos, cal dir que aquests afecten 

generalment al temps i no a la persona. Segons aquesta idea, en anglès haurem de recórrer als pronoms personals per 

tal de conèixer el subjecte del verb que està duent a terme l‟acció principal. Aquesta és una característica compartida 

amb la llengua xinesa, tot i que els esmentats canvis que afecten la precisió temporal reforcen en algunes persones 

(generalment la 3a persona del singular) i en alguns temps verbals (sobretot el Present Simple i el Present Perfect, així 

com també els temps verbals que es formen a partir del verb auxiliar „be‟ –Present Continuous, Past Perfect Continuous, 

Be Going To)– el subjecte de l‟oració, gràcies a les desinències que només els afecten. Generalment, però, no tenim 

cap eina per distingir la persona o el nombre d‟un verb. 

 

 Exemple: 

She eats a chocolate. ~  We eat a chocolate. ~ I eat a chocolate. 

 

En aquest cas només podem distingir el nombre del primer verb, ja que aquest mostra la desinència que només afecta 

la 3a persona singular del present. En els altres dos exemples, necessitem els pronoms personals per conèixer el 

subjecte del verb, ja que en ambdós casos mostren la mateixa forma. 

 

4.3.4 LES FORMES VERBALS NO FINITES. 

Comentades les formes finites dels verbs anglesos, cal dur a terme un petit esbós de les no finites, i recopilar la 

informació introduïda al marge de les explicacions anteriors per acabar de comprendre la naturalesa d‟aquestes altres 

formes verbals. Havíem avançat ja que les formes no finites d‟un verb eren tres: l‟infinitiu, el gerundi i el participi; i que 

el seu valor afegit al verbal era el del substantiu, l‟adverbi i l‟adjectiu respectivament. Segons aquesta idea, aquestes 

formes podran actuar en els mateixos casos que ho farien les seves formes homòlogues. Ara bé, com a conseqüència 

també hauran de respondre a característiques pròpies d‟aquest tipus de mot. 

 

4.3.4.1 L‟INFINITIU. 

La forma verbal que trobem enunciada en un diccionari anglès es correspon sempre a la d‟infinitiu. Per distingir-la 

respecte d‟altres mots com substantius, pronoms o adjectius, la llengua anglesa es val de l‟ús de la partícula to que 

precedeix el verb, indicant-ne la seva naturalesa. No obstant, aquesta és buida de significat i té un ús merament 

pragmàtic. 

 L‟infinitiu s‟usa especialment darrere d‟altres verbs, generalment modals. Podem dir, per tant, que en la seva 

naturalesa de substantius actuen com a objectes d‟altres verbs. Són, però, uns objectes molt particulars, ja que 

admeten els seus propis complements
68

.  

 Un fet molt rellevant dels infinitius anglesos és el matís temporal que aporten. Si bé poden actuar com a 

objectes perquè són substantius, poden admetre diferents precisions temporals perquè són verbs. Per aquest motiu, la 

llengua anglesa distingeix entre els infinitius de present i els de passat. Aquests últims es formen a partir del verb 

auxiliar „have‟, que introdueix un sentit perfectiu, i el participi del verb corresponent.  

 

Infinitiu de present Infinitiu de passat o perfet 
(to) call have called 

(to) sleep have slept 
 

4.3.4.2 EL GERUNDI. 

Aquesta forma té el sentit d‟un adverbi perquè expressa el processos en el seu estat de desenvolupament. Si bé el 

xinès el formava amb altres partícules fora del verb i creava unes estructures pròpies, en anglès aquest té forma pròpia 

i s‟usa d‟una manera freqüent. Ja s‟ha pogut comprobar el seu ús en temps verbals com el Present Continuous, el Past 

Continuous, etc. 

 La formació del gerundi s‟aconsegueix a partir de la unió del sufix –ing a l‟arrel del verb. Els canvis ortogràfics 

que s‟esdevenen a causa d‟aquesta unió ja s‟han especificat anteriorment (nota 63 p.44). Cal només recordar que no 

                                                 
68

 No podem caure en l‟error de considerar que en tots els verbs que requereixen un objecte de naturalesa verbal, aquest aparegui en la 
forma d‟infinitiu. Aquest verbs poden regir també objectes verbals en gerundi, precedits o no per preposició, etc. 



 49 

tots el verbs admeten aquesta forma verbal, ja que aquells que expressen sentiments, sentits o emocions no poden 

descriure el seu procés. 

 Tot i això el gerundi anglès pot arribar a prendre el sentit d‟un substantiu en alguns casos molts particulars. El 

primer dels dos que existeixen es relaciona directament amb l‟infinitiu, i és que alguns verbs requereixen que l‟objecte 

que els segueixi estigui en gerundi. Per aquest motiu, direm que si pren la funció d‟objecte, la naturalesa que pertoca 

assignar-li és la de substantiu. 

 L‟altre cas particular rellevant el trobem quan un gerundi apareix fent la funció de subjecte. Tal i com passava 

en el cas anterior ens veiem obligats a considerar substantiu aquell mot que actua en determinades funcions com les 

d‟objecte o subjecte. 

 

 Exemple: 

Smoking is a bad for your health.  ~ Fumar és dolent per a la teva salut. 

 

D‟aquest exemple podem comentar-ne dues qüestions. Primer de tot, i respecte un tema ja tractat, direm que ens 

podem valdre d‟altres mots que no siguin els pronoms personals per buscar el subjecte d‟una oració, ja que aquí 

apreciem que un verb també pot ser-ho. L‟altre aspecte, molt relacionat amb l‟anterior, és el fet que, en català, el 

gerundi anglès ens veiem obligats a traduir-lo per un infinitiu. Si és així, és perquè el català contempla que aquell que 

actua com a subjecte és un substantiu, i l‟única forma verbal que comparteix característiques amb aquest és l‟infinitiu. 

 

4.3.4.3 EL PARTICIPI. 

Aquesta última forma verbal no finita comparteix característiques amb un adjectiu perquè proporciona atributs verbals, 

és a dir, descriu substantius a partir de l‟assignació de característiques la naturalesa de les quals és d‟origen verbal. 

Ara bé, és curiós adonar-se que en anglès els participis s‟utilitzen en els temps compostos per introduir la perfecció de 

la forma conjugada, ja que en aquests temps concrets la forma que passa a conjugar-se és la del verb auxiliar. A partir 

d‟aquesta idea podem afirmar que els participis en anglès són tots de passat o perfet. Fins i tot podem arribar a 

justificar aquest fet a partir del propi mot que l‟anglès utilitza per designar-los: „past participle‟. 

 La formació d‟aquesta forma verbal ja s‟ha comentat anteriorment en la p.93. Només cal recordar que, com 

que no tots els verbs anglesos són regulars, no podem formar tots els participis anglesos seguint la norma gramatical, 

ja que molts no la segueixen.  

 

4.3.5 CLASSIFICACIÓ. 

Analitzades les característiques morfològiques dels verbs anglesos, només ens queda classificar-los. Mentre que 

havíem dit que la llengua xinesa no obeïa a les regles de la gramàtica per establir una classificació verbal, no podem dir 

el mateix de l‟anglès. Aquest preval les regles lingüístiques a les dels pensament humà per establir el límit i l‟avast de 

cada verb. 

 Segons això, clasificarem els verb anglesos en transitius, intransitius, ditransitius, copulatius, predicatius
69

 i 

modals. Aquests últims poden ser de necessitat, permís, habilitat, obligació, prohibició, consell i deducció. 

 

ENGLISH VERB‟S SORTING 

  

        Transitive                Ditransitive               Intransitive                      Copular                 Predicative              Modal 

             (DO)                    (IO + DO)                      (IO)                          (Attribute)             (Predicative)  

 

     No necessity              Permission           Ability          Obligation             Prohibition             Advice            Deduction 

  

Exemples: 

Transitive Ditransitive Intransitive Copulative  

Say (sth), Tell (sb sth),  Terrify (sb), Be, Feel,   

Do (sth). Give (sb sth). Invite (sb). Seem.  

                                                 
69

 Cal esmentar, però, que tot i que els verbs predicatius existeixen en anglès, aquests no tenen el pes d‟altres. És doncs una funció que 
relacionaríem a adjectius i no a verbs, ja que no els és tan propi i requereixen igualment els primers. 
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(dir, fer) (explicar,  (espantar, (ser/estar, sentir,  

 donar) convidar) semblar)  

     

   Modal:    

No necessity Permission Ability Obligation Prohibition Advice Deduction 

Needn‟t, Can, Be  Can, Be Must, Mustn‟t Should, Must,  

Don‟t allowed to. able to. Have to.  Ought to. May / Might, 

have to.      Can‟t. 

(no haver (poder, tenir (poder, (haver de) (no poder) (haver de (-) 

de) permís) ser capaç)   –cond.)  

 

Com és natural, els verbs que formen cada grup comparteixen unes característiques comunes, aplicades totes elles a 

la gramàtica, perquè aquesta és la base sobre la qual es diferencien uns verbs dels altres. 

 El verbs transitius es caracteritzen per l‟ús d‟objecte o DO. Per contra, els intransitius són aquells que 

requereixen un objecte animat que rep el benefici o el dany de l‟acció verbal: un IO. Els verbs ditransitius, doncs, són 

aquells que no requereixen un objecte o un altre, sinó ambdós: un DO i un IO. 

 Dels verbs copulatius, en direm que són aquells que uneixen un subjecte amb un adjectiu o un altre 

substantiu que actuen en funció d‟Atribut, complementant aquests al primer.    

Els verbs modals, per altra banda, indiquen la manera com es concep el predicat (necessitat, obligació, etc.). 

Tots ells es caracteritzen pel no ús de verbs auxiliars en les formes negativa i interrogativa, ja que ells ho són per si 

sols. Aquests verbs tampoc canvien de forma en el Present Simple, i normalment en requereixen d‟altres segons els 

temps verbals, perquè tenen una única forma.  

 

4.4 EL VERB LLATÍ. 

Analitzats els verbs en xinès i anglès, ara només queda fer-ho en llatí. Com ja havíem esmentat anteriorment, aquesta 

llengua planteja algunes diferències importants amb el xinès. Segons això, el llatí presentarà diferents formes 

morfològiques finites i no finites per precisar els matisos temporals, personals i modals dels quals ja s‟ha anat parlant.  

 Tot i que a priori pot semblar que el model que ens presentarà aquesta llengua serà molt semblant al del 

l‟anglès, podem avançar que no serà així; perquè compartir unes mateixes característiques no garanteix un mateix 

resultat. Aquestes dues llengües difereixen en l‟aplicació de la teoria. 

 

4.4.1 LA CONJUGACIÓ. 

La conjugació
70

 dels verbs llatins es divideix entre la perifràstica i la no perifràstica, és a dir, entre aquelles que utilitzen 

un verb auxiliar i aquelles que no. No obstant això, ambdues poden expressar totes les idees verbals possibles, és a dir, 

ambdues conjugacions admeten matisos temporals, personals i modals en diferents veus
71

. L‟esquema següent 

resumeix aquesta idea: 

CONJUGACIÓ LLATINA: 

 

 

                                              Perifràstica:                                                             No perifràstica: 

 

 

 

 

                                    Temps:                                              Veus:                                                 Modes: 

 

 

              Present    /    Passat     /     Futur        |        Activa      /      Passiva           |          Indicatiu   /   Subjuntiu 

             

                                                 
70

 Conjugació: “conjunt de totes les formes que pot revestir un verb.” FABRA, Pompeu. Op cit. p.303. 
71

 Veu: “accident gramatical que expressa la relació del subjecte d‟un verb amb l‟acció expressada per aquest.” Idem, p. 1286. 
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Segons aquest esquema, doncs, en llatí existeixen fins a quaranta-vuit temps verbals. Aquest càlcul és aproximat, ja 

que en realitat no tots els temps verbals es poden expressar amb les dues conjugacions.  L‟enorme quantitat de temps 

verbals fan inviable un estudi detallat de tots ells. Així doncs, ens limitarem als temps verbals de la conjugació no 

perifràstica en mode indicatiu, ja que en definitiva són els més habituals.  

 Morfològicament, però, hem de dir que el llatí distingeix també entre quatre conjugacions, que res tenen a 

veure amb les conjugacions anteriors. Tot i que pot semblar confós, aquesta segona classificació es basa en les arrels 

dels verbs llatins (segons si acaben en –a, –e, –i o consonant). Aquestes determinen les desinències que haurà de 

prendre cada verb en cadascun dels casos anteriors, és a dir, no tots els verbs faran de la mateixa manera un 

determinat temps verbal. 

  

4.4.2 EL MATÍS TEMPORAL. 

Ja s‟ha apreciat en l‟esquema que la precisió temporal afecta a tres espais de temps: el present, el passat i el futur. Són, 

en definitiva, els mateixos que presenta l‟anglès. Ara cal veure si aquests sis temps verbals es corresponen amb els 

tretze d‟aquesta altra. 

 

4.4.2.1 PRESENT. 

El llatí només coneix un temps verbal que fa referència a aquest moment temporal concret. Així doncs, aquest 

n‟expressa la seva idea més bàsica: allò que fa algú o alguna cosa en el mateix moment en què es parla.  

 Per a la seva formació ens basarem de l‟arrel de present
72

 del verb a la qual hi afegirem unes desinències 

personals. En aquest cas, les quatre conjugacions llatines que atenen a la morfologia formen el present seguint el 

mateix procediment i usant les mateixes desinències.  

Cal esmentar també que en llatí no existeixen formes negatives o interrogatives, sinó que aquestes 

s‟aconsegueixen a partir de l‟ús d‟adverbis de negació (non) i de pronoms i adverbis interrogatius, respectivament. 

 

 Exemple: 

  Present d‟Indicatiu actiu:   
  1a conjugació (–a) 2a conjugació (–e) 3a conjugació (–

consonant)* 

4a conjugació (–i)* 
EGO AMO HABEO LEGO AUDIO 
TU AMAS HABES LEGIS AUDIS 

ILLE, -A, -UD AMAT HABET LEGIT AUDIT 
     

NOS AMAMUS HABEMUS LEGIMUS AUDIMUS 
VOS AMATIS HABETIS LEGITIS AUDITIS 

ILLI, -AE, -A AMANT HABENT LEGUNT AUDIUNT 
 

* Estrictament, els verbs acabat en –i componen la tercera declinació (si la vocal és breu) i la quarta (si és 

llarga). 

