
 

 

 
Memòria justificativa de recerca de les beques pred octorals per a la formació de 
personal investigador (FI)  
 
 
La memòria justificativa consta de les dues parts q ue venen a continuació: 
1.- Dades bàsiques i resums 
2.- Memòria del treball (informe científic)  
 
Tots els camps són obligatoris 
 
1.- Dades bàsiques i resums 
 

Títol del projecte  ha de sintetitzar la temàtica científica del vostre document. 
 L’ús dels clítics pronominals del català i la seva adquisició per parlants de romanès i de tagal  

Dades de l'investigador (benficiari de l’ajut) 
Nom 
Pau 

Cognoms 
Maré i Soler 

Correu electrònic 
pau.mare@udg.cat 
Dades del director del projecte 
Nom 
F. Xavier  

Cognoms 
Lamuela Garcia 

Correu electrònic 
xavier.lamuela@udg.cat  
Dades de la universitat / centre al que s’està vinc ulat 
Universitat de Girona 
 
 

Número d’expedient  
2009FIC 00122 

Paraules clau: cal que esmenteu cinc conceptes que defineixin el contingut de la vostra memòria. 
Clítics pronominals  – Adquisició de segones llengües – Lingüística comparada – Romanès – Tagal 

Data de presentació de la justificació  
02-02-2010 
 



 

 

Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
El nostre estudi ha analitzat els mecanismes de transferència de la L1 en dos grups de parlants, un que té el romanès i 
l’altre el tagal com a llengües mare, en el procés d’aprenentatge del català com a L2. En concret ens hem centrat en l’estudi 
de l’ús dels clítics pronominals, una de les parts de la gramàtica catalana més apassionant per les seves idiosincràsies i la 
seva diversitat formal. L’ús d’aquest tipus de pronoms és un aspecte que resulta complicat d’adquirir per parlants de 
llengües en què no existeixen o on l’ús que en fan és diferent. 
 
En el nostre estudi, ens hem basat inicialment en la descripció de les característiques fonamentals dels clítics pronominals 
del català, del romanès i del tagal, a partir de bibliografia especialitzada i més general, i, en el cas del català, fent servir 
també la pròpia competència. Després d’aquest apartat més descriptiu, hem utilitzat un corpus d’entrevistes fetes en català 
a dos grups de parlants, el primer amb aprenents de català que tenen el romanès com a L1 i el segon amb aprenents de 
català que tenen el tagal com a L1, per analitzar quantitativament i qualitativament l’ús dels clítics pronominals. Un altre 
grup d’entrevistes, aquesta vegada a persones autòctones (català L1), ens ha servit com a grup de control. 
 
El nostre estudi dóna suport a la hipòtesi que atorga una importància especial a la transferència de la L1 en l’adquisició 
d'una segona llengua en general, i en la dels clítics pronominals d’una llengua romànica, en particular. Els resultats mostren 
que hi ha diferències entre els dos grups d'aprenents que són estadísticament significatives (ús del programa SPSS) i 
poden ser atribuïdes a les característiques de la L1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
Our study analyzes the mechanisms of transfer from the L1 of two groups of speakers, one with Romanian and the other 
one with Tagalog as their mother tongues, in the process of acquisition of Catalan as an L2. In particular we focus on the 
study of the use of pronominal clitics, one of the most fascinating parts of Catalan grammar because of its idiosyncrasies 
and formal diversity. The use of this type of pronouns is an aspect complicated to acquire by speakers of languages in which 
they do not exist or their use is different. On the other hand, the influence of the first language in the acquisition of a second 
languages has been a subject of study and discussion for a long time, mainly during the 20th century. 
 
In our study, we focus initially on the description of the fundamental characteristics of pronominal clitics in Catalan, 
Romanian and Tagalog, from specialized and more general bibliography, and, in the case of Catalan, using also our own 
competence. After this section, we use a corpus of interviews with two groups of speakers of Catalan as an L2, the first one 
constituted by Romanian speakers and the second one by Tagalog speakers, and analyze the use of pronominal clitics 
quantitatively and qualitatively. Another group of interviews, this time with persons who have Catalan as an L1, is used as a 
control group. 
 
Our study lends weight to the hypothesis that transfer from the learners L1 in SLA is important in general, and of pronominal 
clitics in a Romance language in particular. Our results show statistically significant differences between the groups of 
learners (the program SPSS has been used) that may be attributed to the characteristics of the L1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de qualsevol 
mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 
INTRODUCCIÓ 

Els quatre anys de gaudiment de la beca predoctoral per a la formació de personal investigador FI ens 

han permès cursar els vint crèdits del doctorat Diversitat Educativa i Pluralitat Lingüística a la 

Universitat de Girona, elaborar el treball de recerca de dotze crèdits L’ús dels clítics pronominals en 

parlants romanesos del català, assolir la suficiència investigadora (Diploma d’Estudis Avançats) i estar 

a un pas d’enllestir la tesi L’ús dels clítics pronominals del català i la seva adquisició per parlants de 

romanès i de tagal. 

El nostre projecte de recerca neix del buit d’estudis dedicats a l’adquisició de clítics pronominals en 

l’àmbit de la l’adquisició de segones llengües en català. Hi ha estudis dedicats a l’adquisició de clítics 

pronominals catalans, però estan relacionats amb l’adquisició de la primera llengua, estan realitzats des 

de la perspectiva generativista i són poc descriptius (Escobar i Gavarró 2000; Wexler i altres 2004; 

Gavarró, Mata i Ribera 2006). El nostre projecte analitza de manera descriptiva els mecanismes de 

transferència de la L1 en dos grups de parlants, un que té el romanès i l’altre el tagal com a llengües 

mare, en el procés d’aprenentatge del català com a L2. En aquest sentit, en la societat actual catalana 

conviuen més de tres-centes llengües (Junyent 2005), la majoria molt distanciades tipològicament del 

català o del castellà, les dues llengües oficials del nostre país. Es trenca, doncs, el tòpic d’un país 

bilingüe. Ara ja no només hi ha el català i el castellà; altres llengües, amb altres realitats –molt 

diferents– han entrat en escena. Aquest fet evidencia l’existència d’un clar problema de comunicació i 

la llengua es converteix en un dels principals esculls per als nouvinguts en el procés d’integració. El 

català, com a llengua pròpia del territori d’acollida, hauria de fer el paper de llengua franca, convertir-

se en un mitjà de facilitació, afavoriment i millora de la integració social del col·lectiu de nouvinguts. 

És aquí on rau la importància de l’aprenentatge del català com a L2. D’altra banda, els clítics 

pronominals del català són un dels aspectes de la gramàtica catalana més apassionant per les seves 

idiosincràsies i la seva diversitat formal. L’ús d’aquest tipus de pronoms és un aspecte que resulta 

complicat d’adquirir per parlants de llengües en què no existeixen o l’ús que en fan és diferent. En 

general, aquest estudi obre un camí desconegut en l’àmbit de l’adquisició del català com a L2, 

l’adquisició dels clítics pronominals.  

El nostre projecte, inicialment, s’ha centrat en la descripció de les característiques fonamentals dels 

clítics pronominals del català, del romanès i del tagal, a partir de bibliografia especialitzada i més 

general, i, en el cas del català, tenint en compte també la pròpia competència. La descripció gramatical 

de les tres llengües ha estat una part essencial per a l’anàlisi qualitativa, per veure quins trets de cada 

L1 poden influir en l’adquisició de la L2. Després d’aquest apartat més descriptiu, hem utilitzat un 

corpus d’entrevistes fetes en català a dos grups de parlants, el primer amb aprenents de català que tenen 

el romanès com a L1 i el segon amb aprenents de català que tenen el tagal com a L1, per analitzar 

quantitativament i qualitativament l’ús dels clítics pronominals.  Un altre grup d’entrevistes, aquesta 

vegada a persones que tenien el català com a L1, ens ha servit com a grup de control. 



 

 

 

OBJECTIUS 

El projecte de recerca perseguia els següents objectius:  

• Descriure els trets més significatius i el comportament dels clítics pronominals del català a 

partir de gramàtiques, estudis lingüístics i el propi sentit de la llengua. 

• Seguint l’esquema del català, caracteritzar el funcionament bàsic dels clítics pronominals del 

romanès i del tagal, tot comparant-los amb els del català. 

• Aportar evidències de la transferència de la L1 en el procés d’adquisició d’una segona llengua 

i, en concret, en els clítics pronominals d’una llengua romànica (el català). Per assolir aquest 

objectiu hem analitzat estadísticament les produccions correctes i incorrectes dels clítics 

pronominals de dos grups d’entrevistes fetes en català (anàlisi quantitativa), l’un format per 

parlants que tenen el romanès com a L1 i l’altre per parlants que tenen el tagal com a L1. La 

presència de diferències estadísticament significatives han evidenciat la influència de la L1 en 

l’adquisició del català com a L2. Aquestes diferències s’han detectat a través de la prova no 

paramètrica U de Mann-Whitney, mitjançant el programari SPSS (versió 15.00). 

• Comparar els resultats estadístics més rellevants de la producció de clítics pronominals dels 

dos grups d’aprenents amb un grup de control format per subjectes que tenen el català com a 

L1. 

• Tenint en compte l’anàlisi estadística, determinar els aspectes gramaticals del romanès i del 

tagal (L1) que tenen a veure amb els errors relacionats amb l’ús dels clítics pronominals –

omissió, addició i confusió de forma– en el català parlat per cada grup d’entrevistes (anàlisi 

qualitativa); destriar els errors que s’associen clarament a la L1 dels que no (per exemple, els 

relacionats amb la influència del castellà o associats de manera específica amb els trets les 

característiques de la L2). 

• Articular dos quadres generals de la mena d’errors propis de cada grup de parlants, de tal 

manera que es puguin establir els diversos mecanismes de transferència relacionats amb 

cadascuna de les  L1. 

• A partir de l’anàlisi quantitativa, identificar els clítics pronominals i les menes d’errors 

(omissió, addició o confusió de forma) que estadísticament comporten major dificultat en el 

procés d’adquisició en cada grup segons la seva L1 (romanès o tagal). 

Aquests són els objectius específics. L’objectiu general d’aquest estudi, i de la majoria dels que estan 

relacionats amb la immigració i l’adquisició de segones llengües, és apropar-nos a la realitat cultural –a 

dins de la qual s’inclou la lingüística– dels aprenents de la nostra llengua com a sistema per millorar el 

seu procés d’integració. D’aquesta manera, doncs, el nostre projecte de recerca aporta recursos que 

resulten útils per als professionals de l’educació que treballen amb els nouvinguts. 

 

LES LLENGÜES ESTUDIADES 

Pel que fa al romanès, hi ha dues raons ben diferents que ens van impulsar a triar aquesta llengua, una 

de més funcional i una altra purament gramatical. El primer motiu té a veure amb la presència 



 

 

d’aquesta llengua al nostre país. Actualment, el col·lectiu romanès està incrementant la seva presència a 

Catalunya. A l’inici d’aquest estudi, de les comunitats de nouvinguts, la provinent de Romania era la 

tercera més nombrosa de Catalunya, amb prop de seixanta-cinc mil persones (INE 2007), només 

superada per la marroquina i l’equatoriana. En dos anys, aquest nombre ha augmentat a gairebé 

vuitanta-cinc mil (INE 2009), i ha passat a ser el segon país que aporta més nouvinguts a la nostra 

nació. Així doncs, el nostre estudi pretén aportar eines que facilitin l’aprenentatge del català a un 

col·lectiu significatiu i, a més, en un aspecte gramatical del català, els mal anomenats pronoms febles, 

que té fama de ser-ne un dels més complicat d’adquirir. Pel que fa a la raó gramatical, el romanès és 

una llengua molt propera tipològicament al català. Pertany al grup de les llengües romàniques i disposa 

d’una sèrie de clítics pronominals molt semblant a la de la nostra llengua. En comparació al català, en 

referència als clítics pronominals, podem enumerar tres diferències bàsiques: que els clítics del 

romanès precedeixen les construccions formades per un infinitiu, que tenen un ús del possessiu més 

ampli i que no hi ha formes equivalents a les partícules pronominals en i hi. En aquest estudi, ens 

interessava treballar en dues llengües amb unes característiques concretes: una amb un sistema 

pronominal relativament semblant al del català i una altra amb un de molt allunyat (el tagal). Així, hem 

pogut veure, analitzar i comparar l’adquisició dels clítics pronominals catalans en parlants de dues 

llengües ben diferents des del punt de vista gramatical. El romanès, doncs, encaixa perfectament en la 

primera caracterització. 