 

4.4.2.2 PASSAT. 

Els tres temps verbals passats que existeixen en llatí són el Pretèrit Imperfet, el Pretèrit Perfet i el Pretèrit 

Plusquamperfet. Per entendre les diferències que expressen només cal observar atentament els seus noms. Ens queda 

clar d‟entrada que tots tres fan referència al passat: d‟això no n‟hi ha dubte, ja que a tots tres els encapçala el mot 

„pretèrit‟, és a dir, “pertanyent completament al passat” 
73

. Ara bé, les accions que descriuen no mostren el mateix grau 

de perfecció. La distinció la basarem, doncs, en el terme „perfet‟: “el que expressa una acció completament acomplerta 

en el moment a què hom es refereix” 
74

. La conclusió que extreiem és la següent: 

 El Pretèrit Imperfet relata accions passades que encara no s‟havien completat en aquell moment (són accions 

im-perfetes). El Pretèrit Perfet, per altra banda, en relata de passades que ja s‟havien completat en el moment al qual 

fem referència. 

                                                 
72

 En llatí, els verbs disposen de tres arrels: una de present ( o infectum), una de perfect (o perfectum) i una de supí. La primera s‟utilitza 
en aquells temps verbals que desciuen una acció no acabada, mentre que la segona s‟utilitza per a les accions acabades. Això, però, no 
té una relació directa amb els temps de present, passat i futur, ja que ha quedat demostrat que en anglès, per exemple, s‟expressen 
accions acabades en un temps futur. La tercera arrel, per últim, és aquella que s‟utilitza per a la formació de les formes no finites del 
verb, excepte la d‟infinitiu.   
73 FABRA, Pompeu. Op. cit. p.1002. 
74 Idem, p.941. 
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 Finalment, per establir l‟abast temporal de l‟últim temps verbal, ens basarem en aspectes ja tractats en 

aquest estudi. Els mots llatins plus i quam són aquells que estableixen el grau comparatiu de superioritat d‟un adjectiu 

(p.37) i que en català els podem traduir per „més‟ i „que‟ respectivament. Segons això, el Pretèrit Plus-quam-perfet 

descriu les accions passades que estan més que completades en el moment al qual fem referència.  Per tant “indiquen 

un temps anterior a un temps passat” 
75

.  

 No obstant això, aquests temps verbals no segueixen el mateix procediment per a la seva formació. El 

Pretèrit Imperfet es forma a partir de l‟arrel de present a la qual afegeix una característica modal-temporal i les 

desinències personals
76

. Els altres dos temps sí que utilitzen l‟arrel de passat
77

, però mentre el primer fa servir unes 

desinències personals especials, el segon utilitza una característica modal-temporal i les desinències personals 

bàsiques. 

 

 Exemples: 

  Pretèrit Imperfet d‟Indicatiu actiu:   
  1a conjugació (–a) 2a conjugació (–e) 3a conjugació (–

consonant) 

4a conjugació (–i) 
EGO AMABAM HABEBAM LEGEBAM AUDIEBAM 
TU AMABAS HABEBAS LEGEBAS AUDIEBAS 

ILLE, -A, -UD AMABAT HABEBAT LEGEBAT AUDIEBAT 
     

NOS AMABAMUS HABEBAMUS LEGEBAMUS AUDIEBAMUS 
VOS AMABATIS HABEBATIS LEGEBATIS AUDIEBATIS 

ILLI, -AE, -A AMABANT HABEBANT LEGEBANT AUDIEBANT 
 

  Pretèrit Perfet d‟Indicatiu actiu:   
  1a conjugació (–a) 2a conjugació (–e) 3a conjugació (–

consonant) 

4a conjugació (–i) 
EGO AMAVI HABUI LEGI AUDIVI 
TU AMAVISTI HABUISTI LEGISTI AUDIVISTI 

ILLE, -A, -UD AMAVIT HABUIT LEGIT AUDIVIT 
     

NOS AMAVIMUS HABUIMUS LEGIMUS AUDIVIMUS 
VOS AMAVISTIS HABUISTIS LEGISTIS AUDIVISTIS 

ILLI, -AE, -A AMAVERUNT / 

AMAVERE 

HABUERUNT / 

HABUERE 

LEGERUNT / 

LEGERE 

AUDIVERUNT / 

AUDIVERE 
 

  Pretèrit Plusquamperfet d‟Indicatiu actiu:   
  1a conjugació (–a) 2a conjugació (–e) 3a conjugació (–

consonant) 

4a conjugació (–i) 
EGO AMAVERAM HABUERAM LEGERAM AUDIVERAM 
TU AMAVERAS HABUERAS LEGERAS AUDIVERAS 

ILLE, -A, -UD AMAVERAT HABUERAT LEGERAT AUDIVERAT 
     

NOS AMAVERAMUS HABUERAMUS LEGERAMUS AUDIVERAMUS 
VOS AMAVERATIS HABUERATIS LEGERATIS AUDIVERATIS 

ILLI, -AE, -A AMAVERANT HABUERANT LEGERANT AUDIVERANT 
 

4.4.2.3 FUTUR. 

De temps verbals que facin referència a aquest moment concret del marc temporal, en trobem dos: el Futur Imperfet i el 

Futur Perfet. Per diferenciar-los podem recórrer al procediment anterior. Així doncs, el primer descriu allò que serà 

sense que s‟hagi completat, respecte al moment futur al qual fem referència. El segon, per altra banda, tot i que allò 

que descriu encara no s‟ha esdevingut, té un caràcter perfectiu, de manera que ja s‟haurà completat en el moment futur 

del qual parlem. 

 Aquesta diferència afecta la seva formació: com que un expressa accions acabades i l‟altre no, un es formarà 

a partir de l‟arrel de present (o infectum), el primer; i l‟altre, a partir de la de passat (o perfectum). A part d‟aquesta 

diferència, ambdós temps afegeixen una desinència modal-temporal a l‟arrel del verb (que no és la mateixa), seguit de 

les desinències personals bàsiques.  

 Exemples: 

  Futur Imperfet d‟Indicatiu actiu*   
  1a conjugació (–a) 2a conjugació (–e) 3a conjugació (–

consonant) 

4a conjugació (–i) 
EGO AMABO HABEBO LEGAM AUDIAM 
TU AMABIS HABEBIS LEGES AUDIES 

ILLE, -A, -UD AMABIT HABEBIT LEGET AUDIET 
     

                                                 
75 Idem, p.974. 
76 Com que l‟acció que descriu no està acabada, encara que sigui passada, utilitza l‟arrel de present (o infectum). Per aquest motiu 
utilitza una característica modal temporal, ja que sinó no seríem capaços de distingir-lo del Present. 
77 El Pretèrit Perfet i Plusquamperfet utilitzen l‟arrel de passat (o perfectum) perquè les accions que expressen són passades i estan 
acabades. 
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NOS AMABIMUS HABEBIMUS LEGEMUS AUDIEMUS 
VOS AMABITIS HABEBITIS LEGETIS AUDIETIS 

ILLI, -AE, -A AMABUNT HABEBUNT LEGENT AUDIENT 
 

 * Aquest és l‟únic temps verbal en què, segons la conjugació, la característica modal-temporal és una o una 

altra (BI/BU; A/E). 

 

  Futur Perfet d‟Indicatiu actiu   
  1a conjugació (–a) 2a conjugació (–e) 3a conjugació (–

consonant) 

4a conjugació (–i) 
EGO AMAVERO HABUERO LEGERO AUDIVERO 
TU AMAVERIS HABUERIS LEGERIS AUDIVERIS 

ILLE, -A, -UD AMAVERIT HABUERIT LEGERIT AUDIVERIT 
     

NOS AMAVERIMUS HABUERIMUS LEGERIMUS AUDIVERIMUS 
VOS AMAVERITIS HABUERITIS LEGERITIS AUDIVERITIS 

ILLI, -AE, -A AMAVERINT HABUERINT LEGERINT AUDIVERINT 
 

4.4.3 EL MATÍS TEMPORAL. 

Aquest és un aspecte que, vist el matís temporal, esdevé més fàcil d‟explicar i de comprendre. De fet, cal dir només 

que els canvis morfològics del verb ens permeten, a més de saber a quin moment temporal fem referència, quin és el 

subjecte d‟aquesta acció. Això provoca que l‟ús dels pronoms personals en aquesta funció no s‟utilitzin pràcticament, ja 

que el verb els fa prescindibles i el seu ús és redundant, motiu pel qual adquireixen un sentit emfàtic. L‟únic cas en el 

qual necessitem un subjecte, perquè no el podrem sobreentendre, és en la tercera persona gramatical singular, ja que 

„ell‟ o „ella‟ (o fins i tot „això‟) poden ser múltiples persones (o objectes) i cap en concret. És paradoxal el fet que, si el 

subjecte és obligatori, la tercera persona gramatical sigui l‟única que no el coneix en funció de subjecte (p. 21)
78

.  

 Aquestes marques verbals que ens aporten informació sobre el subjecte són les desinències personals que 

es posposen a l‟arrel del verb i a les característiques modal-temporal. No obstant això, existeixen dues desinències 

personals per cada persona gramatical, ja que hem parlat anteriorment d‟unes de bàsiques i d‟unes d‟especials que 

només afectaven el pretèrit perfet
79

.   

 

 Quadre de les desinències personals llatines: 

  Desinències bàsiques: Desinències especials: 
1a persona gr. singular  –O / –M –I 
2a persona gr. singular –S –ISTI 
3a persona gr. singular –T –IT 

1a persona gr. plural –MUS –IMUS 
2a persona gr. plural –TIS –ISTIS 
3a persona gr. plural –NT –ERUNT / –ERE 

 

4.4.4 FORMES VERBALS NO FINITES. 

Explicades les formes finites, cal ara comentar les no finites: l‟infinitiu, el gerundi i el participi. Com en anglès, a les 

formes d‟infinitiu i participi els correspon el valor del substantiu i l‟adjectiu respectivament. Ara bé, el gerundi llatí té un 

valor nominal, derivat del gerundiu, un altre adjectiu verbal. Com que sabem que cap de les formes no finites perd el 

seu sentit verbal, aquestes, en llatí, heretaran característiques d‟ambdós mots. Això provoca que, a més de poder 

actuar en el lloc de substantius o adjectius, hagin de declinar-se seguint els mateixos patrons amb què ho farien els 

seus homòlegs, de manera que a un infinitiu li correspondrà un gènere i prendrà unes desinències a partir de les quals 

podrà actuar en les diferents funcions que coneix aquesta llengua, etc. 

 Com a característica heretada del verb, per altra banda, aquestes formes no finites podran dur igualment els 

seus complements, i fins i tot el seu propi subjecte segons els casos, ja que allò que realment caracteritza les formes 

no finites dels verbs llatins són les estructures que es formen al seu voltant. Aquestes, però, no s‟especifiquen en 

l‟apartat dedicat a la sintaxi. 

 

 

                                                 
78

 Podem justificar aquesta paradoxa basant-nos en el mateix argument que ens la plantejava: si el llatí no coneix el pronom personal en 
funció de subjecte en la tercera persona gramatical és perquè „ell‟, „ella‟ o „això‟ poden ser múltiples persones i objectes alhora i cap en 
concret. Per aquest motiu, un cop coneixem aquest subjecte que duu a terme l‟acció verbal, el podrem sobreentendre en un text fins que 
no se‟ns indiqui el contrari.  
79

 Cal sumar a aquestes desinències les de la veu passiva. Aquestes són –R, –RIS (–RE en alguns casos), –TUR, –MUR, –MINI,            
–NTUR per a la primera, segona i tercera persones gramaticals, singular i plural respectivament. No obstant això, no tots els temps 
verbals les utilitzen, ja que alguns adopten formes amb el participi i el verb SUM com a auxiliar. 
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4.4.4.1 L‟INFINITIU. 

Com ja s‟ha esmentat a mode d‟exemple, l‟infinitiu és una forma nominal del verb de gènere neutre que, com a 

substantiu pot fer les funcions de subjecte i objecte, i com a verb té formes especials per a les diferents veus i temps, 

admet complements i pot estar qualificat per un adverbi. 

 

 Quadre per a la formació de les diferents formes d‟infinitiu: 

  Veu activa Veu passiva 
Present Arrel de present + RE / ERE Arrel de present + RI / I 

Perfet Arrel de passat + ISSE 
Tema de supí (sense –UM) + –UM,   –AM, –UM / –OS,  

–AS, –A 

Futur 

Tema de supí (sense –UM) +         –URUM, –URAM, 

–URUM /            –UROS, –URAS, –URA i el verb 

ESSE o FUISSE. 

Tema de supí i el verb auxiliar IRI. 

 

4.4.4.2 EL GERUNDI. 

Aquesta forma verbal és força peculiar. El gerundi és un substantiu verbal que serveix per declinar els casos que li 

manquen a l‟infinitiu, l‟anterior forma verbal comentada. Així doncs, el gerundi serà declinable en els mateixos casos 

que ho seria un substantiu. Ara bé, l‟origen del gerundi és el gerundiu. Aquest és un adjectiu verbal de significat passiu, 

i indica que alguna cosa pot fer-se o bé que s‟ha de fer. Com a adjectiu que és, per tant, concorda en gènere, nombre i 

cas amb el substantiu al qual acompanya. 

A diferència de l‟infinitiu, el gerundi i el gerundiu només presenten una única forma de present passiu. 

Aquesta s‟aconsegueix afegint –(E)NDUS,–(E)NDA, –(E)NDUM a l‟arrel de present.        

 

4.4.4.3 EL PARTICIPI. 

Aquest és un adjectiu verbal que, com a adjectiu concorda amb un substantiu en gènere, nombre i cas, pot tenir formes 

de comparatiu i superlatiu i estar qualificat per un adverbi, i com a verb té formes diferents segons el temps i la veu, així 

com també pot portar complements. 