En referència al tagal, que bàsicament es parla a la República de les Filipines –on és llengua oficial, 

juntament amb l’anglès–, forma part del grup de llengües de la branca malaiopolinèsica, a dins de la 

família lingüística austronèsica, que comprèn llengües de les Illes del Pacífic, des de Madagascar fins a 

Hawaii i l’Illa de Pasqua. Es tracta d’una llengua molt llunyana tipològicament del català –i del 

romanès. Per començar, el seu ordre gramatical bàsic intern situa a l’inici de la clàusula les 

construccions que fan referència al predicat, precedint les argumentals (Schachter 1987). Pel que fa a la 

seva naturalesa morfosintàctica, Reid (1981, 223) va arribar a dir, de manera una mica exagerada, que 

el tagal és la llengua més complexa del món. D’altra banda, la raó principal d’escollir aquesta llengua 

no va ser la seva presència a les terres catalanes. Sabem que, aproximadament, hi ha vuit mil persones 

de la República de les Filipines a Catalunya (INE 2007 i 2009). Tanmateix, cal tenir present que el 

tagal no és l’única llengua d’aquestes illes. El que realment ens interessava d’aquesta llengua és la seva 

naturalesa pronominal, molt diferent de la catalana. Per exemple, té clítics que obligatòriament s’han de 

situar a la segona posició de l’oració, pronoms –i noms– sense distinció de gènere o agrupacions de 

pronoms ordenats segons la prosòdia. Totes aquestes idiosincràsies i altres aspectes característics són el 

motiu que ens van fer decantar per a aquesta llengua. 

 

DESENVOLUPAMENT DEL PLA DE TREBALL (2006-2009) 

Durant el primer any de beca (2006) vaig cursar diferents assignatures del doctorat Diversitat 

Educativa i Pluralitat Lingüística, en l’itinerari Llengües i Migració. Aquesta formació va resultar 

fonamental per afrontar la realització del nostre projecte de recerca, tant des del punt de vista teòric, 

com pràctic i metodològic. 



 

 

A més a més, també vam dedicar una bona part de l’any a la consulta bibliogràfica, revistant obres tan 

importants –de gramàtica del català– com la Gramàtica del Català Contemporani o Els pronoms 

personals, i autors tan representatius com Fabra (1995 [1933], 1991 [1956] i 1987 [1968]), Badia 

(1994), o Ruaix (2000). Pel que fa al romanès, cal destacar Lombard (1974), Avram (1997 [1986]), 

Dobrovie-Sorin (1994) o Popescu (2000). El segon any de beca el vam dedicar bàsicament a redactar el 

treball de recerca, que vam presentar el 16 d’octubre de 2007. Al principi vam fer un recull de 

bibliografia sobre clítics en general i en concret del català i el romanès (gener – febrer). Cal destacar 

que autors com Anderson (2005), Cardinaletti i Starke (1999) i Todolí (1998, 2002) van influir molt en 

la nostra recerca. D’aquesta manera, vam decidir de tractar els clítics pronominals catalans com a 

afixos sintagmàtics (Anderson 2005), vam assumir la tripartició dels pronoms personals en pronoms 

forts, pronoms dèbils i clítics pronominals (Cardinaletti i Starke 1999) i vam establir les diferents 

funcions sintàctiques dels clítics pronominals catalans en sis menes bàsiques (Todolí 1998, 2002): 

argumentals, adjunts, inherents, predicatius, impersonals i possessius. Pel que fa al romanès, també 

vam tractar els seus clítics pronominals com a afixos sintagmàtics. Al març, amb tota la informació 

recopilada, vam redactar l’estat de la qüestió de la part del català i del romanès. Seguidament, ja vam 

començar l’anàlisi de la transferència del romanès (L1) en l’ús dels clítics en català a partir de materials 

recollits pel nostre grup de recerca (tres entrevistes) i a redactar els resultats d’aquesta anàlisi (abril – 

juny). De seguida vam descobrir que hi havia elements quantitatius i qualitatius molt interessants per a 

estudiar. La dada quantitativa més important d’aquests aprenents de català van ser els errors trobats 

amb relació al nombre de produccions, que representaven un valor molt elevat respecte a altres estudis 

similars que analitzaven errors d’altra mena. Pel que fa a l’anàlisi qualitativa, entre d’altres aspectes, 

cal destacar que la manca de partícules pronominals en la gramàtica del romanès estava directament 

associada a la massiva omissió d’aquests clítics pronominals en la producció oral analitzada. Seguint 

amb el pla de treball, l’estiu d’aquell any el vam dedicar a revisar la redacció feta i a enllestir les 

conclusions del treball de recerca. A l’octubre vam presentar el treball de recerca i vam assolir la 

suficiència investigadora (DEA). Després d’aquest pas tan important, la resta de l’any la vam dedicar a 

la lectura de bibliografia sobre la segona llengua objecte d’estudi, el tagal, i a l’elaboració de l’estat de 

la qüestió d’aquesta part (novembre – gener). La base bibliogràfica van ser els estudis de Rackowski 

(1999, 2002, 2003), Schachter i Otanes (1972) i Kroeger (1993, 1998). 

L’any 2008 va començar amb la continuació de la recerca de bibliografia associada al tagal i als clítics 

pronominals en general (gener – febrer). La gran distància gramatical entre els clítics pronominals 

catalans i tagals i la desconeixença absoluta del seu funcionament va fer que la cerca bibliogràfica fos 

més meticulosa. Vam descobrir que la bibliografia era contradictòria a l’hora de reconèixer l’existència 

de clítics pronominals en tagal. A més, aquells que sí que ho feien (la majoria), donaven una llista força 

heterogènia d’elements que adaptats al català podien representar diferents constituents i funcions 

diverses. Havent recopilat tota aquesta informació, vam redactar aquesta part de l’estudi (març – abril). 

Al maig vam començar a recopilar i a codificar les diferents entrevistes del tagal i a augmentar la 

mostra del romanès (de tres entrevistes a catorze). Després vam iniciar l’anàlisi quantitativa de les 

dades extretes a partir del programa CLAN (propi del projecte CHILDES). Per acabar aquesta anàlisi, 



 

 

vam entrar les dades numèriques al programa SPSS, per extreure diferències estadístiques (juny – 

setembre). El mes següent el vam dedicar a la redacció dels resultats quantitatius. Diversos aspectes, 

com l’error d’omissió relacionat amb la funció acusativa, van resultar ser significatius estadísticament 

en la comparació d’entrevistes fetes a aprenents amb el romanès i el tagal com a llengües primeres. 

Aquest fet ens va donar una prova de l’efecte de la L1 en l’adquisició dels clítics pronominals catalans. 

Seguidament, vam començar l’anàlisi qualitativa de les produccions de clítics pronominals de les 

entrevistes, és a dir, la recerca de característiques de les gramàtiques pronominals del romanès i del 

tagal que estaven relacionades amb produccions i errors concrets de les entrevistes (octubre – gener). 

El 2009 va començar amb una estada de recerca al Departament de Lingüística de la Universitat de 

Cambridge, amb el professor Ian G. Roberts (gener – abril). L’estada va ser subvencionada per una 

beca de mobilitat de la UdG: convocatòria 2008 d’ajuts complementaris per a la mobilitat 

d’investigadors de la UdG. L’experiència va ser molt profitosa per diversos aspectes: el contacte amb 

investigadors de gran prestigi, l’aprenentatge de l’anglès –una llengua fonamental en l’àmbit d’estudi 

de la lingüística–, la troballa de material important per al nostre projecte a la biblioteca de Cambridge, 

etc. A partir de l’abril i fins a l’estiu, la nostra tasca va ser conjuntar la informació obtinguda en 

l’estada de recerca i introduir-la a l’estudi. Entre d’altres coses, vam treballar en el fenomen dels clítics 

de segona posició del tagal, un aspecte propi de les llengües austronèsiques. De setembre a desembre, 

hem donat forma al projecte, hem perfeccionat algunes de les parts menys completes i hem començat a 

redactar unes conclusions generals. El projecte de recerca es presentarà el 2010, quan acabem de 

redactar les conclusions i tanquem un aspecte de la descripció dels clítics pronominals del tagal que ha 

quedat endarrerit per la gran dificultat que suposa l’estudi d’una llengua tan allunyada tipològicament i 

geogràficament del català. 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

En la societat actual catalana conviuen més de tres-centes llengües (Junyent 

2005), la majoria molt distanciades tipològicament del català o del castellà, les 

dues llengües oficials del nostre país. Es trenca, doncs, el tòpic d’un país 

bilingüe. Ara ja no només hi ha el català i el castellà; altres llengües, amb altres 

realitats –molt diferents– han entrat en escena. Aquest fet evidencia l’existència 

d’un clar problema de comunicació i la llengua es converteix en un dels 

principals esculls per als nouvinguts en el procés d’integració. El català, com a 

llengua pròpia del territori d’acollida, hauria de fer el paper de llengua franca, 

convertir-se en un mitjà de facilitació, afavoriment i millora de la integració 

social del col·lectiu de nouvinguts. És aquí on rau la importància de 

l’aprenentatge del català com a L2. 

La tesi L’ús dels clítics pronominals del català i la seva adquisició per 

parlants de romanès i de tagal analitza els mecanismes de transferència de la L1 

en dos grups de parlants, un que té el romanès i l’altre el tagal com a llengües 

mare, en el procés d’aprenentatge del català (L2). Com es desprèn del títol, en 

concret ens centrem en l’estudi de l’ús dels clítics pronominals, una de les parts 

de la gramàtica catalana més apassionant per les seves idiosincràsies i la seva 

diversitat formal. L’ús d’aquest tipus de pronoms és un aspecte que resulta 

complicat d’adquirir per parlants de llengües en què no existeixen o l’ús que en 

fan és diferent. D’altra banda, la influència de la primera llengua en l’adquisició 

de segones llengües ha estat un tema llargament estudiat i discutit, principalment 

durant el segle XX. 

En el nostre estudi, inicialment, ens centrem en la descripció de les 

característiques fonamentals dels clítics pronominals del català, del romanès i del 

tagal, a partir de bibliografia especialitzada i més general, i, en el cas del català, 

tenint en compte també la pròpia competència. Després d’aquest apartat més 

descriptiu, hem utilitzat un corpus d’entrevistes fetes en català a dos grups de 

parlants, el primer amb aprenents de català que tenen el romanès com a L1 i el 

segon amb aprenents de català que tenen el tagal com a L1, per analitzar 

quantitativament i qualitativament l’ús dels clítics pronominals. Un altre grup 
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d’entrevistes, aquesta vegada a persones que tenen el català com a L1, ens ha 

servit com a grup de control. 

 

2. OBJECTIUS 

 

El projecte de recerca perseguia els següents objectius:  

• Descriure els trets més significatius i el comportament dels clítics 

pronominals del català a partir de gramàtiques, estudis lingüístics i el 

propi sentit de la llengua. 

• Seguint l’esquema del català, caracteritzar el funcionament bàsic dels 

clítics pronominals del romanès i del tagal, tot comparant-los amb els del 

català. 

• Aportar evidències de la transferència de la L1 en el procés d’adquisició 

d’una segona llengua i, en concret, en els clítics pronominals d’una 

llengua romànica (el català). Per assolir aquest objectiu hem analitzat 

estadísticament les produccions correctes i incorrectes dels clítics 

pronominals de dos grups d’entrevistes fetes en català (anàlisi 

quantitativa), l’un format per parlants que tenen el romanès com a L1 i 

l’altre per parlants que tenen el tagal com a L1. La presència de 

diferències estadísticament significatives han evidenciat la influència de 

la L1 en l’adquisició del català com a L2. Aquestes diferències s’han 

detectat a través de la prova no paramètrica U de Mann-Whitney, 

mitjançant el programari SPSS (versió 15.00). 

• Comparar els resultats estadístics més rellevants de la producció de clítics 

pronominals dels dos grups d’aprenents amb un grup de control format 

per subjectes que tenen el català com a L1. 

• Tenint en compte l’anàlisi estadística, determinar els aspectes gramaticals 

del romanès i del tagal (L1) que tenen a veure amb els errors relacionats 

amb l’ús dels clítics pronominals –omissió, addició i confusió de forma– 

en el català parlat per cada grup d’entrevistes (anàlisi qualitativa); destriar 

els errors que s’associen clarament a la L1 dels que no (per exemple, els 
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relacionats amb la influència del castellà o associats de manera específica 

amb els trets les característiques de la L2). 

• Articular dos quadres generals de la mena d’errors propis de cada grup de 

parlants, de tal manera que es puguin establir els diversos mecanismes de 

transferència relacionats amb cadascuna de les L1. 

• A partir de l’anàlisi quantitativa, identificar els clítics pronominals i les 

menes d’errors (omissió, addició o confusió de forma) que 

estadísticament comporten major dificultat en el procés d’adquisició en 

cada grup segons la seva L1 (romanès o tagal). 

Aquests són els objectius específics. L’objectiu general d’aquest estudi, i de la 

majoria dels que estan relacionats amb la immigració i l’adquisició de segones 

llengües, és apropar-nos a la realitat cultural –a dins de la qual s’inclou la 

lingüística– dels aprenents de la nostra llengua com a sistema per millorar el seu 

procés d’integració. D’aquesta manera, doncs, el nostre projecte de recerca 

aporta recursos que resulten útils per als professionals de l’educació que 

treballen amb els nouvinguts. 

 

3. MARC TEÒRIC 

3.1. L’adquisició de segones llengües 

Els estudis sobre ASL representen una parcel·la bàsica de la lingüística aplicada. 

El camp compta amb una bibliografia molt extensa i una tradició històrica 

indiscutible. Ara bé, l’ASL no sempre s’ha tractat de la mateixa manera. Durant 

la segona meitat del darrer segle va ser l’època més intensa quant a debats i 

evolució. Primer es va donar un paper preponderant a la L1 en el procés ASL 

(Fries 1945, Lado 1957, etc.). El mètode d’anàlisi es basava en la comparació de 

llengües per predir els errors (Anàlisi Contrastiva), però la influència de la L1 era 

presa com a negativa. Més endavant, el fet que hi havia errors que la comparació 

de llengües no podia predir i que, en canvi, d’altres de predits no es produïen va 

provocar que la situació fes un tomb. Així, es va minimitzar el paper de la L1 en 

favor d’altres aspectes, fins aleshores secundaris, com el mètode d’ensenyament 

o la sobregeneralització (Corder 1967, Richards 1974, etc.). Ara, l’atenció dels 

investigadors es centrava en els errors que cometien els aprenents (Anàlisi 



 

 5 

d’Errors). Dins d’aquest corrent teòric va sorgir el concepte d’interllengua 

(Selinker 1972), que vindria a ser una gramàtica a mig camí entre la L1 i la L2, 

un sistema de normes creada a partir del coneixement previ de la L1 i l’input 

rebut de la L2. Tanmateix, la llei del pèndol és implacable, i aviat va tornar a 

ressorgir la importància de la L1 −aquesta vegada entre d’altres aspectes− en 

l’ASL (Kellerman i Sharwood 1986, Odlin 1989, etc.). Ara bé, en aquest cas no 

es parlava ni d’interferència ni de fenomen negatiu, sinó de language transfer 

(‘transferència de llengua’) o crosslinguistic influence (‘influència 

interlingüística’) i s’entenia com a positiva. En aquesta mateixa època, al darrer 

terç de segle XX, i sota l’ombra del generativisme i la Gramàtica Universal de 

Chomsky, es va hipotetitzar sobre l’existència d’aspectes universals que influïen 

en l’ASL (White 1989, Gass 1989, Hawkins 2001, etc.). Aquesta possibilitat 

venia suscitada pel fet que hi havia errors compartits pels aprenents de diferents 

L2 que seguien la mateixa estructura. 

Actualment hi ha molts estudis que assumeixen la transferència de la L1 i 

d’aspectes comuns en tots els aprenents en l’ASL, però tenint en compte també 

altres elements com els factors socials, culturals i personals (Gass 1996, Odlin 

2003, Badia i Serrat 2005, Jarvis i Pavlenko 2008). El nostre estudi segueix 

aquestes darreres posicions, però amb alguna puntualització. Així, creiem que hi 

ha fases d’adquisició comunes en tots els aprenents que, independentment de la 

L1, juguen un paper fonamental en l’ASL, però, tal com diu Gràcia (2007b, 9), 

«són les propietats tipològiques de la L1, juntament amb les de la L2, les que 

permeten explicar les diferències que es donen entre els grups d’aprenents de 

llengües diferents». Precisament, com ja hem anat dient, basarem el nostre estudi 

en aquest darrer aspecte, en la influència de la L1 en l’ASL, i una de les maneres 

per investigar aquest fenomen és a través de la comparació de dues o més L1 

(Jarvis 2000 o Odlin 2003). Com també hem vist a l’inici, el nostre estudi 

segueix aquesta idea i analitzarà i compararà l’adquisició (dels clítics 

pronominals) del català com a L2 en parlants que tenen el romanès i el tagal com 

a L1. 

En l’adquisició dels CP romànics en L2, la majoria d’estudis reconeixen la 

influència tipològica de la llengua materna (Towel and Hawkins 1994, Santoro 
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2006 o Askildson 2008), però també n’hi ha que en minimitzen el pes (White 

1996, Duffield i White 1999 o Duffield et al. 2002). Pel que fa al català, no hi ha 

estudis exclusivament dedicats als CP des de la perspectiva de l’ASL. Sí que n’hi 

ha de relacionats amb l’adquisició de primeres llengües, però generalment són 

poc descriptius i realitzats des de la perspectiva generativista (Escobar i Gavarró 

2000; Wexler i altres 2004; Gavarró, Mata i Ribera 2006). Pel que fa a altres 

llengües, en ASL podem citar, per exemple, Liceras (1985) i Montrul (2004; 

també en L1) per al castellà, Parodi (2002) per al castellà i el grec, Leonini 

(2006; també en L1) i Santoro (2006) per a l’italià i White (1996) i Askildson 

(2008) per al francès. De tots aquests i altres estudis similars, en podem treure 

dades adaptables al català. Utilitzarem fonts que tracten l’adquisició dels CP de 

llengües romàniques en ASL, però també en adquisició de L1. De fet, els dos 

processos, com veurem, presenten certs paral·lelismes, sempre dins de les seves 

particularitats. 

Per començar, seguint Wexler i altres (2004), els CP del català s’adquireixen 

relativament tard en L1, almenys més tard que en llengües com el castellà i el 

romanès (Babyonsyshev i Marin 2006), però de manera semblant al francès 

(Jakubowicz i altres 1996) i l’italià (Schaeffer 2000). L’estudi de Wexler i altres 

(2004) compara l’adquisició del CP d’objecte en català i en castellà per part de 

dos grups de nens de diferents edats. Els resultats donen que els aprenents de 

català cometen moltes més omissions de CP d’objecte que els de castellà (pàg. 

8). Els autors relacionen aquesta diferència amb el fet que en català (com en 

italià), a diferència del castellà, hi ha la possibilitat de fer concordar els CP 

d’objecte amb un participi (‘Les patates, les ha venudes’). Pel que fa a ASL, ja 

hem dit que no hem trobat dades contrastades en català. En castellà, Montrul 

(2004, 174) comenta: 

«[C]hildren show knowledge of morphosyntactic, pragmatic, and 

referential properties of these object pronouns very early (...). In L2 

acquisition, the situation is quite similar. After overcoming a period of L1 

influence, L2 learners acquire null objects and clitic pronouns». 

Així, l’ASL dels CP del castellà segueix un esquema paral·lel al de l’adquisició 

de la llengua materna, cosa que podríem traslladar al català. 



 

 7 

D’altra banda, l’adquisició d’aquests elements gramaticals és un procés 

gradual i les propietats sintàctiques, com el seu emplaçament, s’adquireixen 

abans que les morfològiques (Montrul 2004, Domínguez 2003, Santoro 2006). 

En ASL, en concret, fa falta un contacte perllongat amb la L2 (Granfeldt i 

Schlyter 2004, Herschensohn 2004, Santoro 2006). A més, no tots els CP 

s’adquireixen al mateix moment. Sembla que els CP d’objecte s’adquireixen més 

tard que els altres. En castellà L1, per exemple, Aguado (2000, 141) apunta que 

les formes me/te/se s’adquireixen abans que le/lo/la, i que les darreres serien les 

formes de plural (nos/os/los/las/les). Lee (2003) en castellà L2 comenta: «Object 

pronouns are a late acquired feature of nonnative Spanish». De fet, en altres 

llengües com el francès se sol assenyalar que s’adquireixen primer els CP de 

subjecte que els d’objecte, tant en L1 (Clark 1985, Hamann i altres 1996, Müller 

i altres 2006) com en L2 (Grondin i White 1996, Herschensohn 2004, Grüter 

2006). En català, com en castellà, però, no n’hi ha de subjecte. Amb relació a 

això, Domínguez (2003 i 2006), en l’adquisició del castellà com a L1, apunta que 

s’adquireixen abans els CP menys complexos morfològicament, que són els de 

primera i segona persona singulars, amb només marca morfològica de persona 

(me/te/se). Els de tercera persona (lo/la/le), en canvi, costen més d’adquirir 

perquè tenen marques de gènere, nombre i cas. Els últims a adquirir-se serien els 

de plural. Aquesta consideració lliga amb el que dèiem d’Aguado (2000), també 

en L1 castellà. En l’ASL l’esquema és el mateix. Torres (2003), per exemple, 

també per al castellà, mostra com a aprenents de castellà amb l’anglès com a L1 

els costa molt més l’adquisició de les formes de tercera persona que les de 

primera (per a la segona no disposa de suficients dades): «[T]he learners in this 

study are also using the first person pronouns correctly before they use the third 

person pronouns (...). They make many mistakes with number and gender when 

they do use the third person» (pàg. 463). Si, com hem vist en castellà, la 

complexitat morfològica és un obstacle en el procés d’adquisició, en català 

aquest fet es multiplica, ja que la llista de CP d’aquesta llengua disposa de 

diverses formes al·lomòrfiques. Per exemple, la tercera del singular acusatiu 

masculí: ‘el mira/mirant-lo’. 
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Hem parlat de l’adquisició de tota mena de clítics pronominals, però no hem 

fet referència a unes formes característiques del català: les partícules 

pronominals (en i hi). De fet, com que en castellà no n’hi ha, no hem trobat cap 

estudi d’aquesta llengua que les tracti. En francès, en canvi, sí que n’hi ha. 

Hamann i altres (1996) i Hamann (2002), en francès com a L1, situen 

l’adquisició de en i y més tardana que la dels clítics pronominals d’objecte. 

L’estudi de Hamann i altres (1996) analitza la parla espontània d’un nen 

francòfon des de l’edat de 2;0,2 fins a 2;9,30. La primera producció de en se 

situava a 2;9,2 i la primera de y a 2;6,16. Això sí, no en produïa més de tres de 

cada fins a 2;9,30. En tots els casos, les produccions de en i y apareixien 

posteriorment a les de clítics d’objecte. Així, la primera producció d’un clític 

d’objecte era a 2;2,13 i fins a 2;6 no hi havia produccions considerables. En 

català com a L1, amb relació a aquestes dades, tenim l’estudi de Gavarró, Mata i 

Ribera (2006), que analitza l’adquisició dels clítics pronominals d’objecte i del 

partitiu en en tres entrevistes a nens catalanoparlants. Hi ha diverses dades que 

ens interessen (pàg. 35-37). Per una banda, l’edat de la primera producció de en, 

força desigual en tots tres, es trobava a 1;8,3, 2;6,10 i 1;10,6. D’altra banda, 

l’edat de la primera vegada que produïen tres o més clítics en, en aquest cas molt 

més uniforme, se situava a 2;8, 2;6,10 i 2;5,4. Finalment, els clítics d’objecte 

apareixien, en general, abans que en, tant la primera producció (2;2,6, 1;8 i 

1;5,29) com la producció de tres clítics o més (2;4,2, 1;11,13 i 2;3,10). Per tant, 

pel que fa a en, les dades comparatives dels dos estudis mencionats mostren que 

en català s’adquireix aquest clític abans que en francès, però, com en francès, 

més tard que els clítics d’objecte. En francès com a L2, Wust (2009) assumeix 

que en «is late-emerging form in L2 production» (pàg. 483). 