 Com l‟infinitiu, aquesta forma no finita del verb s‟utiliza en unes estructures molt concretes segons les 

relacions que s‟estableixen amb el verb principal i el substantiu al qual complementen. 

 

 Quadre per a la formació de les diferents formes de participi: 

 Veu activa Veu passiva 
Present Arrel de present + NS / ENS* – 
Perfet – Tema de supí (sense –UM) + –US,   –A, –UM** 

Futur 
Tema de supí (sense –UM) +         –URUS,   –URA, –

URUM** 

Gerundiu 

 

 * Es tracta d‟un adjectiu de la segona classe d‟una terminació i es declina com PRUDENS, PRUDENTIS 

(p.36). 

 ** Són adjectius de la primera classe i es declinen com BONUS, –A,–UM (p.36). 

 

 4.4.5 CLASSIFICACIÓ. 

Analitzades les característiques morfològiques del verb, és precís abordar l‟últim aspecte que hi està relacionat: la seva 

classificació. Com també fa l‟anglès, el llatí segueix els patrons de les regles gramaticals i no els de les del pensament. 

Segons aquesta idea, els verbs llatins es classifiquen segons els complements que regeixen, a saber: transitius, 

intransitius, copulatius i deponents. 

 

 Exemples: 

Transitiu Intransitiu Copulatiu Deponent 
SUSCIPERE, DESINO, SUM,  TUMULTUOR, 

VINCO. CADO. VIDEOR. LOQUOR. 
(emprendre, (parar, (ser / estar, (revoltar-se, 

vèncer) caure) semblar) parlar) 
 

Els verbs transitius són aquells que regeixen un objecte sense el qual l‟acció verbal no té sentit. Els intransitius, per 

altra banda, solen necessitar una persona sobre la qual recaigui el benefici o el dany de l‟acció verbal. Ara bé, 
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literalment „intransitiu‟ vol dir que no és transitiu, és a dir, que no duu objecte verbal. No obstant això, podem 

generalitzar dient que els primers requereixen un CD (o un substantiu en cas acusatiu), mentre que els segons 

necessiten en la majoria de casos un CI (o un substantiu en cas datiu
80

). És rellevant comentar que alguns verbs poden 

necesitar-los ambdós, essent aquests verbs „ditransitius‟.  

 Els verbs copulatius, per altra banda, són aquells que uneixen un subjecte a un adjectiu o un altre substantiu 

que actuen en funció d‟Atribut i que complementen l‟esmentat subjecte. Cal dir que un dels dos verbs copulatius de la 

graella anterior, VIDEOR („semblar‟) és alhora deponent. I aquests verbs, els deponents, són aquells que només 

coneixen la veu passiva, tot i que el significat que expressen és actiu. 

 

4.4.6 CONCLUSIONS. 

Després d‟haver analitzar el verb en cada llengua, cal reflexionar sobre les característiques que comparteixen, així com 

les diferències més rellevants. Aquestes conclusions podran ajudar-nos posteriorment en l‟apartat de sintaxi, ja que 

aquesta s‟articula al voltant d‟aquest mot. 

 No hi ha dubte que el verb és un dels elements més importants d‟una llengua. Aquesta és la primera idea que 

hem senyalat i que hem argumentat. Un cop finalitzat el procés veiem que la diversitat de formes és un altre argument 

que podem fer servir per justificar aquest fet: un mot que fos menys trascendent en una llengua, ja fos per les seves 

aportacions semàntiques, ja fos pel seu poc pes gramàtic, no disposaria d‟una riquesa com la que acabem de veure en 

el verb, no n‟hi ha cap mena de dubte. 

 A simple vista, veiem que la informació obtinguda en cada llengua és tan diferent de les altres que ens porta 

a preguntar-nos, necessàriament, si realment existeix un parentiu en aquesta diversitat. Ara bé, ja havíem dit des de 

l‟inici d‟aquest estudi que allò que realment existeix és l‟univers lingüístic, un cosmos, i no pas un caos, perquè tot resta 

sota un ordre important. Cal, doncs, que el cerquem. No ens hem de deixar vèncer per les formes que presenten els 

verbs xinesos, anglesos i llatins. Si ho féssim, no ens apropoaríem al contingut conceptual que oculten i de res ens 

serviria haver-ne analitzat la morfos. 

 La similitud més important que trobem entre les tres llengües que formen part d‟aquest estudi és la precisió 

temporal. Tot i que podem dir que l‟anglès i el llatí són llengües més rigoroses, hi ha uns espais temporals que totes 

tres llengües tracten. El present és entès, en la seva forma básica, com un període de sis segons. A partir d‟aquí, cada 

llengua juga amb els seus mecanismes per ampliar els marcs temporals fins a vint-i-quatre hores (com el xinès) o fins i 

tot a rutines diàries, l‟abast temporal de les quals és infinit (és el cas de l‟anglès). No obstant això, totes tres llengües 

accepten que aquest present és dinàmic i que es troba en constant canvi i esdevenir. Per aquest motiu, xinès, anglès i 

llatí contemplen estats en procés. Tot i que no s‟han especificat concretament en el cas del llatí, podem afirmar que 

aquesta llengua es basa d‟estructures que transmetren igualment aquesta idea. 

 Ara bé, les úniques similituds no les trobem només en el present: temps passat i temps futur, tot i les 

lleugeres diferències que presenta després cada llengua –fet que les fa més riques i úniques–, també concorden. 

 El passat es divideix en tres moments cronològics bàsics i que estableixen els fonaments dels temps verbals 

de cada llengua, tot i que aquest concepte és difícilment extensible al xinès. El grau de perfecció que juga cada llengua 

en cada moment coincideix aclaparadorament, i és que totes tres contemplen un passat indefinit o sense una 

especificació temporal concreta, un temps passat molt més precís i un de més remot. Aquest últim sol estar relacionat 

amb el segon, el passat precís, ja que en cas contrari esdevindria el primer marc temporal: el passat indefinit. A partir 

d‟aquesta segmentació temporal, cada llengua es reparteix els temps verbals en un o altre fris cronològic. No obstant 

això, cada llengua els doten amb matisos propis i diferents, mantenint sempre, però, la base temporal. És el cas de 

l‟anglès, que arriba a concebre el dinamisme de les accions passades. 

 I com ja deiem, el futur també abasta moments temporals mimètics tan en xinès, en anglès com en llatí. En 

distingim dos: un futur és proper i pràcticament immediat; l‟altre, un estat perfet en un moment que encara s‟ha 

d‟esdevenir. Les similituds en aquest aspecte són innegables. 

 També ho són en el matís personal. Tot i que el xinès i l‟anglès requereixen la intervenció directa dels 

pronoms personals en funció de subjecte quasibé sempre, comparteixen una idea fonamental amb el llatí. Pot semblar 

il·lògic reflexionar-hi, perquè de fet es tracta d‟una idea que ja hem acceptat sense haver-nos preguntat la relació que 
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 Datiu: “cas d‟un nom o pronom que expressa l‟objecte indirecte o remot de l‟acció del verb”. FABRA, Pompeu. Op cit.350. 



 56 

existia entre cada llengua. La importància d‟aquests pronoms, o de les desinències personals llatines, resideix en el seu 

ús: això ens permet conèixer en tot moment qui duu a terme l‟acció verbal, eliminant qualsevol possibilitat al dubte. 

 A partir d‟aquesta última idea, doncs, veiem que els trets més rellevants de la morfologia d‟un verb són 

precisament aquells que es troben compresos en la pròpia definició del mot. En cas contrari, no l‟hauríem pogut fer 

extensiva, ni preguntar-nos per aportacions de temps, persona o mode. Concloem, novament, que allò únicament 

diferent entre el xinès, l‟anglès i el llatí és la manera que adopten les llengües en la manifestació d‟allò més profund: la 

seva essència, immutable i invariable.              

 

5. ANÀLISI MORFOLÒGICA DE L‟ADVERBI: 

5.1 DEFINICIÓ DEL TERME „ADVERBI‟. 

Ja havíem avançat en la nota 37 de la p.22 que l‟adverbi era aquella “part de l‟oració que modifica el verb, l‟adjectiu o 

un altre adverbi”. Podem aventurar-nos novament a extendre aquesta definició a totes les llengües ja que, un cop tenim 

el subjecte (substantiu o pronom) qualificat (adjectiu) que duu a terme alguna cosa (verb), podem quantificar els valors 

de les qualitats del subjecte i de les accions verbals. 

 Seguint aquest procés d‟anàlisi, obtenim cada vegada una oració més completa, tant des del punt de vista 

gramatical com des del punt vista semàntic. Ara que ja podem quantificar allò que expressem, cal que distingim els 

processos i les maneres de què disposem per a fer-ho. Ara bé, l‟anàlisi que es presenta a continuació no busca 

l‟aprofundiment d‟apartats anteriors, ja que l‟adverbi és un mot la importància del qual és essencialment semàntica.  

 

5.2 CLASSIFICACIÓ. 

Tant en xinès, com en anglès i en llatí, els adverbis presenten una única forma invariable i indeclinable, sense gènere ni 

nombre. No obstant això, les tres llengües presenten adverbis diferents segons la paraula a la qual complementen: no 

són els mateixos adverbis aquells que complementen l‟adjectiu d‟aquells que ho fan al verb. Aquesta distinció es basa 

en les idees que aporten: mentre els adverbis que qualifiquen l‟adjectiu introdueixen essencialment una precisió 

quantitativa, els que fan referència al verb denoten afirmació o negació, temps, mode, lloc, dubte o quantitat de 

vegades que es repeteix l‟acció verbal. 

 

 Quadre per a la classificació dels adverbis: 

   Classificació dels adverbis:     
Referents a 

l‟adjectiu 

   Referents al verb    
Quantitat  Afirmació Negació Temps Mode Lloc Dubte 

 

 Exemples xinesos: 

我不常好的。~ Jo no canto gaire bé. (adv. de negació) 

我还没接到邀请呢。~ Encara no he rebut la invitació. (adv. de negació) 

La negació d‟aquestes dues oracions no és duu a terme amb el mateix adverbi, ja que en la primera trobem l‟adverbi 不, 

mentre que en la segona apareix 没. De fet, ja havíem avançat en la p.42 que d‟adverbis de negació en xinès n‟hi ha 

quatre. En aquests exemples, l‟ús d‟un o altre es justifica a partir del temps verbal de l‟oració. Aíxí doncs, el primer 

adverbi serà negatiu únicament en present, mentre que el segon ho serà en passat.   

 

他一看信就明白了。~ En llegir la carta ho va entendre tot. (adv. de temps) 

 

En aquest cas, el numeral cardinal 一 té un valor adverbial. Indica que l‟acció verbal ja s‟ha dut a terme, de manera que 

assistim al seu resultat. En català aquest cas constitueix una estructura pròpia, introduïda per la preposició
81

 „en‟ i un 

infinitiu. 

 

他全家都住农村。~ Tota la seva família viu al camp. (adv. de quantitat) 
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 Preposició: “mot que subordina un terme a un altre tot denotant la relació que existeix entre les coses expressades per aquests”. 
FABRA, Pompeu; Op. cit. p.995. 
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Tot i que en català, el mot „tot/a‟ és un pronom indefinit com també en anglès i llatí, la inexistència d‟aquest tipus en 

xinès el converteix en un adverbi. Per aquest motiu el sinograma que conté aquest significat, 都, es troba just davant 

del verb principal 住82
 i darrera del substantiu al qual completa semànticament.  

 

他常常去健身房训练。~ Ell sovint va al gimnàs a entrenar-se. (adv. de temps) 

Aquest exemple no té més trascendència que la d‟exemplificar un cas concret on s‟utilitzi un adverbi temporal. Sí que 

és rellevant fer referència al fet que en tots els exemples anteriors sempre hem trobat l‟adverbi davant del verb principal. 

I de fet així ho exigeix la gramàtica.  

 

 Exemples anglesos: 

I don’t (= do not) sing very well. ~ Jo no canto gaire bé. (adv. de negació) 

I haven’t (= have not) recieved the invitation yet. ~ Encara no he rebut la invitació. (adv. de negació) 

 

As soon as he read the letter, he understood everything. (adv. de temps) ~ Tant aviat com va llegir la carta, ho va 

entendre tot. 

 

All his family live in the countryside. ~ Tota la seva família viu al camp. (pron. indefinit) 

 

He usually goes to the gym to train. ~ Ell sovint va al gimnàs a entrenar-se. (adv. de freqüència) 

 

 Exemples llatins: 

<Ego> parum bene non cano ~ Jo no canto gaire bé. (adv. de negació) 

<Ego> nondum invitationem accepi. ~ Encara no he rebut la invitació. (adv. de temps i de negació) 

 

Epistula lecta, ille totum intellexit. ~ Llegida / Havent estat llegida la carta, ell ho entengué tot. (construcció de participi 

en ablatiu absolut.) 

 

Aquesta és una construcció molt habitual en llatí. El seu significat és el que s‟assembla més al de l‟oració xinesa, tot i 

que en aquesta altra llengua el numeral amb sentit adverbial no introdueix cap sentit passiu a la forma verbal que el 

succeeix. Aquestes construccions s‟analitzaran amb més detall en l‟apartat de sintaxi, així com les construccions 

d‟infinitiu. 

 

Toti sui familiae ruri vivunt. ~ Tota la seva família viu al camp. (pron. indefinit) 

 

Ille nonnumquam in palestram et is ~ Ell sovint va al gimnàs. (adv. de freqüència) 

 

5.3 CONCLUSIONS. 

Podem concloure, per tant, que l‟adverbi és idèntic en totes tres llengües, ja que no expressen només les mateixes 

idees, sinó que també estan revestits per les mateixes formes. Tot i que no podem dir que n‟existeixin una quantitat 

exacta i igual d‟adverbis en xinès, anglès i llatí, sí que allò que voldran transmetre estarà relacionat amb la classificació 

anterior. 

 Si ens preguntem el per què d‟aquesta similitud en la forma, fàcilment trobarem una explicació satisfactòria: 

la llengua que per excel·lència fa servir mots invariables és el xinès, perquè prevalen les lleis del pensament humà a 

les de la gramàtica, com ja hem comentat. En aquest cas concret, el de l‟adverbi, anglès i llatí posen per davant el 

sentit semàntic dels adverbis en detriment de les seves funcions i característiques morfològiques. És aquest fet el que 

ens permet equiparar la classificació del xinès a la de l‟anglès i el llatí. 
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 És rellevant comentar que 住 és, en realitat, una preposició. Concretament, indica lloc o punt on es troba alguna cosa, és a dir, que la 

traduirem per „en‟ o bé „a‟. Ara bé, l‟origen verbal de totes les preposicions xineses explica com, en aquest exemple, la preposició no 
actua com a tal, sinó en la seva forma original i més básica. Cal dir, però, que no és l‟única preposició que experimenta fenòmens com 
aquest. 
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IV/ GRAMÀTICA: LA SINTAXI.  

 

1. MORFOLOGIA APLICADA. 

1.1 DEFINICIÓ DEL TERME „SINTAXI‟. 

Un cop analitzats els mots més rellevants dels quals disposen les nostres tres llengües cal veure les relacions que 

s‟estableixen entre tots ells. Aquest és un aspecte que ja ha aparegut anteriorment, quan en la p.9 cercàvem un 

esquema que ens permetés entendre millor aquest estudi que llavors encetàvem. Ara però volem tractar-ho en la seva 

totalitat i exclusivitat. Podríem dir, doncs, que aquest apartat que ara iniciem és la base de l‟estudi gramàtic i que els 

aspectes tractats fins al moment no són altra cosa que reflexions sobre coneixements sense els quals no podríem 

continuar la nostra anàlisi.  

 Elucubracions a banda, direm que la sintaxi és “l‟arranjament dels mots en el discurs; la part de la gramàtica 

que en tracta”
83

. Ara bé, no sembla que aquesta definició ens hagi ajudat gaire a entendre què és allò que ara volem 

recercar. Caldrà, doncs, seguir un mètode axiomàtico-deductiu (nota 17 p.9) a partir de la proposició anterior que, per 

ara, és tot el què tenim. 

 Primer de tot, direm que per arranjament entenem “l‟acció d‟arranjar”
84

, és a dir, de “disposar en l‟ordre que 

convé, en la manera més adequada a un  fi” 
85

. Per tant, la sintaxi serà aquella branca de la gramàtica que tractarà les 

disposicions de les paraules en allò que tots nosaltres diem d‟una manera seguida. Aquest discurs, però, l‟hem 

d‟entendre com “el seguit de mots i de frases que formen el llenguatge oral i escrit” 
86

.  

Aquest batibull d‟idees i definicions pot arribar a semblar inintel·ligible. Ara bé, el lector potser s‟haurà adonat 

de la precisió que introdueix el títol d‟aquest apartat: MORFOLOGIA APLICADA. És aquesta la idea que hem de tenir 

present. Les oracions que proferim i que brollen de les nostres cordes vocals no tenen sentit pel tipus de paraules que 

les formen sinó per la funció que duen a terme en el si de l‟oració en tant que oració, arran del seu sentit semàntic. Les 

nostres estructures mentals ens permeten adonar-nos i discernir les diferències entre aquests mots i advertir qui o què 

és allò que es veu afectat per l‟acció verbal. 

Aquest concepte és molt abstracte, però potser ens anirà bé recuperar allò que havíem dit en la p.39 quan 

introduíem l‟anàlisi morfològica del verb. Dèiem que  els elements designables d‟una llengua (els substantius) que han 

estat caracteritzats (per adjectius) i substituïts (per pronoms) tenen la necessitat de pronunciar-se a favor o en contra 

d‟un judici. Ara bé, hem de cercar un procediment que ens permeti diferenciar qui es pronuncia a favor de què, etc. Això 

ho trobem en la sintaxi. 

Compresa la idea, caldrà anar una mica més enllà i començar a especular sobre el comportament de les 

llengües d‟aquest estudi. Hem vist que les situacions en què aquestes adopten solucions semblants són poques i 

diríem que potser atípiques. I aquest cas no podia ser una excepció: xinès, anglès i llatí no tenen comportaments 

anàlegs en la sintaxi, bàsicament perquè no podem aplicar una gramàtica a qualsevol llengua i esperar que el model 

s‟acompleixi a la perfecció
87

.    

 

1.2 FUNCIONS VERBALS EN XINÈS, ANGLÈS I LLATÍ I QUADRE D‟EQUIVALÈNCIES DE NOMENCLATURA. 

Per progressar en l‟anàlisi haurem de recordar un concepte que havíem introduït en la nota 34 de la p.20: el de funció. 

Havíem dit que era aquella acció que desenvolupa un mot en un context determinat, a partir de la relació que 

s‟estableix entre aquesta paraula i totes les altres. D‟això no n‟hi ha cap dubte, ara bé: cal que ens plantajem quines 

són totes les funcions que existeixen en una llengua o quines són aquelles que podem considerar extensives a altres.  

 

Graella de les funcions verbals existents en cada llengua: 

 Funcions gramaticals aplicades al verb*  
XINÈS ANGLÈS LLATÍ 

Subjecte, Atribut, C.D., C.I., C.C., 

C.Direc., Result. 

Subject, Atributte, D.O., I.O., Adverbial 

Clause, Agent 

Subjecte, Atribut, C.D., C.I., C.C., 

C.Agent                                                  
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 FABRA, Pompeu; Op. cit. p.1149. 
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 Idem p.96. 
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 Idem p.95. 
86

 Idem p.410. 
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 Aquesta seria una concepció molt superficial de les llengües i del llenguatge en general, ja que la seva riquesa es basa en la seva 
diversitat. Ara bé, és cert que diferents llengües mantenen certs trets comuns que les apropen al mateix temps que en tenen d‟altres que 
les allunyen. Com ja s‟ha fet en l‟anàlisi morfològica, aquest és l‟aspecte que es persegueix en aquest nou apartat: trobar què hi ha de 
similiar i de diferent entre aquestes llengües. Ara bé, podem avançar que seran més els aspectes divergents, perquè la morfologia ja 
s‟ha vist que no és idèntica, i aquesta és la base de la sintaxi. Per posar un exemple, direm que el xinès disposa de fins a dotze tipus de 
mots, alguns dels quals no tenen res a veure en anglès i llatí perquè simplement no existeixen.  
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 * Cal comentar que de funcions gramaticals n‟hi ha més: aquelles que no s‟apliquen al verb. Les funcions que 

apareixen en la graella obliguen a l‟aparició almenys d‟un verb perquè puguin existir. En el cas que cap d‟aquests mots 

fos un verb parlaríem de funcions aplicades al substantiu („Complement del Nom‟), a l‟adjectiu („Complement de 

l‟Adjectiu‟) o a l‟adverbi („Complement de l‟Adverbi‟). Ara bé, en aquest estudi s‟obvien perquè la influència que tenen 

en el pes final de l‟oració és mínima. Tractarem, doncs, les funcions gramaticals aplicades al verb més rellevants. 

Una ullada ràpida al quadre anterior ens permet veure que si bé algunes funcions són semblants, altres no. Caldrà, per 

tant, analitzar aquestes funcions aplicades a cada llengua per tal d‟arribar finalment al sentit de l‟oració. No obstant això, 

és necessari comentar prèviament un aspecte que afecta únicament la llengua llatina. Les seves declinacions són 

especialment útils a partir d‟aquest moment, ja que a cada cas li correspon una funció gramatical concreta. Això ens 

portarà unes conseqüències que ja s‟analitzaran arribat el moment. 

 

 Graella d‟equivalències entre la nomenclatura de les diferents funcions gramaticals, així com amb la casual 

llatina: 

 Equivalències de Nomenclatura:    
XINÈS: ANGLÈS: LLATÍ: CATALÀ: 

Subjecte Subject Nominatiu Subjecte 
Atribut Atributte “ Atribut 

Objecte Direct Object Acusatiu Compl. Directe (CD) 
“ Indirect Object Datiu Compl. Indirecte (CI) 

Objecte Adverbial Clause Ablatiu / prep.    + abl. o 

acus. 

Compl. Circumst. (CC) 
- Agent Clause prep. + Ablatiu Compl. Agent (CAg) 

Compl. Direc. - - - 
Resultatiu Forma verbal Forma verbal Forma verbal 

 

Tot i que pugui semblar una banalitat, el quadre anterior és necessari per comprendre les explicacions que vindran a 

partir d‟ara, ja que aquestes tres (o quatre, si considerem el català) llengües començaran a barrejar-se en l‟anàlisi i cal 

tenir present les equivalències. De fet, si no podem extendre un model gramàtic tampoc podrem extendre la seva 

nomenclatura: la manera com anomenem les coses no és la mateixa entre unes i altres llengües. Si a això hi afegim les 

diferències funcionals, podrem perdre‟ns amb facilitat si no estem al cas.  

 Dos altres aspectes que es mereixen un comentari apart són el resultatiu i el Complement de Direccionalitat 

xinesos. Tot i que aquests es tractaran arribat el moment, podem avançar que mantenen una estreta relació amb 

alguns aspectes explicats en l‟anàlisi morfològica del verb: la seva precisió semántica (p.41) i el matís temporal (p.39), 

respectivament.   

 

1.3 ANÀLISI FUNCIONAL. 

1.3.1 SUBJECTE ACTIU.  

Ja dèiem al principi d‟aquest estudi (p.8) que el subjecte és “l‟ésser que té conciència de si mateix, però que està 

sotmès a l‟acció d‟altri”. No obstant això, ja apreciem en l‟enunciat d‟aquest apartat que el subjecte que expliquem ara 

és l‟actiu, és a dir, aquell que duu a terme directament l‟acció expressada pel verb. 

 Ara bé, cal que ens preguntem quin procediment seguirem per indicar aquest subjecte: volem que sigui aquell 

mot i no cap altre. En aquest punt, xinès, anglès i llatí difereixen en el procediment que cal dur a terme. En la primera 

preval el lloc que ocupa en l‟oració el mot que duu a terme aquesta funció, la segona opta per fer concordar subjecte i 

verb en nombre i persona, i la tercera afegeix al procediment anglès una particularitat, l‟ús d‟un cas concret de la 

declinació del mot. 

 

 Exemple: 

我买了很多东西。                                                      

I‟ve bought a lot of things.        ~ He comprat moltes coses. 

Ego multam rem emi.                                                     

 

En aquest exemple veiem perfectament com es comporta cada llengua. El xinès col·loca al subjecte 我 („jo‟) en el 

primer lloc de l‟oració, perquè creu que hem de conèixer d‟entrada qui és aquell que protagonitza l‟acció verbal que 

aviat s‟enunciarà. De fet, el verb 买 („comprar‟) el trobem just després del subjecte, acompanyat de la partícula verbal 

了, que denota passat. 



 60 

 L‟anglès, per altra banda, estableix una concordança entre el subjecte I („jo‟) i el verb buy („comprar‟) de 

persona (primera en aquest cas) i nombre (singular). Ara bé, aquest verb es troba al mateix temps conjugat en un 

temps concret (Present Perfect Simple) sense perdre de vista el punt anteriorment tractat. Podem dir també que 

l‟anglès té tendència a situar el verb darrera del seu subjecte, element que sol ocupar l‟inici de l‟oració.  

 El llatí, finalment, a més d‟establir una concordança de persona i nombre entre el verb emo („comprar‟) i el 

subjecte ego („jo‟) i de conjugar el primer en un temps concret (aquí, Pretèrit Perfet), remarca el subjecte perquè aquest 

es troba en cas nominatiu. Tantes marques gramaticals permeten que únicament amb les primeres, actuant com la 

llengua anglesa, el llatí sigui operable i pugui prescindir dels pronoms personals en funció de subjecte, aspecte que ja 

s‟havia comentat. De l‟exemple anterior és rellevant comentar un últim aspecte, i és la tendència del llatí a col·locar el 

verb conjugat al final de l‟oració, de manera que tots els complements verbals quedin entre el subjecte (element que 

acostuma a aparèixer primer) i aquest
88

.   

 

1.3.2 LA PASSIVA: EL SUBJECTE PACIENT I EL COMPLEMENT AGENT. 

La passiva és aquella forma verbal de la qual disposen algunes llengües en què el subjecte és “la persona o cosa sobre 

la qual recau l‟acció del verb” 
89

. Podem dir que aquesta no és la funció bàsica del mot que es troba en aquesta situació, 

ja que el subjecte es caracteritza per dur a terme l‟acció verbal. Ara bé, la llengua disposa de mecanismes per lligar 

aquest mot a aquesta funció. 

 Entès el concepte, direm que el Subjecte Pacient és aquell mot que està rebent l‟acció expressada pel verb 

sense que en prengui part activa, mentre que el Complement Agent serà aquell complement verbal responsable de 

l‟acció verbal: el Subjecte Actiu (en una oració activa, necessàriament). De fet, „agent‟ vol dir precisament això: “el qui 

té la missió d‟obrar” 
90

. 

 Conclourem, per tant, que el Subjecte Pacient es correspon amb el Complement Directe de l‟oració activa 

(funció que s‟explica en l‟apartat següent); mentre que el Complement Agent serà el Subjecte Actiu. 

 

Havíem dit, però, que no totes les llengües coneixen la passiva. I no cal anar gaire lluny per trobar un exemple, perquè 

el xinès n‟és un de ben clar. Aquesta llengua només coneix oracions en activa, és a dir, oracions en què un subjecte 

duu a terme una acció verbal sobre algun objecte. Anglès i llatí, per altra banda, sí que podran expressar aquesta 

mateixa idea, o bé remarcar que aquest objecte rep una acció verbal causada per un subjecte que actua a través d‟un 

agent. No obstant això, ambdues llengües mostren moltes especificitats i no podem redactar un sintagma com a 

proposició universal de les oracions passives en anglès i llatí. Així doncs, a continuació es presenten exemples que 

posin de manifest aquestes diferències a partir de les quals podrem explicar la passiva en cada llengua. 