En general, seguint tots els estudis comentats en aquest punt, assumim que, 

paral·lelament, tant en L1 en L2, l’adquisició dels CP és progressiva, amb la 

primera i segona persones del singular com a primers estadis, seguits de la 

tercera persona del singular (acusatius i datius) i, a continuació, els plurals. En 

darrera fase hi hauria les partícules pronominals en i hi. 

 

3.2. El pronoms personals i els clítics en general 
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Pel que fa als pronoms personals, assumim la possibilitat de la «tripartició» de 

Cardinaletti i Starke (1999), representada a l’esquema següent: 

MENES DE PRONOMS (CARDINALETTI I STARKE 1999)  

 

 

En aquest mateix sentit, acceptem que en català hi pugui haver pronoms dèbils 

en determinats contextos (seguint Jaume Solà 2006). 

 En el terreny dels clítics, seguim la noció de clític d’Anderson (2005). 

Reproduïm les paraules d’Arkadiev (2006), que resumeix perfectament la noció 

de clític d’Anderson: «‘clitics’ are prosodically deficient elements introduced 

into syntactic domains by rules akin to those introducing morphological material 

into words, and assimilated to prosodically non-deficient material by general 

phonological rules». Paral·lelament, seguint també Anderson (2005), proposem 

de tractar els clítics pronominals del català com a afixos sintagmàtics. 

 

3.3. Els clítics pronominals catalans 

3.3.1. Introducció 

Els clítics pronominals es poden distribuir i classificar amb diferents criteris i 

diversos punts de vista. Els lingüistes principalment els cataloguen segons les 

característiques gramaticals de persona i nombre (Badia 1994) i les funcions 

sintàctiques que representen (Todolí 2002). Els trets fonològics de l’amfitrió i la 

posició que agafen respecte a aquest també són aspectes que influeixen en la 

seva caracterització. Pel que fa a la persona, clarament hi ha una divisió entre la 

1a i 2a persones i la 3a. En l’acte comunicatiu, la 1a persona fa referència a 

l’emissor, i la 2a, al receptor. En canvi, la 3a persona és externa a l’acte 

comunicatiu; tal com deia Benveniste (1946), la tercera persona seria com la «no 

persona». És per això que els de 1a i 2a són, en primer lloc, díctics i els de 3a, 

Pronoms Personals 

Forts (Strong) Deficients (Deficient) 

Clítics (Clitic) Dèbils (Weak) 
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fòrics. En referència a les funcions sintàctiques, cal tenir present que poden ser 

representades per més d’un clític i un clític pot relacionar-se amb més d’una 

funció, és a dir, no hi ha correspondència biunívoca entre funcions i clítics. La 

gramàtica tradicional enumera les diferents funcions sintàctiques (subjecte, OD, 

OI, etc.) i les associa als pronoms (Valle 2002), o viceversa (Ruaix 2000, 108-

109). Una altra possibilitat és la que proposa Todolí (1998 i 2002), que redueix 

les funcions a les de cinc menes bàsiques de pronoms: argumentals, adjunts, 

inherents, predicatius i impersonals. Com que aquesta perspectiva aconsegueix 

sistematitzar de forma coherent les diferents funcions dels clítics pronominals, 

l’hem adoptada en el nostre estudi, tot considerant els pronoms possessius com 

un sisè tipus. 

 

3.3.2. Formes bàsiques dels clítics pronominals catalans 

Les gramàtiques no s’acaben de posar d’acord en el nombre de solucions 

bàsiques. La majoria de gramàtics en compten catorze perquè repeteixen la 

forma els, que té dos valors: acusatiu i datiu. Les formes de 1a i 2a persones em, 

et, ens i us també serveixen per a ambdós casos, mentre que la 3a persona 

singular sí que varia segons el cas: el i la per a l’acusatiu, i li per al datiu. 

Finalment, la forma femenina plural de 3a persona les només s’utilitza per a 

l’acusatiu, ja que la forma de datiu és els (‘A les teves nenes no els donaran cap 

regal’). Mascaró (1986), per exemple, proposa les formes següents: em, ens, et, 

us, es, el, els (AC), la, les, li, els (DAT), ho, en i hi. Tenen en comú que totes són 

proclítiques i que opta per les formes reforçades, pròpies del bloc dialectal 

oriental. Bonet i Lloret (2005), analitzant el dialecte barceloní, donen les 

mateixes formes, però en comptes de la forma estàndard els per al datiu plural, 

donen [əlzi] (que subjacentment és /lzi/), pronom col·loquial però d’ús molt 

estès. Badia (1994), que també analitza el barceloní, en canvi, refusa l’opció 

[əlzi]. Reconeix que oralment s’utilitza molt, però normativament, de la mateixa 

manera que Fabra (1995 [1933]), la descarta. Badia anota com a formes bàsiques 

les catorze següents: les plenes de 1a persona me i nos, de 2a te i vos, i de 3a se, 

lo, la, li, los i les; la reforçada els; el pronom neutre ho, i els anomenats 

adverbials en i hi. Aparentment, aquesta distribució no és racional per la variació 
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de formes reforçades i plenes. Sembla ser que la inclusió de la forma reforçada 

els enmig d’una llista bàsicament de plenes, en comptes de la corresponent los, 

serviria per distingir el datiu plural. Colomina (2002, § 3.9.) prefereix no 

incloure els datiu i proposa les tretze formes plenes com a clítics pronominals 

bàsics. En català, originàriament, les formes plenes eren d’ús més general, però 

en l’evolució han anat perdent força en detriment de les altres. Al bloc dialectal 

occidental, però, encara són ben vives. Precisament, Colomina, nascut a Alcoi, 

pertany a aquesta zona. 

 En el nostre estudi hem seguit la proposta de clítics bàsics de la majoria de 

gramàtics (Fabra 1991 [1956]; Marvà 1968; Pérez Saldanya i altres 2004; entre 

d’altres). Es tracta de les catorze formes proclítiques que es col·loquen davant de 

verbs que comencen amb consonant (repetint els per al datiu i l’acusatiu plurals). 

Ara bé, de la mateixa manera que Bonet i Lloret (2005), també hem tingut en 

compte la forma col·loquial mencionada abans del datiu plural: [əlzi]. En un 

estudi que té l’objectiu d’esbrinar la transferència en el català que empra la gent, 

cal tenir en compte formes que, com a col·loquials, formen part de l’ús quotidià 

d’un parlant de català. Vegem el quadre que proposem dels clítics pronominals 

bàsics, distribuïts segons el nombre, la persona, el gènere i el cas; a sota de tot hi 

col·loquem les partícules pronominals: 

CLÍTICS PRONOMINALS BÀSICS DEL CATALÀ 

 

 

 

SG 
 

 

PL 

1a persona AC/DAT em ens 

2a persona AC/DAT  et us 

MASC el els 

FEM la les 

 

AC 

 

NEUT ho - 

3a persona 

DAT li els/[əlzi] 
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Reflexiu 

AC/DAT 
es 

Partícules pronominals en, hi 

 

Cal precisar que els clítics pronominals em, et, ens i us poden ser, alhora, formes 

de reflexiu. 

 

3.3.3. Ordre dels clítics pronominals catalans 

A part de la tercera persona, en què el cas acusatiu precedeix el datiu 

(condicionat sintàcticament), l’ordenació ve determinada per la persona (2a > 1a 

> 3a), amb la forma es precedint sempre el grup, i en i ho/hi (en aquest ordre), 

acabant-lo. Vegem un esquema: 

L’ORDRE DELS CLÍTICS PRONOMINALS 

 

et 

 

  em 

 

   li 

    

 

   

 

 

 

         es 

 

 

 

 

us 

 

 

 

  ens 

  

 

   els 

 

 

 

      

 
(el, la), 
els, les 

 

 en 

 

        ho  hi 

 
 

 

3.3.4. La duplicació pronominal 

Bàsicament, en català hi ha diferents possibilitats de duplicació pronominal: 

«estricta», general i «falsa». El cas més clar de duplicació es dóna amb els 

pronoms forts i és obligatòria. D’altra banda, hi ha tendència o obligatorietat de 

duplicació amb pronoms clítics datius: el cas del benefactiu i del possessiu. 

 

3.4. Els clítics pronominals del romanès 

Com en català, els clítics pronominals romanesos adopten diferents formes 

segons el context. Abans de tractar cada cas particular, presentem un quadre on 
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mostrem els clítics pronominals que considerem bàsics, és a dir, aquells que 

apareixen en la posició menys marcada; entre parèntesis hi escrivim la forma 

catalana equivalent per establir-hi posteriorment algunes comparacions: 

CLÍTICS PRONOMINALS BÀSICS DEL ROMANÈS 

 

 
 

SG 
 

 
 

PL 
 

 

AC 

 

 

mă 

 
1a persona 

 

DAT 

 

îmi 
 

 
 
 

(em) 

 
 

 

ne 
 

 
 
 

(ens) 

 

AC 

 

 

te 

 
2a persona 

 

DAT  

 

îŃi 

 

 
 
 

(et) 

 
 

 

vă 

 
 
 

(us) 

 

MASC 

 

îl 

 
(el) 

 

îi 
 

 
(els) 

FEM 

 
(la) 
 

 

le 
 

(les) 

NEUT 

o 
 

(ho) 
 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

AC 

 

Reflexiu 

 

se (es) 
 

 

MASC/FEM 

 

îi 
 

(li) 
 

 

le 
 

(els/ 
[əlzi]) 

 

3a persona 

 

 

DAT 

Reflexiu îşi (es) 

 

Primer de tot, tal com veiem al quadre, és important de remarcar que en romanès 

no hi ha clítics pronominals que facin referència al subjecte, és a dir, que tots són 

d’objecte, ja sigui directe (cas acusatiu) o indirecte (cas datiu). Morfològicament, 

els clítics romanesos són molt propers als catalans, amb morfemes idèntics com 

la m de 1a persona del singular (‘em’/mă i îmi), la t de la 2a del singular (‘et’/te i 

îŃi) o la s de 3a persona amb caràcter reflexiu (‘es’/se i îşi). El que més sobta és 
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el femení o, ja que en català i castellà el morfema o s’identifica més aviat amb el 

gènere masculí. Tanmateix, o també s’usa pel neutre, molt proper al clític català 

ho. La gran diferència, però, és la major distinció entre formes d’acusatiu i datiu, 

ja que en català només hi ha una forma de 1a persona (‘em’ = mă i îmi), de 2a 

(‘et’ = te i îŃi) i de 3a amb caràcter reflexiu (‘es’ = se i îşi). Per altra banda, també 

és una diferència fonamental que, com el castellà, i a diferència del català, el 

romanès no disposa de partícules pronominals equivalents a les catalanes en i hi. 

En referència a l’emplaçament i a les variacions formals, els clítics 

pronominals romanesos poden ser proclítics, enclítics i, excepcionalment, 

mesoclítics. Els proclítics poden presentar elisions i inhibicions de l’epèntesi de î 

en contacte amb elements vocàlics, però l’absència de la vocal només es 

representa gràficament amb guions de manera obligatòria si el contacte es 

produeix amb elements que també són clítics situats darrere del pronom 

(bàsicament auxiliars). Amb l’enclisi només hi ha inhibicions de l’epèntesi, però, 

en aquest cas, la unió gràfica amb guions es requereix sempre obligatòriament. Pel 

que fa a la mesoclisi, hi ha inhibicions de l’epèntesi i elisions. En alguns contactes 

vocàlics es produeixen diftongs i les vocals e i o passen a ser semiconsonants. En 

aquests casos no hi ha variació gràfica. D’altra banda, a part de totes aquestes 

variacions motivades pel context fonètic, també hi ha mutacions de morfemes, ja 

siguin al·lomorfies o realitzacions causades per necessitats morfonològiques com 

proposa Popescu (2000). Aquests canvis es donen quan alguns clítics es combinen 

amb els altres. 