 

 Exemple anglès: 

Oració activa:  

When I was a child, my parents told me a story every night before going to bed.  

 

Oracions passives possibles: 

- When I was a child, I was told a story (by my parents) every night before going to bed.  

- When I was a child, a story was told to me (by my parents) every night before going to bed. 

 

L‟anglès pot construir les oracions passives a partir del Complement Directe (DO) o bé a partir del Complement 

Indirecte (IO). Els verbs transitius, dels quals ja havíem parlat, ho faran sempre amb el primer. Ara bé, verbs com el de 

l‟exemple (tell) se‟ls anomena ditransitius, és a dir, que requereixen ambdós complements per tal de funcionar 

correctament. Així ja ho havíem indicat en les p.49 i 50 posant el mateix exemple, ja que en anglès sempre necessitem 

„explicar alguna cosa a algú‟. Com a conseqüència, aquests verbs podran formar dues passives diferents amb 

                                                 
88

 El xinès és l‟única de les tres llengües d‟aquest estudi que és inflexbile en la col·locació dels elements en una oració. Com que 
aquesta llengua no disposa de marques gramaticals o morfològiques (hem de recordar que no és una llengua flexiva, sinó 
monosil·làbica), l‟ordre de les paraules és vital per entendre allò que se‟ns vol comunicar. Per altra banda, anglès i llatí només ofereixen 
“preferències”, però són més flexibles a l‟hora de col·locar els elements en una oració, sobretot la segona, ja que disposa de suficients 
marques gramaticals i morfològiques per capgirar totalment allò que considerariem un ordre oracional lògic. 
89

 FABRA, Pompeu; Op. cit.923. 
90

 Idem p.30. 
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significats que res tenen a veure l‟un amb l‟altre: és el cas de l‟exemple. Cal esmentar, però, que la primera és més 

usual. 

 Entesa la situació hem de dir que la veu passiva l‟aconseguim afegint el verb auxiliar „to be‟ al verb principal, 

conjugant-lo en el temps corresponent. El principal, per altra banda, passa a la seva forma de participi; de manera que 

de la forma told arribem fins a was told.  

 El Complement Agent, per altra banda, s‟aconsegueix avantposant al Subjecte Actiu la preposició by. Ara bé, 

com en l‟exemple, aquest complement és sovint sobreentès o simplement eliminat de l‟oració per la seva manca 

d‟importància o d‟aportació semàntica.  

 

 Exemples llatins: 

Oració activa: arrel de present o tema d‟infectum. 

- In proelio hostes nostros homines oprimiebant. 

 

Oració passiva: arrel de present o tema d‟infectum. 

- In proelio ab hostibus nostri homines oprimiebantur. 

 

Oració activa: arrel de passat o tema de perfectum. 

- Puer veritatem dixit. 

 

Oració activa: arrel de present o tema d‟infectum. 

- A puero veritas dicta est. 

 

El llatí, a diferència de l‟anglès, construeix sempre la passiva a partir del Complement Directe. Ara bé, la forma verbal 

en aquesta veu canvia segons el temps verbal que vulguem expressar, de manera que distingim entre les arrels de 

present, que formen el Present d‟indicatiu, el Pretèrit Imperfet i el Futur Imperfet; i les arrels de passat, que formen el 

Pretèrit Perfet, el Pretèrit Plusquamperfet i el Futur Perfet. Com podem veure en l‟exemple, les primeres formen la veu 

passiva canviant les desinències personals (indicades en la nota 79 de la p.53), mentre que les segones utilitzen una 

forma perifràstica formada per un participi (que concorda en gènere, nombre i cas amb el Subjecte Pacient) i una forma 

verbal del verb „SUM‟, „ser‟ o „estar‟.  

 Explicada la naturalesa del verb, direm que els altres canvis que es produeixen de l‟oració activa a la passiva 

són el canvi de desinències del Complement Directe a Subjecte Pacient i l‟aparició del Complement Agent. En el primer 

cas, només haurem de canviar les desinències casuals d‟acusatiu per les de nominatiu. En el cas del Complement 

Agent, haurem de canviar les desinències casuals de nominatiu per les d‟ablatiu i precedir el substantiu per la 

preposició „A‟ o „AB‟, depenent de si el substantiu que la posposa comença per vocal („AB‟) o consonant („A‟). Ara bé, la 

preposició només s‟utilitza quan el Complement Agent és una persona o un animal; si és una cosa va sense preposició 

 

1.3.3 ELS VERBS COPULATIUS I L‟ATRIBUT. 

Ja havíem indicat que els verbs copulatius eren aquells que establien una còpula entre el substantiu que actua en 

funció de Subjecte i un adjectiu o un altre substantiu que el complementen. Així doncs, seran aquests altres mots, 

l‟adjectiu o el substantiu, els que estaran en funció d‟Atribut respecte el Subjecte. De fet, el nom d‟aquesta funció ja 

havíem indicat en la p.32 que vol dir exactament això: “qualitat considerada com a pròpia”. 

 Com és natural i gairebé redundant seguir indicant és el fet que xinès, anglès i llatí no adopten els mateixos 

procediments a l‟hora d‟expressar una idea com aquesta. Caldrà, doncs, observar els seus comportaments en 

exemples diversos, de manera que distingirem entre les oracions amb un adjectiu en funció d‟Atribut, de les oracions 

amb un substantiu en aquesta mateixa funció. Si així ho fem, és perquè és una distinció rellevant en el context de la 

llengua xinesa, ja que en el primer cas el verb copulatiu tendeix a ometre‟s, reforçant l‟adjectiu amb un adverbi. 

 

 Exemples d‟adjectius en funció d‟Atribut: 

西班牙很大。~ Espanya és <molt> gran. 

西班牙不大。~ Espanya no és gran. 
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En les oracions anteriors xineses no apareix per enlloc cap tipus de verb i, no obstant això, són oracions simples que 

tenen significat ple. No podem dir el mateix de les traduccions en català, ja que en aquesta llengua sí que necessitem 

algun verb. Així doncs, si ens preguntem com s‟ho fa el xinès per tal d‟expressar una idea verbal sense utilitzar un verb, 

ens adonarem que, en el seu lloc, fa ús d‟adverbis: en cas d‟una oració enunciativa fa servir 很 („molt‟), i en cas d‟una 

oració negativa, 不 („no‟). D‟aquesta manera podem expressar una estructura de còpula sense cap verb copulatiu. Però 

això només ho podrem aplicar a Atributs el nucli dels quals sigui un adjectiu. Ara cal, doncs, comprovar què passa quan 

un Atribut està format per un substantiu (o un pronom, en el seu defecte). 

 

 Exemples de substantius i pronoms en funció d‟Atribut: 

我是一个学生。~ Jo sóc un estudiant. 

这本书是我的。~ Aquest llibre és meu. 

   

En aquest cas, podem observar clarament com ambdues llengües fan ús d‟algun verb copulatiu. Mentre el xinès fa 

servir 是, en català trobem el verb „ser‟ conjugat segons la persona gramatical del subjecte. 

 Un altre exemple rellevant d‟observar és amb un altre verb copulatiu xinès （叫）que qualificaríem d‟atípic 

des del punt de vista del català (però també de l‟anglès o el llatí): 

 

我叫王大为。~ Jo em dic Wang Dawei. 

Des del punt de vista de la Lògica i les regles del pensament, aquest és un verb copulatiu perquè estableix una còpula 

entre Subjecte i Atribut. 

Caldrà veure a partir d‟ara què passa amb aquesta funció en anglès i en llatí. A diferència del xinès, aquestes 

llengües no establiran cap mena de distinció entre la naturalesa dels atributs. Així doncs, actuaran de la mateixa 

manera tant si aquest és un adjectiu com si és un substantiu. 

 

 Exemples: 

Spain is very big. ~ Espanya és molt gran. 

Spain isn’t big. ~ Espanya no és gran. 

I’m a student. ~ Jo sóc un estudiant. 

This book is mine. ~ Aquest és el meu llibre. 

 

Aquí podem apreciar perfectament la idea que abans s‟esmentava. Si ens basem en les traduccions podem veure com 

ambdues llengües fan ús del verb copulatiu per expressar idees com les anteriors. 

 Especificitats dels verbs copulatius anglesos no es corresponen amb les dels xinesos: el verb „dir-se‟, seguint 

amb l‟exemple anterior, no existeix pròpiament en anglès. El que més s‟hi assembla, „to be called‟ requereix de fet el 

verb copulatiu per excel·lència, „to be‟, és a dir, „ser‟ o estar‟. No obstant això, en anglès trobem verbs copultius com „to 

feel‟, és a dir, „sentir-se‟ o „trobar-se‟ (sempre en un estat anímic o emocional, és a dir: no físic). 

 Exemple: 

I feel good.  ~ Jo em trobo bé. 

 

En aquest cas, justificarem que aquest és un verb copulatiu perquè el precedeix un adjectiu i ja havíem fet esment del 

fet que l‟anglès no coneix pròpiament els verbs predicatius. Aquesta és una funció més pròpia d‟adjectius que no pas 

de verbs, a diferència d‟altres llengües com el català mateix, que sí que contemplen aquesta funció com una pròpia de 

les del verb. 

 Exemples: 

Hispania
91

 multa magna est. ~ Espanya és molt gran. 

Hispania magna non est. ~ Espanya no és gran. 

                                                 
91

 Estrictament no podem considerar el mot llatí HISPANIA, -AE com un sinònim del mot català Espanya. Aquest és un concepte que no 
sorgí fins a la Guerra de Successió Espanyola (1702 – 1713), de manera que aquella llengua no el contempla. El mot llatí, doncs, 
l‟hauríem de traduir fidedignament per „Península Ibèrica‟, però fet l‟aclariment ens permetem la llicència etimològica. 
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<Ego> scholasticus sum. ~ Jo sóc un estudiant. 

Hic liber meus est. ~ Aquest llibre és meu. 

 

Com l‟anglès, el llatí necessita també un verb per tal de poder construir com a mínim una oració simple. Per aquest 

motiu, en totes quatre oracions, independentment de la naturalesa de l‟Atribut, trobem el verb SUM conjugat en la 

persona gramatical adequada segons el Subjecte de l‟oració. 

 D‟aquests exemples és rellevant adonar-se d‟allò que ja havíem introduït en aquell quadre d‟equivalències de 

nomenclatures de la p.59. Els atributs de totes aquestes oracions prenen la desinència casual de nominatiu, ja que 

concorden amb el Subjecte en gènere, nombre i cas. De fet, si el·lidíssim el verb copulatiu que estableix la còpula, mai 

millor dit, l‟Atribut actuaria o bé com a adjectiu qualificatiu o bé com a sintagma nominal en funció d‟Aposició. En 

ambdós casos, però, el nucli i els mots que el complementarien concordarien en gènere, nombre i cas. Necessàriament, 

no pot ser de cap altra manera, Subjecte i Atribut també concordaran en les mateixes marques gramaticals. 

 A diferència dels verbs copulatius xinesos i anglesos, els llatins no presenten especificitats rellevants. 

D‟aquest apartat podrem concloure que anglès i llatí adopten unes solucions gramaticals pràcticament 

idèntiques, mentre que el xinès es desmarca novament en alguns aspectes. Potser el fet que contempli una oració 

simple sense cap mena de verb és un dels aspectes que la fa més peculiar i més difícil de concebre des d‟una òptica 

lingüística occidental. Com a conseqüència a aquesta norma gramatical, el xinès contempla també oracions simples 

amb més d‟un verb. Aquest és un aspecte que ja s‟havia esmentat en la p.42.  

 

1.3.4  L‟OBJECTE: DIRECTE VERSUS INDIRECTE (CD/DO vs. CI/IO). 

Fins ara hem parlat diverses vegades sobre els objectes que requereixen els verbs i fins i tot n‟hem introduït la definició. 

Ara, però, veiem com el títol d‟aquest nou apartat ens introdueix una distinció a la qual no havíem fet referència. Així 

doncs, caldrà recuperar la informació utilitzada per aclarir el concepte i poder prosseguir en la nostra anàlisi. 

 L‟objecte és “allò que es pren com a fi d‟una acció” 
92

. Ara bé, aquest objecte, si és un ésser animat, podrà 

rebre el benefici o el dany de l‟acció verbal. Segons aquesta distinció ja podem veure que d‟objectes en tenim de dos 

tipus: els directes, si actuen directament amb el verb; i els indirectes, si només reben les conseqüències d‟aquest. Com 

ja s‟havia indicat en el seu moment, els verbs exigiran un complement o altre segons les idees que expressin. 

 No obstant això, aquesta idea general que és vàlida per al xinès, l‟anglès i el llatí, o almenys ara per ara 

abans que no haguem pogut demostrar el contrari, sofreix lleugeres modificacions en el context de la llengua anglesa, 

perquè aquesta no l‟entén de la mateixa manera. En xinès, un objecte estrictament parlant és “aquella palabra que, 

generalmente pospuesta al verbo, designa a alguien o algo que afecta a la acción del predicado” 
93

. Per tant, aquests 

objectes xinesos engloben molt més del que ho farien els seus homòlegs catalans, ja que en xinès un Complement 

Circumstancial, per exemple, pot ser simplement un objecte. Per aquest motiu, les relacions que s‟estableixen entre el 

verb i l‟objecte no són únicament de benefici o dany de l‟acció verbal. La intervenció directa o indirecta de l‟objecte és 

redundant si aquest actua com a tal. Per tant, en xinès trobarem objectes que expressen lloc, finalitat o existència
94

.    

 

 Exemples:                   老师爱学生。~ Els professors estimen els alumnes. 

                                                    ----- --- ------      ----  --------------  -----------  ----  ------------ 

                                                                        Art.                                     Det. 

                                                                Obj.                                                         CD      

                                                  Subj. / Verb                   Subj.    /    Verb 
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 FABRA, Pompeu; Op. cit. p.869. 
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 ZENGHUI, Xu; ZHOU, Minkang; 汉语语法,Gramática china. Bellatera: Universitat Autònoma de Barcelona Servei de Publicacions, 

1997 
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 Aquesta idea ens recorda el fet que el xinès diferenciava els seus verbs segons les regles de la Lògica i del pensament humà i no 
segons les de la gramàtica. D‟acord amb això, els verbs necessitaran objectes de naturalesa molt diversa, i així s‟aprecia en l‟explicació 
anterior. Els objectes xinesos no poden atendre exactament a les mateixes característiques que els seus homòlegs anglesos i llatins si, 
d‟entrada, els verbs que els exigeixen tampoc ho fan. Aquesta reflexió, doncs, no fa sinó reforçar la idea que s‟exposava en el quadre 
d‟equivalències de nomenclatura de la p.42.    
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Aquest exemple xinès es correspondria a la perfecció al seu homòleg en català. Trobem, primer de tot, un Subjecte 

Actiu 老师 („professor‟) que duu a terme l‟acció del verb 爱 („estimar‟), verb que per la seva naturalesa requereix un 

objecte. En aquest cas el substantiu que fa aquesta funció és 学生 („alumne‟).  

 

爸爸送（给）朋友一本书。~ El pare regala un llibre al <seu> amic. 

                                      ------ --- ------ ------ - --- ----           ---  ------ ------ ---- ------ --- ------- --------  

 

                                                             Num+Clas.    Art.                 Art.          Art.  Pos. 

                                                     Prep.                                                          Prep. 

                                                         Obj.                                                                           CI 

                                                                          Obj.                                   CD 

                                    Subj. / Verb                                       Subj. /  Verb 

 

Aquest altre exemple torna a ser equiparable a una llengua com el català. Tot i que veiem que l‟ordre dels complements 

no és el mateix (en xinès apareix primer el complement que diríem indirecte i després el directe, mentre que en català 

és al revés), podem observar com aquest mateix verb 送 („regalar‟) demana dos objectes en ambdues llengües: （给）

朋友 („al <seu> amic‟) i 一本书 („un llibre‟). És curiós observar també com les dues utilitzen una preposició per 

expressar algun dels dos objectes, i que coincideixin a fer-ho en l‟indirecte.  

 

我的家在学校对面。~ Casa meva es troba davant de l’escola. 

                                           ------ --- -- ----- ------       -------- ------- ----------- --------- ---- - ---------- 

                                                                                                                Prep. 

                                                             Pos.                      Pos.                Prep.              Art. 

                                              CN 

                                                            Obj.                                                                    CCLloc.         

                                               Subj./Verb                  Subj.       /      Verb 

 

Finalment, aquest és un exemple de la diferència d‟objectes entre les llengües. El xinès considera el complement que 

segueix al verb 在 („trobar-se‟ o simplement „estar‟ amb un valor no copulatiu) com un objecte, mentre que en català 

això no passa de ser un Complement Circumstancial. De fet, ja veiem en l‟anàlisi que la naturalesa dels mots que 

formen aquest complement no és la mateixa. Mentre en xinès el mot 对面 („davant‟) és un substantiu, en català és una 

preposició. Les conseqüències que es deriven d‟aquest fet són múltiples i ben diverses, com podem veure en l‟exemple. 

Analitzats aquests exemples en xinès i vistes les especificitats que aquesta llengua presenta, cal ara 

comprovar si aquella proposició que havíem fet inicialment sobre l‟objecte en tant que objecte l‟acompleixen la llengua 

anglesa i la llatina. Per fer-ho ens valdrem dels mateixos exemples anteriors, de manera que les diferències les podrem 

percebre amb més facilitat. 

 

 

 Exemples: 

Teachers love their pupils. ~ Magister suos discipulos amat. 

                                            ------------ ------ ------ ---------       ------------ ------- -------------- -------- 

 

                                                                          Pos.                                 Pos. 

                                                                          DO                                          CD 

                                                   Subj. / Verb                           Subj.                /                Verb 

 

 

Si comparem aquests exemples amb el seu homòleg xinès i amb la traducció en  català de la p. 63, ens adonarem que 

les tres llengües d‟aquest estudi, així com el català, utilitzen estructures pràcticament idèntiques. En aquest cas concret, 
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anglès i llatí consideren aquests objectes que requereix el verb com a directes, ja que participen activament de la idea 

verbal.  

 Això fet és especialment rellevant de comentar en llatí: les desinències casuals de les quals es val aquesta 

llengua l‟obliguen a utilitzar el cas acusatiu per expressar el Complement Directe. També del llatí és curiós veure com 

s‟acompleix la tendència de situar el verb al final de l‟oració. De fet és l‟única que s‟ho pot permetre, perquè les 

esmentades desinències casuals que determinen la funció sintáctica dels elements que apareixen en l‟oració faciliten la 

mobilitat de tots els seus elements, fins i tot la del verb.   

 

 

The father gives a book to his friend. ~ Pater unum librum suo amico largitur. 

                             ----- -------- ------- -- ------- --- ----  --------        ------- --------- --------- -----  --------  -------- 

 

                                 Art.                    Art.             Pos.                            Num.            Pos. 

  

                                                            DO       Prep.                                            CD 

                                                                          IO                                                                      CI 

 

                                     Subj. / Verb                                              Subj.                      /                    Verb 

 

 

En aquest altre exemple tornem a apreciar com les tres llengües adopten comportaments quasibé mimètics. Les 

úniques diferències les torna a presentar el llatí. No cal tornar a fer notar el fet que el verb en aquesta llengua  apareix 

al final de l‟oració. L‟aspecte més rellevant és el no ús de preposició en un dels dos objectes que presenta. Si bé hem 

vist com el xinès n‟utilitzava una, aquí veiem que l‟anglès també es val de la preposició „to‟ per diferenciar el DO del IO. 

En llatí, les desinències casuals fan prescindible aquest tipus de mot, de manera que aquí el CI apareix en la forma de 

datiu. Podem concloure, per tant, que aquell aspecte que semblava un entrebanc en l‟estudi de la llengua, esdevé ara 

un element favorable a l‟hora de construir oracions.  

 

My house is in front of the school. ~ Meus domus ante scholam est. 

                                    ---- -------- -- --- ------- --- ---- ----------         --------- -------- ------- ----------- ----- 

 

                                       Pos.                                Art.                       Pos. 

                                                         Prep.          Prep.                                             Prep. 

                              

                                                                          Prep. 

                                                            Adverbial Clause                                                 CCLloc. 

 

                                            Subj./Verb                                                     Subj.              /            Verb 

 

 

En aquest tercer exemple podem adonar-nos de la particularitat que presentava el xinès sobre els seus objectes. Com 

ja vèiem en la traducció, aquest no és un aspecte que puguem fer extensible a altres llengües, en aquest cas l‟anglès o 

el llatí. Ara bé, sí que podem apreciar com ambdues solucionen aquest petit inconvenient a partir de preposicions o 

locucions preposicionals en el seu defecte. L‟últim fet rellevant a comentar és el cas que regeix la preposició usada en 

l‟oració llatina: „ANTE‟ regeix sempre acusatiu, però haguéssim pogut fer servir igualment „PRO‟ sense que el valor 

semàntic es veiés gaire alterat. En aquest altre cas, el substantiu escola („SCHOLA, -AE‟) l‟hauríem d‟haver escrit en 

cas ablatiu. 

 Aquestes diferències que presenten l‟anglès i el llatí són pròpiament allò que en la graella d‟equivalències de 

nomenclatura havíem dit que eren Complements Circumstancials. Vist que en xinès aquesta no és sinó un cas concret 

dels tipus d‟objecte que existeixen, cal analitzar en un nou apartat aquests complements propis d‟aquestes dues 

llengües.   
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1.3.5  LA CIRCUMSTÀNCIA: QUANTITATIVA, TEMPORAL, LOCAL, CAUSAL, MODAL I ALTRES. 

Per circumstància entenem “cadacuna de les condicions (de temps, lloc, manera, etc.) en què un esdeveniment té 

lloc”
95

. Així doncs, aquest complement verbal ens introduirà en l‟oració matisos de l‟acció verbal. 

 Ja havíem dit abans, però, que aquest complement verbal no apareix en totes les llengües o, almenys, en les 

d‟aquest estudi. En xinès aquesta qüestió no passa de ser un objecte, mentre que en anglès i llatí aquests 

complements formen un conjunt propi.  

 A mode de proposició direm que els Complements Circumstancials (o „Adverbial Clause‟) són, en la majoria 

de casos, prescindibles. Generalment, com indica el nom que reben en anglès, tenen com a nucli un adverbi, tot i que 

podem trobar en molts casos substantius precedits per algun tipus de preposició en aquesta mateixa funció
96

.    

 Finalment, dels Complements Circumstancials cal indicar-ne la seva classificació. Segons el matís o el valor 

que aporten al sentit global de l‟oració, aquests complements es diferencien entre els locals, els temporals, els modals, 

els causals, els de quantitat, els de finalitat, etc. Les precisions poden ser múltiples, de manera que la classificació 

també ho podrà ser. 

 

 Exemples: 

Romans built big temples and decorated them with gold and silver. ~ Els romans construiren grans temples i <els> 

adornaren amb or i plata. 

 

Romani magna templa aedificaverunt atque auro et argento ornaverunt. ~ Els romans construiren grans temples i 

<els> adornaren <amb> or i plata. 

  

 Aquest és un exemple de Complement Circumstancial format per dos substantius. La diferència que presenten anglès i 

llatí és en l‟ús de la preposició. La primera llengua l‟utilitza directament, mentre que la segona, el llatí, es val de les 

desinències casuals per el·lidir-la. En aquest cas, doncs, trobem els substantius declinats en cas ablatiu. En la 

traducció, però, sí que veiem com el català adopta també la preposició.  

 

1.3.6 EL PUNT DE REFERÈNCIA I EL COMPLEMENT DE DIRECCIONALITAT. 

El Complement de Direccionalitat és un dels complements més rellevants de la llengua xinesa. Quan analitzàvem 

morfològicament el verb ja introduíem que el xinès fa prevaldre, davant de qualsevol situació, les estructures de la 

Lògica i del pensament humà (p.39). Això li permet una precisió semàntica que desconeixen altres llengües com anglès 

i llatí.  

Amb aquests conceptes presents, definirem aquesta funció gramatical com aquella que indica la direcció en 

la qual es realitza l‟acció del verb o bé a què es dirigeix l‟objecte, sempre i quan en trobem un en l‟oració. Cal esmentar 

també que els Complements de Direccionalitat xinesos poden ser de dos tipus: simples o compostos, tot i que aquesta 

distinció és irrellevant perquè, més enllà de la forma, actuen igual en el context oracional. Només alguns de compostos 

formen estructures pròpies, tot i que aquestes no s‟analitzen en aquest treball.  

 

Exemples:  

狼向王大为先生扑去。~ El llop va llançar-se sobre en Wang Dawei. 

 

En aquest primer cas trobem un Complement de Direccionalitat Simple （去）col·locat darrere del verb  扑 („llançar-se‟ 

o bé „precipitar-se‟, en ambdós casos “sobre algú o alguna cosa”). Per a nosaltres, com veiem en la traducció en català, 

és evident que el llop pot llançar-se només sobre i cap a en Wang Dawei, i no pas allunyar-se‟n. „Direccionalitat‟, però, 

no té aquest sentit en xinès, sinó que detalla qui diu l‟oració i qui en pateix les conseqüències. Segons aquesta idea, la 

precisió de subjecte i objecte ens permet determinar el punt de vista o de referència.  
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 FABRA, Pompeu; Op.cit.251. 
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 El fet que generalment siguin adverbis els nuclis d‟un Complement Circumstancial obeeix a la funció bàsica d‟aquests. Quan els 
analitzàvem morfològicament, dèiem que la seva funció principal és la de matisar els valors de les qualitats de l‟acció verbal. Si 
considerem que aquests complements verbals persegueixen el mateix objectiu, els adverbis n‟haurien de ser el seu nucli en la majoria 
de casos.  
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Per comprovar-ho, només cal canviar aquest complement pel seu antònim（来）. Més enllà del canvi 

semàntic que podem concebre, la distinció arriba fins a un nivell lingüístic més profund. Una oració com “狼向王大为先

生扑来” només podria dir-la en Wang Dawei, perquè el llop es precipita sobre seu i, des del seu punt de referència, se li 

acosta; mentre que en la primera especificàvem que es precipitava sobre seu, mentre s‟ allunyava de nosaltres.  

 

突然墙上的话掉了下来。~ De cop i volta, el quadre penjat a la paret va caure. 

 

En aquest altre exemple el Complement de Direccionalitat és compost, ja que trobem dos sinogrames en lloc d‟un de 

sol: 下来. De nou ens trobem que el català no disposa de cap mecanisme per traduir fidelment una oració com aquesta. 

De fet, si així ho volguéssim fer hauríem de dir: “De cop i volta, el quadre penjat a la paret va vaure al terra apropant-

s‟hi”. És evident, però, que ningú escriuria una oració com aquesta: el quadre no podrà caure al sostre allunyant-se del 

terra. Així doncs, la diferència més important que s‟estableix entre el xinès i el català és el punt de referència. 

 Si enlloc de parlar d‟un quadre, però, parléssim d‟una persona, que no cau sinó que baixa un bloc de pisos, la 

precisió anterior seria molt rellevant, perquè les opcions que ens presenta la llengua xinesa són dues: nosaltres podem 

baixar apropant-nos a algú que es trobi a un pis inferior, o bé baixar allunyant-nos d‟algú que es troba en el mateix pis 

que nosaltres.  

 Aquest exemple és útil, doncs, per adonar-nos de la diferent concepció que tenen les llengües xinesa i 

catalana del terme „direccionalitat‟. Ara bé, cal analitzar aquesta situació en les altres dues llengües que formen part 

d‟aquest estudi: l‟anglès i el llatí. 

 

 Exemples: 

The wolf punced on Wang Dawei. ~ Lupus in Wang Dawei impetus fecit. 

 

Suddendly, the picture hung on the wall fell down. ~ Subito tabula pensa in pariete cecidit.  