 Pel que fa a les diferències respecte al català, principalment destaquem el 

funcionament de l’infinitiu (que tot i ser una forma no personal es construeix 

amb proclisi), la possibilitat d’inclusió de certs elements entre el clític i la forma 

verbal, el comportament especial de la forma o (que pot funcionar com a 

enclítica amb les formes compostes i perifràstiques) i el fenomen de la mesoclisi. 

 Quant a la duplicació pronominals, allò fonamental és que es diferencia de la 

del català pel fet que permet la duplicació en molts més contextos, com per 

exemple en construccions amb possessius, demostratius i relatius. 

 

3.5. Els clítics pronominals del tagal 
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Generalment, els pronoms del tagal mantenen sempre la mateixa forma 

morfològica. La morfologia pronominal, com la nominal, s’acosta molt a la de 

les llengües aïllants com el xinès, en què «els mots no varien per indicar formes 

gramaticals diferents (gènere, nombre, cas, etc.), és a dir, no tenen flexió» 

(Gràcia 2005, 5). A la següent taula representem les dues sèries dels clítics 

pronominals tagals, seguint Anderson (2003, 550) i Billings (2005, 310) però 

amb afegitons i modificacions: 

ELS CLÍTICS PRONOMINALS DEL TAGAL 

 
Etiqueta 
tradicional 

[+/– PL] [+/– jo] [+/– tu] 
Formes 
ang 

Formes 
ng 

Formes pronominals 
equivalents catalanes 

 1SG – + – ako ko 
F: jo, a mi 
CP: em 

 2SG+1SG – + + kita 
CP: (Jo) et (jo+a tu) 
CP: (Tu) em (tu+a mi) 

 1PL exc. + + – kami namin 
F: (a) nosaltres 
CP: ens  

 1PL inc. + + + tayo natin 
F: (a) nosaltres 
CP: ens  

 2SG – – + ka mo 
F: (a) tu, 
CP: et 

 2PL + – + kayo ninyo 
F: (a) vosaltres 
CP: us 

 3SG – – – siya niya 
F: (a) ell/(a) ella 
CP:el/la/li 

 3PL + – – sila nila 
F: (a) ells/(a) elles 
CP: els/ les/elzi 

 
 

Tal com veiem al quadre, morfològicament la distinció de formes es fa a través 

de la persona i de la funció sintàctica. Tenim formes ang, relacionades amb 

l’argument principal, i formes ng, relacionades amb el cas recte. Pel que fa a kita, 

es tracta d’una forma sincrètica que amalgama els trets gramaticals de ka i ko. En 

negreta hem ressaltat les formes monosil·làbiques, dependents fonològicament de 

l’element al qual s’adjunten. Les formes siya, niya i ninyo sovint es produeixen 

com a monosíl·labs (Billings 2005). En general, les formes representades al 

quadre no comparteixen gaires trets gramaticals amb el català. Tanmateix, es 

tracta d’una llengua que funciona de manera molt diferent. Els equivalents 

d’aquests elements en català, serien tant clítics pronominals com pronoms forts. 

A més a més, les formes ng també poden funcionar com a possessius. D’aquesta 

manera, ko seria equivalent a ‘el meu’, mo, a ‘el teu’, etc. 
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A continuació descriurem els trets més significatius de les formes de la taula 

en comparació amb les formes catalanes. Per començar, en morfologia 

pronominal, com en la nominal, no hi ha distinció de gènere (Schachter i Otanes 

1972, 413). Aquest fenomen contrasta amb les formes de tercera persona no 

reflexives d’acusatiu del català, que sí que distingeixen entre masculí (el, els) i 

femení (la, les). Una altra diferència important és la clusivitat, la distinció entre 

forma exclusiva i inclusiva en la primera persona del plural (Filimonova 2005), 

que és un tret comú de llengües de la família austronèsica i inexistent en llengües 

romàniques. D’aquesta manera, el tagal clarament té dues formes –una de cada 

sèrie– que equivalen a la primera persona inclusiva (tayo i natin) i dues més a 

l’exclusiva (kami i namin). També tenim el pronom sincrètic kita, que ja hem 

vist anteriorment; correspon a la combinació de la informació gramatical de la 

forma ka (segona persona del singular de les formes ang) i ko (primera persona 

del singular de les formes ng).  

Hem vist clítics pronominals tagals que no té el català, però també n’hi ha de 

catalans que no té el tagal. Per començar, cal remarcar que els pronoms personals 

tagals bàsicament només fan referència a éssers humans, cosa que no passa en 

català. Així, per exemple, no disposa de pronoms personals equivalents a les 

partícules pronominals catalanes (en i hi), que sovint fan referència a elements 

no-humans. En el cas de hi, per exemple, aquesta manca se soluciona amb 

adverbis o amb verbs que semànticament ja disposen de significat locatiu. Amb 

el partitiu en ocorre el mateix que amb hi. Igualment, el tagal no disposa de cap 

pronom personal equivalent al neutre català ho. Recordem que aquest clític pot 

ser argumental acusatiu definit (fent referència a una oració sencera o a una 

proforma neutra com això o allò), inherent i predicatiu (associat a verbs 

copulatius). Pel que fa a l’argumental acusatiu, en tagal aquesta funció la farien 

pronoms demostratius com ito (proper al parlant), iyan (proper a l’oient) o iyon 

(lluny dels interlocutors) (Gràcia 2005, 28). Com a predicatiu, la cosa és més 

complicada. El tagal és una llengua que no disposa de verbs copulatius. Com en 

moltes altres llengües, i a diferència del que es fa en les romàniques, la relació 

copulativa s’expressa unint el subjecte i l’element que té la funció predicativa 

(un adjectiu, un substantiu, etc.). D’aquesta manera, no existeix cap pronom 
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neutre semblant al predicatiu del català de les oracions amb verbs copulatius. Pel 

que fa als inherents, el tagal tampoc no en té, ja que no disposa de verbs 

equivalents als pronominals del català, i encara menys de pronoms que no 

representin cap element. 

 Pel que fa a les oracions existencials, que en català es construeixen 

bàsicament amb el verb ‘haver-hi’, en tagal es formen sense cap mena de verb. 

Aquest sol fet ja ens dóna una primera idea de les enormes diferències 

tipològiques que hi ha entre el tagal i el català. En concret, les oracions 

existencials poden construir-se mitjançant les partícules may o mayroon (o wala, 

el seu contrari) per expressar que una determinada cosa existeix, sovint en un 

lloc (Schachter & Otanes 1972, 399). 

 D’altra banda, en català, en determinats contextos, no fa falta fer referència a 

un element que ja ha aparegut mitjançant un pronom perquè ja se sobreentén. Hi 

ha gramàtics que parlen de l’existència de pronoms buits en aquesta mena de 

construccions. En tagal, aquest fet també és molt general, sobretot en 

construccions transitives i si l’element és [-humà]. Els gramàtics acostumen a 

anomenar aquest fenomen anàfora zero –en anglès, zero-anaphora– 

(Himmelmann 1999 o Nagaya 2006, entre d’altres), que seria equivalent a la idea 

dels pronoms buits. Així, l’argument principal pot ometre’s si ja ha aparegut 

anteriorment en el discurs, ja sigui [+humà] o [-humà]. Quan és [+humà], però, 

també es pot representar amb un pronom o un demostratiu. D’aquesta manera, 

sobretot amb referents [-humà], en tagal molt sovint no s’usen pronoms per 

recuperar elements ja apareguts anteriorment. 

 Seguint amb la comparació, unes altres construccions en què en català 

s’utilitzen clítics pronominals i en tagal no són les tematitzacions. En català, 

quan un element funciona com a tema i se situa a davant de l’oració o al darrere, 

sempre hi ha un clític pronominal anomenat «pronom de represa». En tagal, un 

argument pot emplaçar-se a davant de la frase, acompanyat de la partícula 

d’inversió ay, però no hi ha cap mena de pronom de represa que faci referència a 

l’element invertit. Això sí, aquest referent, com passa amb els arguments 

principals elidits que hem vist als paràgrafs anteriors, es troba present en la 

morfologia verbal.  
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Un altre cas és el funcionament del datiu. Pel que hem vist, en tagal els 

arguments datius es construeixen amb la marca de funció sa i, en conseqüència, 

els pronoms que hi fan referència són els de les formes sa. 

 

4. ANÀLISI DE LES ENTREVISTES 

4.1. Metodologia 

4.1.1. Entrevistes 

Les entrevistes que hem analitzat són de projectes del grup de recerca al qual 

pertanyem. La creació de codis, la posterior codificació i el manual de 

codificació han anat a càrrec de l’autor del treball. Les entrevistes són 

semiestructurades, d’entre 20-30 minuts i amb un guió temàtic que consta de 

dues parts: una inicial en què es pregunta sobre temes variats com la família, la 

feina, l’arribada a Catalunya, els catalans, el menjar, l’explicació del darrer llibre 

llegit o de la darrera pel·lícula vista, la descripció de la narració d’un plat típic 

del país d’origen, etc., i una segona en què es demana que s’expliqui una història 

en imatges (Mayer 1969). 

 Les entrevistes tenen l’objectiu d’obtenir una producció oral el màxim 

d’espontània possible, cosa que s’aconsegueix a mesura que avança l’entrevista i 

parlant de temes en què l’entrevistat se senti còmode. La part del conte busca 

aconseguir la producció d’un discurs narratiu que, en el nostre cas, resulta 

important a l’hora de produir clítics pronominals perquè afavoreix l’establiment 

de relacions entre personatges i elements del discurs. Cal tenir en compte que, tot 

i que es pretén aconseguir discurs narratiu, moltes vegades acaba sent descriptiu. 

 

4.1.2. Procediment 

Les entrevistes han estat enregistrades amb una gravadora que permet digitalitzar 

l’àudio, i han estat transcrites i codificades en un ordinador amb el format de 

transcripció CHAT (Codes for Human Analysis of Transcripts), propi del projecte 

CHILDES (MacWhinney 2000). Pel que fa a la codificació, a sota de cada línia 

transcrita en què hi ha o hi hauria d’haver clítics pronominals, hi hem afegit una 

línia dependent que, a través de codis, descriu les seves principals 

característiques. Després de la codificació, hem analitzat l’entrevista amb el 
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CLAN (Computerized Language Analyses), un paquet de programes, també del 

projecte CHILDES, que permet l’anàlisi lingüística de textos entrats en una base de 

dades. Concretament hem utilitzat els programes FREQ i KWAL. Amb el FREQ 

hem obtingut i confrontat freqüències de seqüències, fet bàsic per obtenir dades 

numèriques (anàlisi quantitativa); amb el KWAL hem identificat les oracions 

concretes segons els nostres interessos (les que hem codificat com a errònies), 

cosa que ens ha permès recollir les dades necessàries per realitzar una anàlisi 

més qualitativa. Finalment, hem analitzat les dades quantitatives a través de la 

prova no paramètrica U de Mann-Whitney, mitjançant el programari SPSS versió 

15.00. 

 

4.1.3. Mostra 

Les diferents entrevistes formen part d’un extens corpus del grup de recerca al 

qual pertanyem, el Grup de Lèxic i Gramàtica de la Universitat de Girona. Es 

tracta d’un conjunt d’entrevistes fetes en català o castellà a immigrants arribats a 

Catalunya amb L1 molt diverses (àrab, mandinga, romanès, tagal, xinès, etc.). 