Com ja dèiem a l‟inici d‟aquest apartat, anglès i llatí desconeixen aquesta precisió semàntica. En les oracions anteriors 

no veiem elements identificables amb les idees xineses. Seria erroni afirmar que les preposicions que utilitzen anglès i 

llatí ens alguns casos („on‟, „in‟) volen transmetre la mateixa idea, ja que resalten únicament l‟objecte: sobre qui recau 

l‟acció verbal. De fet, també la llengua xinesa n‟utilitza una en la primera oració （向）. 

 

 Quadre dels Complements de Direccionalitat Simples: 

去 来 上 下 进 出 

回 过 起 开 到  

 

Cal comentar que, morfològicament, tots aquests mots són verbs. Ara bé, precisament per aquest motiu, la majoria de 

sinogrames anteriors són també preposicions, l‟origen de les quals és únicament verbal. És amb aquest altre valor 

morfològic, amb el de la preposició, que hem de considerar els complements anteriors. 

 El mateix podem dir-ne dels sinogrames que formen el grup dels Complements de Direccionalitat Compostos, 

ja que aquests sorgeixen de la combinació dels anteriors. Així doncs, els punts de referència els delimiten 去 i 来 („anar‟ 

i „venir‟), mentre que els altres aporten el significat verbal de l‟oració. No obstant això, trobem excepcions com 

l‟exemple de la p.67.  

 

 Graella dels Complements de Direccionalitat Compostos: 

  去 来 
上 („pujar‟) 上去 上来 
下 („baixar‟) 下去 下来 
进 („entrar‟) 进去 进来 
出 („sortir‟) 出去 出来 
回(„tornar‟) 回去 回来 
过 („creuar‟) 过去 过来 
到 („arribar‟) 到…去 到来 
起 („aixecar‟) - 起来 
开 („obrir‟) - 开来 
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 Esquemes per a la comprensió del Complement Direccional: 

 

                。                         。          

                。                                       。   

                               。          。                     

                               。                        。 

 

 

Finalment, d‟aquests complements verbals xinesos només cal comentar-ne el lloc que ocupen en l‟oració. Tant els 

Complements Direccionals Simples com els Compostos es col·loquen sempre darrere del verb al qual fan referència. 

Ara bé, l‟objecte pot interposar-se entre el verb i el complement només si es tracta d‟una ordre o bé d‟un objecte local 

(Adverbial Clause o Complement Circumstancial). 

 

 Exemples: 

他 带来了 两本书 。 ~    你给我到一杯水来。 

                                                             --- --- -- -- --- -- ---           --- -- -- --- -- -- -- -- 

                                                                  Part.           

                                                                           Num.+         Prep.          Num.+ 

                                                                              Clas.                               Clas. 

                                                                               Obj.               Obj.       Obj. 

                                                                      C. Direc.                                       C. Direc.  

 

                                                         Subj./Vb.                         Subj.  /  Verb 

 

En aquestes dues oracions podem apreciar clarament com s‟altera l‟ordre. La primera („Ell va portar dos llibres‟) és un 

exemple d‟un cas qualsevol, amb el Complement Direccional just darrera del verb. La segona („Porta‟m un got d‟aigua‟), 

per altra banda, representa les oracions amb una ordre. En aquesta altra veiem clarament com l‟objecte se situa entre 

el verb i el complement. 

 

1.3.7 EL COMPLEMENT RESULTATIU. 

Aquest és un altre complement verbal propi de la llengua xinesa i que no coneixen ni anglès ni llatí. Cal avançar que, 

des d‟una òptica lingüística occidental, és també el complement verbal més difícil de fer servir, ja que la idea que 

expressa pot semblar confosa.  

 Tal i com se‟n veia afectat el Complement Direccional, la raó de ser d‟aquest complement és la importància 

que atorga la llengua xinesa a les regles de la Lògica i del pensament. Aquest complement reflecteix perfectament 

aquest fet, ja que expressa el resultat produït per l‟acció verbal, és a dir, “allò que es produeix com a efecte o 

conseqüència d‟alguna cosa” 
97

.  

 

 Exemple: 

那个笑话他听懂了。~ Ell va entendre l‟acudit. 

  

懂 („entrendre‟) es el resultat de 听 („escoltar‟). Així doncs, en xinès aquesta paraula és indispensable per indicar el 

resultat de l‟acció verbal. En cas contrari, diríem que ell va sentir l‟acudit però no sabríem si l‟hauria entès o no. La 

traducció lògica, doncs, seria: “Ell va escoltar l‟acudit i el va entendre”.    

 

Morfològicament, els mots que poden actuar en funció de Complement Resultatiu són el verb (aspecte que ens recorda 

els Complements de Direccionalitat) i els adjectius qualificatius. Mentre que d‟aquests últims tots poden actuar amb 

aquesta funció, dels verbs només alguns poden fer-ho.  
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 FABRA, Pompeu; Op. cit. p.1088.  

 去 来 

进  进去 进来 

出  出去 出来 
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 Quadre de verbs principals que poden actuar en funció de Complement Resultatiu: 

见 懂 走 跑 掉 住 
着 翻 到 成 作 为 
死 透 会 倒 在 给 

 

El Complement Resultatiu afecta tant el subjecte o l‟objecte de l‟oració com el propi verb, ja que pot expressar el 

resultat que es produeix en el subjecte o l‟objecte després d‟haver realitzat l‟acció verbal o bé expressar la perfecció del 

verb. En aquest segon cas, aquest complement reforça les idees de perfecció que aporten altres elements de l‟oració 

(com les partícules exposades en l‟anàlisi morfològica del verb en la p. 40), de manera que és equiparable a algunes 

formes verbals de l‟anglès i el llatí. 

 Finalment, i abans d‟indicar nous exemples que il·lustrin aquests aspectes, podem dir que aquests 

complements alteren lleugerament la sintaxi. De fet, es tracta de dos aspectes que poden ser fàcilment deduïbles, però 

que cal esmentar. El primer és el seu procés de negació. En oracions passades, i essent-ne part de causa, aquestes 

només podran ser negades per l‟adverbi de passat（没）. A més, la negació afecta pròpiament al Complement 

Resultatiu i no al verb principal.  

 L‟altre aspecte és la unió que es deriva entre el verb i aquests complements. La seva estreta relació els 

converteix quasibé en un sol verb, de manera que tots els altres complements es pospondran a aquest.   

  

 Exemples: 

那个家庭已经建成了。~ Aquella casa ja s‟ha construït. 

 

En aquesta primera oració veiem com el resultat de l‟acció verbal 建 („construir‟) és 成 („fer‟) i com recau aquest sobre el 

subjecte 家庭 („casa‟). Entenem, per tant, que la casa ja l‟han construït i està acabada del tot. 

 

你写完信了吗？~ Has acabat d‟escriure la carta? 

 

En aquest altre exemple el resultat del verb 写 („escriure‟) és 完 („acabar‟) i aquest recau sobre el primer. Segons 

aquesta idea veiem que en català sí que podem trobar algunes d‟aquestes precisions, tot i que les diferències són 

importants. 

 

Explicada aquesta funció en xinès, cal comprobar si realment anglès i llatí no poden expressar-la amb la mateixa 

precisió. Per fer-ho, ens valdrem de les traduccions dels exemples anteriors, seguint el mateix ordre. 

 

 Exemples: 

He understood the joke. ~ Ille salem intellexit. 

That house has already been built. ~ Ille domus iam aedificata est. 

Have you finished writing the letter? ~ Nonne scribere epistulam finivisti? 

 

Tal i com ja adelantàvem, anglès i llatí adopten formes verbals de temps perfets per plasmar així que l‟acció s‟ha dut a 

terme. Podem apreciar, doncs, que no disposen de mecanismes propis per manifestar aquesta idea gramatical que, de 

fet, és semàntica, ja que fa referència a la diferent elecció de les regles a seguir: adoptant el xinès les de la Lògica 

admet complements verbals que anglès i llatí no accepten perquè adopten les de la gramàtica.  

 Sí que mostren una semblança, però, en un matís molt particular: en el segon exemple veiem com l‟adverbi 

xinès 已经 queda totalment evidenciat en les traduccions. Així doncs, already en anglès i iam en llatí ens mostren que 

les tres llengües no estan tan allunyades les unes de les altres, ja que totes tres accepten una precisió temporal que, 

tot i ser efímera, és molt rellevant en l‟exemple anterior. Tot i que la seva importància no és cabdal, això diu molt a favor 

de la germanor entre les tres llengües, perquè tenen algunes necessitats –semàntiques en aquest cas– que es veuen 

obligades a solucionar mijançant processos mimètics.  
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2. ANÀLISI ORACIONAL O SINTAXI APLICADA.  

 

Un cop analitzada la morfologia i la sintaxi cal combinar els coneixements obtinguts per aplicar-los en un cas oracional 

real. Tot i que en l‟apartat anterior ja s‟han introduït algunes oracions analitzades per remarcar les qüestions que 

s‟explicaven, volem dedicar-hi ara un apartat íntegre. D‟aquesta manera, doncs, aconseguirem tancar un cicle que 

havíem iniciat amb la base teòrica de la gramàtica i que ens ha conduït al llarg de l‟anàlisi de mots i de les seves 

funcions. 

 Aquest nou apartat es planteja d‟una forma peculiar: essent el xinès la base d‟aquest estudi gramàtic 

comparat, hem redactat un text amb cert valor literari utilitzant les estructures pròpies d‟aquesta llengua. A continuació, 

l‟hem traduït a les altres llengües que formen part d‟aquest estudi (anglès i llatí) i, finalment, també hem inclòs la 

traducció del text en català, ja que no podem passar per alt el fet que aquesta és la llengua vehicular a partir de la qual 

es busca la comprensió de l‟estudi gramàtic. No obstant això, en tots tres casos s‟han buscat les formes més genuïnes 

d‟aquestes llengües. Es tracta, doncs, d‟un petit racó literari on no importa tant la similitud gramàtica entre les llengües, 

sinó la seva expressió en el grau més alt i més natural. 

 Seguidament a les traduccions, i sense oblidar la raó de ser d‟aquesta recerca, hem treballat sobre les 

oracions més rellevants del text. Més enllà de mostrar les diferències entre aquestes llengües, s‟han buscat també les 

similituds que presenten. D‟aquesta manera es pretén seguir justificant que llengües tan aparentment diferents com el 

xinès, l‟anglès o el llatí, sens dubte trets.  

 

Abans d‟introduir els textos podem fer un breu resum del contingut, ja que la traducció en català és l‟última que apareix, 

seguint l‟ordre establert al llarg de l‟estudi. Direm, per tant, que la història que es relata és un retrobament entre la 

protagonista i el seu amor adolescent, 王大卫 („Wang Dawei‟). Situats en un parc, ella recorda una de les seves 

aventures en aquell mateix lloc quan encara eren uns nens, bondadosos i innocents.   

 

 

2.1 TEXT DE CREACIÓ PRÒPIA: 我和王大卫. 

 

我和王大卫 

 

昨天我跟王大卫去了公园。我们很喜欢一边走路一边说话。在公园里，我们看到天上一朵朵白云，湖边一棵棵绿

树，水面一条条小船，真是美极了。我们最后一次见面的时候离现在已经有很长时间了，所以我们有很多话要谈。这个时候，

在湖边，我正好看到了一条鱼从前面游来，这让我想起了一个我们小时候的故事。 

 

我们 有 十两岁 的时候，我们 常常 去那儿 玩一玩儿。这夏天的天 很热了。我们要了游泳，所以 我们 跳到湖泊

上。里面 水 可冷了。正在一条鱼 游泳了 到我们的旁边。哪怕 只 能够 这样 的 印象，我从未 没 忘记 那 种特别的 感

觉。我  感到 我有 这么都 全力。我开心了。 

那天，好像刮了风，也下了雨。我们要回家的时候走错了路，走了很多路也没找到我们的家。我们很累了，很想睡

觉，所以我们想找一个地方睡觉，可是每个地方都很湿，没办法，只能在一棵树下，放很多花瓣，在那儿我们睡了觉。 

第二天早上，我们继续找我们回家的路。可是我们也没找到。我们很怕，我们的父母亲丌知道我们在哪儿，因为我

们没和他们说我们去了哪儿。我们已经一天没吃饭了，很饿，那个时候我们觉得每个地方都一样，没有什么区别。我们走了

很多路、很久才找到了家。我们到家的时候，我们已经很累了。当时 我们的父亲斥责了我们。 

 

可是昨天丌一样，我们又划船又聊天儿，很高兴。我们从十二岁那年起就相爱了。昨天，在我们很喜爱的地方，他

说他很爱我。一些鱼游向我们的船，可漂亮了。可是我没看，只看着他。这个时候我们拥抱了。 
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2.2 TRADUCCIÓ DEL TEXT EN ANGLÈS. 

 

Wang Dawei and I 

 

Yesterday Wang Dawei and I went to the parc. We wanted to walk by and talk for a while. All the clouds in the sky were 

white, the trees at the bank of the lake were green, on the surface, there was a boat: everything was gorgeous. It had 

been a long time since our last meeting, so we had a lot to talk about. Then I saw a fish. That view reminded me of one 

of our experiences. 

 

When we were twelve, we used to go there to play. That summer day was very hot. We wanted to swim, so we jumped 

into the lake. Inside, the water was freezing. Then, a fish came up swimming. Although it was just an impression, I 

haven‟t forgotten that special sensation since then. I felt at the top of my strength. It made me happy.  

 It seemed as if the wind was blowing, it was also raining. We wanted to come back home, but we had got lost. 

We walked a lot, but we couldn‟t find our house. We wanted to sleep, so we looked for a place. Everything was wet. We 

put some forest leaves under a tree, where we finally slept.  

 The following morning we continued looking for our home. But we still couldn‟t find it. We were really scared, 

our parents coudn‟t find us anywhere, because we hadn‟t told them we were leaving. From the morning to the afternoon 

we ate nothing. All places seemed to be identical: there was no difference from one another. When we finally arrived, 

we were exhausted. Then, our parents scolded us. 