Moltes d’aquestes estan codificades amb la intenció d’estudiar diferents trets 

gramaticals (concordança entre verb i subjecte, ordre del sintagma nominal, CP, 

etc.). Les entrevistes mencionades han estat la base d’estudis comparatius de la 

influència de les diverses L1 en l’adquisició del català com a L2. Per exemple, 

cal destacar-ne la col·lecció Llengua, immigració i ensenyament del català, que 

compta amb deu volums, entre els quals hi ha els dedicats al romanès (Lamuela i 

Ani 2005) i al tagal (Gràcia 2005). El nostre estudi, en concret, analitza els clítics 

pronominals de les entrevistes fetes en català a subjectes que tenen el romanès i 

el tagal com a L1. La mostra consta d’un total de trenta-un participants, catorze 

que tenen el romanès com a L1 (a partir d’ara, grup R), nou que tenen el tagal 

com a L1 (a partir d’ara, grup T) i vuit que tenen el català com a L1 (el grup de 

control, a partir d’ara grup C). Els informants són de diferents edats, temps 

d’estada a Catalunya, nivell d’estudis i mena d’aprenentatge del català (formal o 

informal). Al moment de l’entrevista, però, tots tenien un mínim de dotze anys i 

feia sis o més mesos que residien a Catalunya. 
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4.2. Resultats i discussió: l’anàlisi quantitativa 

Els valors dels grups R, T i C sovint han donat diferències estadísticament 

significatives. Per exemple, l’ús de clítics pronominals respecte al total de 

paraules produïdes a les entrevistes. Relacionant aquests dos aspectes, hem 

establert quin dels tres grup usa proporcionalment més clítics i hem fet 

comparacions. Vegem la taula: 

ÚS DE CLÍTICS PRONOMINALS 
 Grup R Grup T Grup C 

  M (DT)  M (DT)  M (DT) 

Total C 1253 0,05 (0,01) 813 0,04 (0,01) 1274 0,06 (0,01) 

Total Paraules 23303  18579  22471  
 C = ‘clítics’; M = ‘mitjana de proporcions’; DT = ‘desviació típica’ 

 

Proporcionalment, al grup dels autòctons hi ha més produccions de clítics 

pronominals que als grups d’aprenents (0,05 per al grup R, 0,04 per al grup T i 

0,06 per al grup C). Si comparem les dades, la diferència de proporcions entre els 

grups R i T no és significativa estadísticament (Z = -0,529, p = 0,557); tampoc 

ho és la diferència entre els grups R i C (Z = -1,365, p = 0,188), però, en canvi, 

sí que és estadísticament significativa la diferència entre els grups C i T (Z = -

2,598, p = 0,008). En general, com era d’esperar, els autòctons (grup C) 

produeixen més clítics que els aprenents (grups R i T). La comparació entre els 

grups mostra que els aprenents de tagal, de manera significativa estadísticament, 

produeixen menys clítics pronominals que els autòctons. Dit d’una altra manera, 

els aprenents de català amb el tagal com a L1 eviten l’ús de clítics pronominals.  

 Un altre aspecte general que volem apuntar fa referència als errors trobats en 

cada grup d’entrevistes. 

PRODUCCIONS, CLÍTICS I ERRORS TOTALS 
 Grup R Grup T Grup C 

 P M (DT) P M (DT) P M (DT) 

Total E x P 286 0,26 (0,07) 257 0,37 (0,14) 35 0,03 (0,02) 

Total E x P sense CE 268 0,24 (0,06) 240 0,34 (0,14) 35 0,03 (0,02) 

Total P 1112  721  1108  

 C M (DT) C M (DT) C M (DT) 

Total E x C 294 0,24 (0,07) 260 0,33 (0,13) 35 0,03 (0,02) 

Total E x C sense CE 276 0,22 (0,06) 243 0,31 (0,12) 35 0,03 (0,02) 

Total C 1253  813  1274  
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 C = ‘clítics’; P = ‘produccions’; E = ‘errors’; CE = ‘equivocació amb un clític del castellà’; M 

= ‘mitjana de proporcions’; DT = ‘desviació típica’ 

 

La taula mostra que, en termes absoluts, el grup R comet menys errors que el 

grup T, tant quant a les produccions totals (0,26 per al grup R i 0,37 per al grup 

T) com amb relació als clítics totals (0,24 i 0,33). La diferència en els errors en 

produccions és significativa estadísticament (Z = -2,141, p = 0,033), mentre que 

en els clítics s’hi acosta molt (Z = -1,954, p = 0,053). Òbviament, el grup C, el 

de control, té una mitjana de proporcions d’errors que sempre és més baixa que 

la dels grups d’aprenents (0,03 en totes les variables). A la taula també hem 

donat les dades d’errors en produccions i clítics sense comptar els de CE 

(equivocació per una forma castellana), ja que aquesta mena d’errors no té res a 

veure amb la L1 dels entrevistats. L’anàlisi estadística mostra que altra vegada hi 

ha diferències significatives: Z = -2,268, p = 0,023 (els mateixos valors 

estadístics per a produccions i per a clítics). En general, primer de tot, creiem que 

es tracta de valors d’errors força elevats. Per donar suport a aquesta idea, tenim 

dades d’errors relatius a d’altres aspectes gramaticals d’aprenents de català que 

tenen el romanès com a L1 (Gràcia 2007a). Es tracta d’un estudi fet a partir 

d’una mostra menor, però amb un procediment equivalent al nostre, on s’han 

trobat els següents percentatges d’errors: 7,76% d’errors en la flexió verbal i 

12,88% en els usos dels verbs a les oracions atributives, locatives, existencials i 

possessives (ALEP), tots sobre el total de produccions de cada tipus. En 

referència al tagal, no tenim dades verificades, però hi ha sis entrevistes de la 

nostra mostra que també estan codificades en la flexió verbal. El percentatge 

d’errors respecte al total de produccions és de 7,50%, un valor semblant al del 

mateix aspecte gramatical en parlants que tenen el romanès com a L1. Cal tenir 

en compte que el nostre estudi utilitza mitjanes de proporcions i no percentatges 

sobre els totals. Si féssim la conversió de les nostres mitjanes a percentatges 

sobre els totals, els errors per produccions al grup R donarien un valor al voltant 

del 24%, mentre que al grup T seria d’un 33%. Per tant, comparativament, en 

ambdós casos es tracta de percentatges molt més alts que els de la flexió verbal 

(7,76% i 7,50%) i les ALEP (12,88) esmentats. Aquestes dades, doncs, reforcen 

la idea que els valors d’errors que hem trobat al nostre estudi en clítics 
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pronominals són realment importants, cosa que evidencia la necessitat de 

treballar millor i més a fons aquesta mena d’elements gramaticals en el procés 

d’adquisició del català per part d’aprenents que tenen el romanès i el tagal com a 

llengües mare. 

 

4.3. La L1 influeix en l’adquisició de la L2: l’anàlisi qualitativa 

4.3.1. Romanès 

Com ja hem vist en l’anàlisi gramatical, per exemple, el romanès no posseeix 

clítics equivalents a les partícules pronominals en i hi. Sembla lògic pensar, 

doncs, que aquest és un dels principals motius de l’omissió clítics d’exemples 

com els següents: 

(1) *DAB:  i castellà igual i feu futbol a educació física? 

*AHS: sí, hem fet una vegada, però no fem perquè som de quart, només 

aquells de segon fan. 

[sí, n’hem fet una vegada, però no en fem perquè som de quart, només els 

de segon en fan] 

(2) repetiré perquè m’ha dit la Glòria que jo no he fet anglès i dues matèries, 

i ara repito perquè no he fet, saps? 

[ara repeteixo perquè no n’he fet, saps?] 

(3) castellano, sabia de Romania una mica de les pel·lícules i això. 

[de castellà, en sabia de Romania una mica] 

(4) he anat dos vegades (a Romania). 

[hi he anat dues vegades] 

(5) si continua fent bons temps, anem (a Romania). 

[si continua fent bon temps, hi anirem] 

 

El fet que a la L1 dels informants no hi hagi aquesta mena de clítics pot produir 

no els utilitzin en català (omissió). 

 

4.3.2. El tagal 

En català, en determinats contextos, no fa falta fer referència a través d’un clític 

pronominal (o pronom) a un element que ja ha aparegut perquè ja queda 
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sobreentès. Hi ha gramàtics que parlen de l’existència de pronoms buits en 

aquesta mena de construccions (Cuenca 1996; Todolí 1998 i 2002). En tagal, 

aquest fet ja hem vist que es produeix de manera general, sobretot amb oracions 

transitives i amb l’element omès [-humà]. Això ho podem relacionar amb frases 

com les següents, amb OD [-humà] que no es representen amb el corresponent 

clític pronominal: 

(6) està buscant el seu granota, però no trobes. 

[però no la troba] 

(7) *EDA: Notting Hill, eh? 

*EDA: moltes pel·lícules d’aquestes. 

(...) 

*EDA: jo tornaria a veure (la pel·lícula Notting Hill) perquè a vegades 

torna a fer la tele i venga a veure i també... 

[jo la tornaria a veure(-la) perquè a vegades la tornen a fer a la tele i 

vinga a veure-la i també...] 

(8) *DAI: hi ha un noi que té una mascota, bueno, dos mascotes. 

*DAI: té un gos i una granota, no? 

*DAI: i bueno, dormir i després, bueno, ha escapat la granota i... 

*DAI: (el noi) estava buscant (la granota) però no podia trobar. 

[l’estava buscant(-la), però no la podia trobar(-la)] 

 

La morfologia verbal del tagal és molt rica i que disposa de diverses menes 

d’afixos. El fet que trobem tants errors d’omissió d’arguments objecte indica que 

l’aprenent tagal de català segueix el model de la seva llengua i, com que 

determinats trets gramaticals ja es troben a la mateixa arrel del verb, no cal fer 

referència a l’argument quan aquest ja s’ha realitzat. D’aquesta manera, a 

exemples com el de (6) (‘està buscant el seu granota, però no trobes’), el parlant 

ja ha identificat l’argument ‘granota’ i no cal que hi faci referència fora del verb. 

És a dir, que, per a ell, el verb ‘trobar’ ja hauria de contenir la informació de 

transitivitat i l’argument principal funciona com a OD. Així doncs, en aquest cas 

concret, queda ben clar que el sistema de la gramàtica pronominal i, sobretot, de 

la verbal (amb els diferents afixos) del tagal (L1) influeix en l’adquisició dels 
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clítics pronominals del català (L2). Creiem que aquest és el principal error 

relacionat amb la seva L1. 

 

4.4. La unió de les dades quantitatives i qualitatives 

4.4.1. Quadres de trets 

En aquest apartat hem unit les dades quantitatives i les qualitatives en dos 

quadres generals, un per cada grup d’entrevistats. Mostrant la mena d’errors 

característics de cada grup de parlants, hem establert els diversos mecanismes de 

transferència associats a cadascuna de les  L1. 

Els quadres són una barreja de les principals dades de les anàlisis quantitativa 

i qualitativa. En concret, hi hem representat quatre categories en quatre 

columnes. La primera són els clítics pronominals que volem analitzar, dividits en 

cinc blocs: en, hi, ho, el/la/li/els/les/[əlzi] i em/et/es/ens/us. Seguint les taules de 

l’anàlisi quantitativa, els tres primers els presentem individualment perquè són 

prou diferents entre si com per analitzar-los per separat; els restants, en canvi, 

hem preferit d’agrupar-los per afiliacions morfosintàctiques. La segona categoria 

fa referència a la mena d’errors. Aquí hi hem representat els tres tipus d’errors 

més comuns: l’omissió (omi), l’addició (add) i la confusió (con). Hem preferit no 

afegir-hi els errors relacionats amb la influència del castellà (CE) perquè no 

poden associar-se a les característiques de la L1 del parlant. Els colors i els 

valors d’aquesta columna estan explicitats en la llegenda de més a baix: com més 

fosc és el color, més errors hem trobat respecte al total de clítics. Es tracta, 

doncs, d’una categoria associada a l’anàlisi quantitativa. Els valors relacionen les 

menes d’errors en formes específiques segons el total de formes concretes 

produïdes. La tercera categoria, en canvi, la naturalesa de la mena d’errors 

trobats es relaciona amb l’anàlisi qualitativa. En aquest cas, no necessàriament hi 

ha la mateixos fenòmens en ambdós quadres. Així, en l’anàlisi del grup R 

(romanès L1) hi ha errors relacionats amb el diferent funcionament de les 

oracions atributives que no hem trobat al grup T (tagal L1), i, en canvi, en aquest 

darrer grup, n’hi ha de relacionats amb la manca de distinció de gènere que no hi 

ha al grup R. Finalment, ens queda la quarta categoria, la dels exemples. En 

aquesta, depenent de la naturalesa de l’error, hem aportat un exemple significatiu 
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extret de les nostres entrevistes que il·lustra l’error en qüestió. Vegem els 

quadres (tenint en compte que CP significa ‘clítics pronominals’, Omi, ‘omissió, 

Add, ‘addició’ i Con, ‘confusió’): 
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TRETS DEL GRUP R 

Mena d’errors 
CP  

Omi Add Con 

Naturalesa dels errors Exemples significatius 

Omissió CP inherents: 
...quan surts de l’església, (te) quedes allà dues hores... 