 

But everything was different yesterday. We sat down on the boat and started rowing. I‟ve secretely loved Wang Dawei 

since we were twelve, but I‟ve never told him. Yesterday, in our favourite place, he said he loved me. Some fish started 

swimming around our boat. Everything was lovely. I couldn‟t think about anything but him. Then, I hugged him. 

    

2.3 TRADUCCIÓ DEL TEXT EN LLATÍ.  

 

Ego et Wang Dawei 

 

Heri ego et Wang Dawei in parcum iverunt. Volebamus ambulare ad loquendum exiguum temporis spatium. In caelum 

totae nubes albae erant, in lacus ripam arbores virentes erant, in aquae superficiem parvam scapham erat: totus 

pulcherrimus erat. Multus tempus iam ultimam vicis egregant, igitur multa rem ad nos explicandam habebamus. Tunc 

unam piscem vidi. Illa imago mihi recordare unam nostrarum experientiarum facit.  

 

Quando nos duodecim annos natos eramus, nonnumquam in illum locum ebamus lusum. Illa aestatis die calor erat. 

Natare volebamus, ergo in lacum nos conicimus. Intus aqua friget. Tunc, unam piscem ad nos natanda venit. Etsi solum 

sensus erat, iam tum illum (qui singularis erat) non oblitus sum. Plenam vigorem me habeo. Me laetor.  

Ventum spirare videbatur, etiam pluit. Regredire ad domum volebamus, sed nos perdideramus. Multo 

ambulavimus, sed nostrum domum non invenimus. Dormire volebamus, ergo locum quaesivimus. Totus madet. Infra 

arborem frondem collocavimus. Ibi noctem egimus.  

Postera die mane quaerire nostrum domum permansimus. Sed illum non invenimus. Multum metum 

habebamus; nostri parentes nos nusquam non repperunt, cur illis exere non dixeramus. E mane ad vespere nihil non 

comedimus. Toti loci aequales videbantur: differentia inter neutrum non erat. Totus virens et taesus erat, cur nihil ad 

faciendum habebamus. Solum ambulavimus et nostrum donum non invenimus. Quando tandem advenimus, nos multus 

fatigatus eramus. Tunc nostri parentes nobis contenderunt. 

 

Sed heri totus dissimilis erat. In scapham nobis sedimus et illam egimus. Ex ego duodecim annos natos eram ad hodie, 

ego Wang Dawei amavi, sed illum nunquam non locutum eram. Heri, loco praefelato, mihi amare dixit. Aliqui pisces 

circum nostra scapha ab natandae inceperunt. Totus pretiosus erat. Ego cogitare non poseram: solum illum videbam. 

Tunc illum amplexus sum. 
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2.4 TRADUCCIÓ DEL TEXT EN CATALÀ.  

Wang Dawei i jo 

 

Ahir en Wang Dawei i jo vàrem anar al parc. Volíem passejar per parlar una estona. Al cel tots els núvols eren blancs, a 

la riba del llac els arbres eren verds, a la superfície de l‟aigua hi havia una petita barca: tot era bellíssim. Havia passat 

molt de temps d‟ençà que ens havíem vist per última vegada, de manera que teníem moltes coses per explicar-nos. 

Llavors vaig veure un peix. Aquella imatge em féu recordar una de les nostres experiències.  

 

Quan nosaltres teníem dotze anys, anàvem sovint a aquell lloc a jugar. Aquell dia d‟estiu feia molta calor. Volíem nedar, 

així que ens vàrem tirar al llac. A dins l‟aigua era molt freda. Llavors, un peix vingué nedant fins a nosaltres. Tot i que 

només fou una impressió, des de llavors no he oblidat aquella sensació tan especial. Vaig sentir-me ple de forces. Em 

vaig alegrar. 

Semblava que el vent bufava, també plovia. Nosaltres volíem tornar cap a casa, però ens havíem perdut. 

Vàrem caminar molt però no trobavem casa nostra. Volíem dormir, així que buscàrem un lloc. Tot estava moll. Sota un 

arbre, hi posàrem moltes fulles. Allà passàrem la nit.  

El dia següent al matí continuàrem buscant casa nostra. Però tampoc la trobàvem. Teníem molta por; els 

nostres pares no ens trobaven per enlloc perquè no els havíem dit que sortíem. Des del matí fins al vespre no 

menjàrem res. Tots els llocs semblaven iguals: no hi havia diferència entre un i altre. Tot era verd i avorrit, ja que no 

teníem res a fer. Només caminàvem i no trobàvem casa nostra. Quan finalment arribàrem, estàvem molt cansats. 

Llavors els nostres pares ens renyaren. 

    

Ahir, però, tot era diferent. Ens vam asseure a la barca i vam remar. Des de que jo tenia dotze anys i fins avui mateix jo 

he estimat en Wang Dawei, però no li ho havia dit mai. Ahir, al nostre lloc predirecte, em va dir que m‟estimava. Uns 

quants peixos van començar a nedar al voltant de la nostra barca. Tot era preciós. Jo no podia pensar: només el veia a 

ell. Llavors, el vaig abraçar. 

 

2.5  ANÀLISI ORACIONAL APLICADA AL TEXT. 

 

在公园里，我们看到天上一朵朵白云，湖边一棵棵绿树，水面一条条小船，真是美极了。 

   --- ------- ----       -------   ---  --   ---  ---  --- --- ---  ---- ---        ---  --- ---  --- ---  ---- ---       ----  --- --- --- ----  --- -----     ----- --- ---- ------- 

 

                       2 

 

       1                                                5         6       7                   5               6     7                    5        6      7 

                                                                  8              9                       8                 9                        8               9                          14 

                                                                                                                   11                         11 

                         3                    4                                   10                                                                                                  12  13 

 

                   

 

                                              ORACIÓ COMPOSTA 

 

 

 

Llengenda de l‟anàlisi anterior: 

 

1. Preposició que actua a mode d‟enllaç. 

2. Adjectiu que complementa el nucli, un substantiu. 

3. Sintagma preposicional en funció de Complement Circumstancial. 
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4. Complement Resultatiu (到). 

5. Preposició amb valor adverbial. 

6. Adjectiu numeral que actua com a determinant. 

7. Estructura de classificadors reduplicats. 

8. Sintagma Nominal en funció de Complement del Nom. 

9. Adjectiu calificatiu que qualifica el nucli a què acompanya. 

10.  Sintagma Nominal amb una funció doble: Objecte del primer verb (看), així com Subjecte sobreentès de la 

segona oració. 

11. Sintagma Nominal que componen les diferents parts de què consta el punt 10. 

12.  Partícula que actua com a Complement Oracional. 

13. Sintagma Adjectival en funció d‟Atribut. 

14. Partícula emfàtica que acompanya l‟adjectiu a què complementa. 

 

Comentari general: 

Aquesta oració xinesa és juxtaposada. Trobem dues oracions amb sentit complet que estan separades per 

un signe tipogràfic. Ara bé, pròpiament és també subordinada, ja que l‟objecte de la primera proposició （天上一朵朵白

云，湖边一棵棵绿树，水面一条条小船）és alhora subjecte del verb copulatiu 是 de la segona oració. No obstant això, la 

inèxistència de pronoms relatius en xinès, ens obliga a sobreentendre aquest subjecte, per aquest motiu trobem dues 

funcions que surten del punt on coincideixen els tres objectes de la primera oració. I d‟aquest objecte, és rellevant 

adonar-se de la idèntica estructura que presenten: Complement + Numeral + Classificador reduplicat + Complement + 

Nucli. Els altres elements que apareixen en l‟oració són l‟Objecte 在公园里 que ens situa l‟acció al parc, així com el 

Complement Resultatiu  到.  

______________________________________________________________________________________________ 

 

All the clouds in the sky were white, on the surface there was a boat: everything was gorgeous. 

                         --- ---- -------- -- --- ---- ------ ------  ------   --- ----- -----------  ------------- -- -------  ---------------  ----  ------------- 

 

                           Det. Art.                    Art.                              Art.                           Art. 

                                             Prep.                                Prep. 

                                                  CN                     Atrib.                        CCLl.              CD 

 

 

                                       

                                                               OR. JUXTAPOSADES 

 

                                                                                                                                 CN.                                      Atrib. 

 

                                                                                                                                             OR. COMP. 

 

Comentari general:  

 

Tot i que en aquest mateix exemple només hem agafat una part de tota l‟oració xinesa anterior, en tenim prou per 

adonar-nos de la gran diferència. Aquí trobem una oració principal („everything was gorgeous‟) el subjecte de la qual 

està qualificat a partir d‟una aposició que conté en el seu interior dues oracions subordinades. No obstant això, fins i tot 

aquestes dues oracions no són de la mateixa naturalesa, ja que la primera és copulativa (trobem l‟ús d‟una forma 

verbal del verb „to be‟), mentre que la segona és impersonal.   

 També és rellevant comentar l‟aportació adjectival, no verbal, del sintagma „in the sky‟ i el sentit d‟Adverbial 

Clause del complement „on the surface‟.   
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In caelum totae nubes albae erant, in aquae superficiem parvam scapham erat: totus pulcherrimus erat. 

                          -- --------- --------  -------- ------- -------   --- --------   ----------------  ---------- ------------  -----   ------- ------------------  ---- 

 

                                               Det.                                               CN                        CN 

                            Prep.                                                     Prep. 

 

                                              CCLl.             Atrib.                                                  CCLl.        Atrib. 

 

 

OR. JUXTAPOSADES 

 

                                                                                                            CN                                       Atrib. 

 

                                                                                                                

                                                                                                                                             OR. COMP. 

 

Comentari general: 

 

Amb el mateix segment que l‟oració anglesa, veiem com aquí es repeteix el model anterior. L‟oració que la llengua pren 

com a principal és l‟última: „totus pulcherrimus erat‟ El seu subjecte, però, està influenciat per l‟aportació semàntica de 

dues oracions subordinades, les quals són atributiva la primera, i impersonal la segona. El model és pràcticament 

idèntic. Les úniques diferències rellevants que veiem, respecte a l‟anàlisi anglesa, és el valor verbal dels sintagmes „in 

caelum‟ i „in aquae superficiem‟: l‟anglès considerava el primer sintagma com un complement del nom, mentre que el 

llatí li atorga una funció verbal, un Complement Circumstancial. L‟altre sintagma, però, sí que es comporta idènticament 

de com ho faria en anglès.  

 

V/ CONCLUSIÓ: 

 

Crec que, tot i les ambicions i dificultats manifestades inicialment, he assolit el meu propòsit. Més que la pròpia anàlisi 

en si, de fet a mi m‟interessava La Llengua. I no hi ha dubte que n‟he trobat petits rastres. Després d‟aquest llarg 

període de treball en què l‟anàlisi oracional esdevingué gairebé una obsessió, ara puc dir, sempre amb la deguda 

modèstia, que he trobat connexions entre tres llengües per la comparació de les quals pocs haurien apostat.   

 No obstant això, i redactant la conclusió més important a mode de proposició filosòfica, puc afirmar que la 

llengua en tant que llengua és immutable: totes tres llengües comparteixen un fons conceptual inqüestionable. La 

diferència la trobem en l‟aplicació pràctica d‟aquest fons. Tot i així, no podem considerar unes opcions més vàlides que 

d‟altres, perquè totes ho són en el mateix grau. La  és, per tant, l‟element que establirà les diferències, a partir de 

les quals veiem les peculiaritats de cada llengua. 

 Pot semblar que s‟estiguin remarcant les diferències enlloc de les semblances, aparentment més improvables. 

En aquest cas direm, a mode d‟exemple que m‟empara la proximitat, que substantius xinesos, anglesos i llatins 

s‟empren en el mateixos casos i amb els mateixos sentits. Tot allò que afecti el gènere o altres especificitats en cada 

llengua (com la declinació, per exemple) seran susceptibles al canvi.  

Dels adjectius podem dir-ne el mateix, així com dels pronoms i dels adverbis. Els seus usos són pràcticament 

idèntics. Només presentaven diferències els pronoms xinesos (molt menys abundants que en l‟anglès i en el llatí) i les 

emfatitzacions dels adjectius pròpies de cada llengua. Vèiem, però, que els graus de significació d‟aquests últims eren 

ben similars.  

El verb és potser l‟element que menys similituds presenta entre una i altra llengua. La seva importància el fa 

vulnerable al canvi, els matisos, les aportacions de significat, etc. Aplicat a la sintaxi podia arribar a convertir-se en un 

element caòtic. Novament, però, les diferències les establia el xinès i per una causa: aquesta llengua fa prevaldre les 

regles de la lògica i les del pensament humà a les de la gramàtica. Aquesta és potser una de les idees més rellevants 

que hem conclòs de tot plegat, ja que moltes de les semblances i les diferències entre llengües s‟estructuren al seu 

voltant.  
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És innegable, però, la satisfacció personal davant d‟aquest treball. A priori semblava que res acabaria de 

sortir bé del tot. Ara, sembla que tot hi anés des d‟un bon principi. No obstant això, aquest treball m‟ha aportat 

confiança en mi mateix. Creure en mi, saber que allò que faig ho faig amb devoció i amb ganes, content d‟haver sabut 

trobar la meva passió.  

Però també he trobat la seguretat en la confiança que tenien els altres en mi, segurs que seria capaç 

d‟abordar aquest treball. Aquest altre sentiment és, fins i tot, més reconfortant que l‟anterior, perquè et fa adonar que la 

gent que t‟envolta no et valora només per allò que fas, sinó també per allò que ets. Potser són el mateix l‟ésser i el 

pensar, no ho sé. És evident, però, que es contagien entre ells, ben bé com passa en aquest treball. 

Només puc dir que sé una cosa amb cercesa: amb aquest treball he après. Potser allò que de fet 

m‟interessava. Els coneixements adquirits no me‟ls prendrà ningú, i les ganes de seguir treballant en allò que m‟agrada, 

tampoc. Hi ha un vers anglès que diu: “But time past is time forgotten. We expect the rise of a new constellation”. No 

crec, però, que jo pugui oblidar aquest treball.        
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