EM 
ET 
ES 
ENS 
US 

0,04 0,02 0,00 
Diferent funcionament en 
els verbs pronominals 

Addició CP inherents: 
...i s’estan jugant, i què fan aquí? 

Confusió CP datiu en verbs psicològics: 
...perquè no l’agradava (li agradava) el seu xicot. 

Règim verbal diferent 
Confusió acusatiu per datiu en altres verbs: 
...l’altre dia la vaig demanar (li va demanar) a la Mirela. 

EL 
LA 
LI 
ELS 
LES 
[əlzi] 

0,09 0,02 0,08 

Tendència verbs absoluts 
Omissió CP d’objecte: 
...està mirant una granota i el gos (l’)està mirant també 

Manca de partícules 
pronominals 

Omissió de partitiu, oblic i inherent: 
No (en) tinc [germans], sóc la única. 
No me(’n) recordo. 
És que no puc tornar-hi si em (me‘n) vaig. 

Omissió del partitiu amb el verb ‘haver-hi’: 
És que (n’)hi han dos [equips a Romania]. 

EN 0,68 0,10 0,03 

Diferent funcionament en 
les oracions existencials 

Addició del partitiu amb el verb ‘haver-hi’: 
N’hi han moltes palabras que s’assemblen molt. 

Manca de partícules 
pronominals 

Omissió d’oblic: 
Si continua fent bons temps, (hi) anem [a Romania]. 

Diferent funcionament en 
les oracions existencials 

Omissió de l’inherent del verb ‘haver-hi’: 
Informacions de lo que (hi) havia abans i... HI 0,38 0,01 0,00 

Diferent funcionament en 
les oracions locatives 

Omissió d’oblic locatiu: 
Ja, a mirar tranquil·la [la televisió], quan ell no (hi) és. 

Diferent funcionament en 
les oracions atributives 

Omissió predicatiu: 
...parlava portuguès amb el meu home perquè (ho) era. 

Omissió ‘tot’ + ho: 
Sí, jo crec que (ho) teniu tot, de nosaltres. Diferent funcionament en la 

duplicació pronominal 
Addició acusatiu davant de relatius: 
Sí, i bueno, és el primer ball que ho fan (...). 

HO 0,30 0,05 0,06 

Tendència verbs absoluts 
Omissió acusatiu: 
Pues això, tu ja (ho) saps. 
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 TRETS DEL GRUP T 

Mena d’errors 
CP  

Omi Add Con 

Naturalesa dels errors Exemples significatius 

Funcionament morfologia 
verbal i anàfora zero 

Omissió objecte 
No (em) vol dar permís per jugar amb els amics 

Omissió CP inherents: 
Ai, déu meu, que jo (em) torno boja. 

EM 
ET 
ES 
ENS 
US 

0,09 0,03 0,00 
Diferent funcionament en 
els verbs pronominals 

Addició CP inherents: 
Después ella es va sortir i es pensa que... 

Diferent funcionament en la 
duplicació pronominal 

Omissió pronoms de represa: 
El Nadal, (el) celebrem com aquí. 

Funcionament morfologia 
verbal i anàfora zero 

Omissió acusatiu: 
Jo (la) tornaria a veure [la pel·lícula] perquè a 
vegades (la) torna a fer la tele i venga a veure(-la)... 

Confusió acusatiu per datiu en verbs psicològics: 
...també la va agradar (li va agradar) amb ell. 

Règim verbal diferent 
Confusió acusatiu per datiu en altres verbs: 
La va preguntant (Li va pregutant) moltes coses. 

EL 
LA 
LI 
ELS 
LES 
[əlzi] 

0,44 0,01 0,17 

Manca de distinció de gènere 
Confusió gènere dels acusatius: 
La vaig conèixer aquí [el meu marit]. 
I després el troba [la granota]. 

Manca de partícules 
pronominals 

Omissió de partitiu, oblic i inherent: 
Jo (en) tinc, ara mateix, cinquanta-ú [d’anys]. 
Ja fa temps, no me(‘n) recordo ja. 
S’ha (se n’ha) anat a casa seva 

Omissió del partitiu amb el verb ‘haver-hi’: 
...m’ha anat bé però (n’)hi ha alguns [assignatures]... 

EN 0,55 0,10 0,03 

Diferent funcionament en 
les oracions existencials 

Addició del partitiu amb el verb ‘haver-hi’: 
I aquí n’hi ha llengua català, llavors aprendre català. 

Manca de partícules 
pronominals 

Omissió d’oblic: 
Jo en principi no (hi) volia anar [a Catalunya]. 

Diferent funcionament en 
les oracions existencials 

Omissió de l’inherent del verb ‘haver-hi’: 
No, (hi) havia coses que... HI 0,22 0,00 0,03 

Diferent funcionament en 
les oracions locatives 

Omissió d’oblic locatiu: 
Un es preocupa amb l’altre quan no (hi) són... 

Diferent funcionament en la 
duplicació pronominal 

Omissió ‘tot’ + ho: 
Perquè (ho) has de fer tot per aprovar i... 

Funcionament morfologia 
verbal i anàfora zero 

Omissió acusatiu: 
Jo (ho) trobo molt rar, perquè jo pensava... 

HO 0,56 0,05 0,10 

Manca de distinció de gènere 
Confusió de gènere: 
...i al final ho mata (el mata) [al personatge]. 
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Els diferents colors representen una determinada franja de mitjana de 

proporcions: 

LLEGENDA 

 + 0,31 

 0,21-0,30 

 0,11-0,20 

 0,06-0,10 

 0,02-0,05 

 0,00-0,01 

 

4.4.2. Punts en comú 

Hi ha molts punts que comparteixen els dos grups de llengües, tant des del punt 

de vista quantitatiu com qualitatiu. Per començar, tenim les partícules 

pronominals (en i hi), un aspecte molt semblant en els parlants d’ambdues 

llengües. L’omissió és sistemàtica, amb valors molt elevats, sobretot al grup R, 

on en arriba al 0,68. Al grup T, les mitjanes d’errors d’omissió no són tan altes, 

però continuen essent importants. En els dos casos la causa de la no producció 

d’aquests clítics pronominals és precisament la seva manca en la gramàtica 

particular de cada llengua. Aquesta manca condiciona errors d’omissió comuns 

en ambdós grups: omissió de en partitiu, oblic i inherent, i omissió de hi oblic. 

En referència a l’addició i a la confusió, els valors s’acosten molt en els dos 

grups, amb una mitjana important d’addició de en que al punt següent 

explicarem. 

 Pel que fa a les oracions existencials, en què altra vegada són les partícules 

pronominals les protagonistes, el comportament segueix essent el mateix: 

omissió generalitzada. En aquesta mena d’error, la mencionada manca de 

partícules pronominals, òbviament, hi juga un paper important. Ara bé, el 

funcionament molt diferent de les frases existencials, en romanès amb el verb a fi 

(‘ser’) i en tagal sense verb, també hi influeix. D’altra banda, les dues llengües 

també comparteixen la presència de força errors d’addició de en, un fenomen que 

té a veure amb una tendència de la llengua catalana a agregar en en construccions 

existencials. 
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 En les oracions locatives, amb hi com a clític pronominal destacat, els 

resultats tornen a ser semblants en els dos grups: preferència per l’omissió. Altra 

vegada la manca de partícules pronominals hi influeix clarament, però també la 

mena de construccions locatives de les dues llengües, que segueix el mateix 

esquema de les existencials: en romanès amb el verb a fi (‘ser’) i en tagal sense 

res. 

 El règim dels verbs és un altre àmbit on la tipologia d’errors d’ambdós grups 

coincideix. Així, generalment, la mena d’errors que trobem són de confusió, en 

concret de cas acusatiu per datiu. La causa és que tant una L1 com l’altra tenen 

verbs que funcionen amb casos diferents dels del català. Els verbs psicològics 

com agradar són els prototípics: en romanès, el nostre argument datiu amb paper 

temàtic d’experimentador col·loquialment s’expressa com a subjecte, mentre que 

en tagal, com a acusatiu. Aquest fet explica els casos de confusió que hem trobat. 

 En referència a la duplicació pronominal, hi ha un element comú i un altre de 

diferent. El que ens interessa en aquest punt, el comú, es dóna en la construcció 

de duplicació pronominal típica catalana formada pel pronom indefinit ‘tot’ i el 

clític pronominal neutre ho. L’omissió de ho és la conseqüència de la manca de 

domini d’aquesta estructura, inexistent en cap de les dues L1. 

 

4.4.3. Diferències 

La primera diferència ja l’hem comentada a la introducció: al grup R hem trobat 

errors relacionats amb les oracions atributives i al grup T no i, al contrari, al T 

n’hem trobat d’associats al gènere dels clítics pronominals i a l’R no. En el 

primer cas, al grup R es produeixen errors d’omissió del clític predicatiu ho, 

associat a l’atribut, perquè en romanès no hi ha aquesta mena de clítics 

pronominals. En tagal, aquest tipus d’oracions es construeixen com les 

existencials i les locatives, sense verb, cosa que ens porta a pensar que també hi 

hauria d’haver errors d’omissió. Tanmateix, no n’hem trobat cap bàsicament 

perquè els parlants repeteixen l’atribut i el verb. De fet, al grup R tampoc hem 

trobat gaires errors d’aquesta índole i també hem detectat que els parlants eviten 

aquest tipus d’estructures. Tot això ens indica que en les oracions atributives els 

aprenents de català d’aquestes dues llengües busquen estratègies lingüístiques 
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per no equivocar-se, com ara la repetició de l’argument. Ara bé, amb les dades 

del grup de control, hem vist que els parlants nadius de les nostres entrevistes 

tampoc no produeixen gaires clítics pronominals amb aquesta funció. És a dir, 

que la mena d’entrevista també condiciona la manca d’aquesta mena de 

construccions. L’altre cas, el del gènere, és més significatiu. En romanès, com en 

català, hi ha distinció de gènere en els clítics pronominals d’acusatiu, mentre que 

en tagal no (de fet, aquest tret és general en les seves gramàtiques nominal i 

pronominal). Això comporta que al grup T trobem molts errors de confusió de 

gènere i, en canvi, al del romanès pràcticament cap. 

 Pel que fa als verbs pronominals, hi ha errors en ambdós grups, però la 

naturalesa d’aquests varia en cadascun. Al grup R hi ha força casos d’omissió i 

d’addició que deriven d’un funcionament diferent dels verbs equivalents 

catalans. Es tracta d’errors molt localitzats en verbs catalans concrets amb un 

equivalent romanès que té un règim diferent. És a dir, per exemple, mentre que 

en català el verb ‘quedar-se’ és pronominal, a rămâne (lit: ‘romandre’) en 

romanès no, cosa que provoca que els aprenents de català que tenen el romanès 

com a L1 produeixin el verb sense el clític pronominal; el cas oposat seria amb el 

verb ‘jugar’, que en romanès és pronominal (a se juca) i, per tant, és normal que 

trobem produccions en català amb addició d’un clític pronominal. D’altra banda, 

al grup T, directament no hi ha verbs pronominals i es produeixen tota mena 

d’errors (omissió, addició i confusió), molt més freqüents que al grup R. L’error 

principal és l’omissió. La seva naturalesa, a part d’estar associada a aquesta 

manca de verbs pronominals de la L1, també està íntimament relacionada amb la 

morfologia verbal i el fenomen de l’anàfora zero del tagal. Al final d’aquest 

apartat ho tractarem. 

 La duplicació pronominal també funciona de manera diferent als dos grups. 

Al grup R hi ha algunes omissions, però les addicions són més importants, 

mentre que al grup T només hi ha omissions i de naturalesa ben diferent. El 

romanès és una llengua que, com el català, fa duplicació pronominal en 

determinats contextos, però alguns difereixen dels del català. Així, hi ha força 

construccions de relatiu que en català es formen sense duplicació i que és 

obligatòria en romanès. És normal, doncs, que en les nostres entrevistes hàgim 
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trobat duplicacions inadequades en produccions d’oracions de relatiu. En tagal, 

en canvi, no hi ha duplicació pronominal, cosa que provoca que hi hagi omissió 

constant dels clítics pronominals, i molt més nombrosa que l’addició del grup R. 

Com el darrer cas, però, aquest fenomen també cal relacionar-lo amb la 

morfologia verbal i l’anàfora zero que seguidament tractarem. 

 Finalment, ens queda el punt de l’omissió d’objectes del grup R i de l’omissió 

relacionada amb la morfologia verbal i el fenomen de l’anàfora zero del grup T, 

molt diferent en els dos casos. Al grup R hem trobat alguns casos d’omissió 

d’objectes, la gran majoria del clític pronominal neutre ho, mentre que al grup T, 

l’omissió és sistemàtica i de tota mena de clítics pronominals. Pel que fa al 

primer grup, la hipòtesi que seguim per explicar aquest error és la tendència del 

romanès a fer alguns verbs absoluts (el cas de ‘saber’, per exemple). El cas del 

tagal és diferent. En aquesta llengua, quan un argument ja ha aparegut en el 

discurs, sobretot quan és objecte i [-humà], no cal que torni a produir-se perquè 

la morfologia verbal ja disposa de la seva informació gramatical (fenomen de 

l’anàfora zero). Aquest fet explica que hi hagi tantes omissions, tant d’objecte, 

com d’altres menes de formes. A més, com ja hem anat avançant, aquesta mena 

d’error també està relacionat amb altres omissions: les dels clítics pronominals 

dels verbs pronominals i les dels clítics pronominals de duplicacions. 

 

4.5. Aplicacions pràctiques pedagògiques 

Les dades quantitatives del nostre estudi mostren, entre d’altres coses, les formes 

i les funcions més errades o les menes d’errors que més repeteixen els aprenents 

de català que tenen el romanès i el tagal com a llengües primeres. L’anàlisi 

qualitativa, per la seva banda, explica l’origen d’aquests errors, l’aspecte 

gramatical de la seva L1 que cal tenir en compte per transmetre l’ensenyament 

dels clítics pronominals catalans de manera més òptima. 

 Així, pel que fa als alumnes romanesos els professionals de l’educació han 

d’incidir sobretot en les partícules pronominals (en i hi). De fet, més de la meitat 

dels errors del nostre grup d’entrevistats han estat relacionats amb les partícules 

pronominals, majoritàriament omissions. Aquest fenomen està motivat 

principalment per la inexistència d’elements equivalents a les partícules 
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pronominals en la seva llengua. Tampoc n’hi ha en castellà, amb la qual cosa, en 

aquest cas concret, aquesta llengua no els pot ajudar. En el cas específic de hi, 

s’han de treballar les construccions existencials (verb ‘haver-hi’) i les locatives, 

que en romanès es formen amb el verb a fi (‘ser’) i que els aprenents tendeixen a 

ometre-les. Pel que fa a en, s’han de prevenir errors, també d’omissió, en el 

partitiu, l’oblic i l’inherent (verbs del tipus ‘anar-se’n’). D’altra banda, hi ha una 

construcció concreta del partitiu en que s’ha de controlar. Es tracta de l’addició 

agramatical de la forma quan es connecta amb el verb existencial ‘haver-hi’, que 

numèricament també ha estat rellevant. Ja amb menys importància estadística, 

també s’han de dominar les diferències de règims que tenen certs verbs respecte 

als de la seva llengua. El cas prototípic és amb el verb ‘agradar’, que, en 

llenguatge col·loquial, en romanès es construeix amb un acusatiu i el subjecte 

com a experimentador. Aquesta diferència comporta confusions de la forma 

dativa per l’acusativa (li>el). Finalment, cal mirar d’evitar les diverses omissions 

del clític neutre ho que hem trobat en les nostres entrevistes, causades per la 

tendència del romanès de fer certs verbs com ‘saber’ o ‘dir’ absoluts. 

 Pel que fa al tagal, l’aspecte essencial que cal tenir en compte, paradoxalment, 

no és cap forma pronominal. El funcionament de la morfologia verbal tagala 

s’associa directament a l’omissió sistemàtica de clítics pronominals, 

principalment amb el tret [-humà] i d’OD (bàsicament el/la/els/les/ho). 

D’aquesta manera, el professional que ha d’ensenyar els clítics pronominals a 

alumnes que tenen el tagal com a L1 ha d’incidir en la relació de les formes 

verbals amb el clítics. No menys important hi ha el gènere dels clítics 

pronominals d’acusatiu (el/la/els/les). A les nostres entrevistes hem detectat una 

tendència a la confusió de gènere en les formes d’acusatiu (curiosament amb 

moltes més produccions femenines enlloc de masculines que viceversa). A 

darrera d’aquest fenomen hi ha la manca de marca de gènere en la gramàtica 

pronominal del tagal. Estadísticament, com el romanès, també són importants les 

omissions de partícules pronominals (en i hi), l’error més exòtic per a aprenents 

que tenen el tagal com a L1, ja que ni el castellà ni l’anglès els pot ajudar perquè 

no en tenen. Com en romanès, en referència a hi, cal tenir en compte la seva 

omissió en estructures existencials i locatives, mentre que, per a en, l’omissió del 
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partitiu, de l’oblic i de l’inherent (‘anarse’n’). Finalment, també com en 

romanès, el tema de l’addició de en en construccions existencials incorrectes és 

rellevant i cal treballar-les. 

 Per acabar, ens agradaria comentar alguns aspectes sobre les dades extretes 

del grup C, el grup de control de parlants nadius. Òbviament hi hem trobat una 

proporció menor d’errors que als grups d’aprenents. Ara bé, les mitjanes de 

proporcions respecte al total d’errors per clític (un total de 35) són uns indicatius 

clars de la tendència dels parlants a l’hora d’equivocar-se en la producció de 

clític pronominals. Així, els errors més prototípics han estat aquells relacionats 

amb les partícules pronominals. En concret, bàsicament han estat omissions de 

en partitiu (de llibres, sí, (en) vaig llegir un de viatges...) i hi oblic (...com si (hi) 

hagués anat fa poc). Es tracta d’errors que són molt estesos als dos grups 

d’aprenents i que, si volem evitar-los, cal tenir present que els parlants nadius 

sovint també els comenten. 

 

5. CONCLUSIONS 

 

Havent finalitzat aquest estudi, podem dir que hem assolit els objectius que 

perseguíem a l’inici: 

• En la descripció dels clítics pronominals del català, la més extensa, hem 

descrit de manera general el paper dels clítics pronominals a dins del 

conjunt dels pronoms personals, els hem caracteritzat –amb especial 

èmfasi en l’anàlisi morfofonològica i la classificació segons cinc grups de 

funcions (seguint Todolí 1998 i 2002)–, hem explicat les diferents 

possibilitats que tenen d’agrupar-se i l’estricte ordre que segueixen en la 

seqüència, i, finalment, hem abordat el tema de la duplicació pronominal 

–diferenciant la duplicació «estricta» de la general i de la falsa. Hem de 

fer una menció especial a la concepció teòrica que hem adoptat en 

referència a la naturalesa dels clítics pronominals catalans: seguint 

Anderson (2005), els hem tractat com a afixos sintagmàtics. En la 

caracterització general hem seguit aquest posicionament perquè clarifica 
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dubtes sobre la naturalesa gramatical dels clítics pronominals, com per 

exemple el seu grau de llibertat sintàctica. 

• Pel que fa al romanès i el tagal, hem seguit el mateix esquema del català 

i, a més, hem anat comentant els trets diferencials. Del romanès, cal 

destacar la inexistència de partícules pronominals, l’ordenació segons la 

naturalesa morfosintàctica (DAT - AC), l’extensió d’ús dels clítics 

possessius i el funcionament de la duplicació pronominal; del tagal, la 

riquesa de la seva morfologia verbal, la manca de partícules pronominals 

i de distinció morfològica de gènere, i el fenomen de l’anàfora zero, entre 

d’altres. 

• En el terreny més pràctic, hem evidenciat la transferència de la L1 en el 

procés d’adquisició d’una segona llengua i, en concret, en els clítics 

pronominals del català. Per provar aquest fenomen hem analitzat 

estadísticament les produccions dels clítics pronominals dels dos grups 

d’aprenents de català (grup R i grup T). Les diferències estadísticament 

significatives que hem detectat han provat la nostra hipòtesi general de 

l’inici segons la qual la llengua d’origen dels parlants condiciona, de 

manera sistemàtica i estructurada d’acord amb les seves característiques, 

les produccions que apareixen a la L2. D’altra banda, el grup de control 

(grup C) ha estat clau en la comparació de certs resultats estadístics. 

• Pel que fa a l’anàlisi qualitativa, a partir dels resultats obtinguts, podem 

dir que la majoria d’errors d’omissió, d’addició i de confusió de forma 

trobats estan directament relacionats amb la L1 dels informants. Quant al 

romanès, la manca de partícules pronominals en romanès sembla ser la 

principal causa de l’omissió i de la confusió de forma d’aquests clítics en 

moltes construccions. Igualment, sembla que les divergències respecte al 

fenomen de la duplicació pronominal són les grans causants de 

produccions amb duplicació innecessària, és a dir, d’addició de clític. 

D’altra banda, molts verbs del romanès difereixen dels seus equivalents 

en català pel que fa als arguments regits; també hem observat que els 

entrevistats erren molt sovint en l’ús d’aquest tipus de verbs perquè els 

fan funcionar com en la seva L1. Finalment, l’extensió de l’ús del 
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possessiu es manifesta en la producció d’oracions equivocades en català 

amb clar caràcter possessiu. Pel que fa al tagal, el principal error que hem 

trobat és l’omissió de clítics pronominals, i, en concret, l’omissió de 

clítics d’objecte, sobretot amb referent [-humà]. Creiem que la causa 

principal és que els aprenents tagal de català, perceben el clític 

pronominals com una forma autònoma i no s’adonen que cal per al bon 

funcionament de la frase. Per a ells, la informació gramatical ja hauria de 

ser present a la morfologia verbal, com passa amb la seva llengua, i no 

senten la necessitat de fer-hi referència. Un error que prové d’un tret del 

català que els és molt exòtic, partint de la seva primera llengua, és 

l’omissió de les partícules pronominals. Com que en la seva gramàtica –a 

part que els clítics pronominals sempre fan referència a persones– no 

tenen elements equivalents a les partícules, és normal que produeixin 

errors d’aquesta mena. Un altre error d’omissió de clític es produeix en 

les oracions existencials, que en català es construeixen amb el verb 

haver-hi. El tagal no té un verb equivalent; de fet, aquesta mena 

d’estructures es formen sense verb. Així, és normal pensar que això 

influeix en les omissions de clítics pronominals en l’ús del verb haver-hi. 

El gènere és un altre aspecte bàsic. El fet que en tagal no hi hagi distinció 

morfològica de gènere causa clarament errors de confusió en clítics 

pronominals definits acusatius catalans, que sí que en tenen. D’altra 

banda, els verbs tagals generalment difereixen en el règim verbal dels 

seus equivalents en català. És raonat pensar que aquest fet condicioni els 

errors que hem trobat de confusió de cas del clític pronominal. Relacionat 

amb el règim, el tagal no té verbs pronominals, cosa que clarament 

influeix en les omissions, confusions i addicions de clític que hem trobat 

en molts verbs. Finalment, ens queden els errors de les duplicacions 

pronominals, fenomen que no té el tagal i que clarament provoca 

omissions de clítics pronominals en contextos que la demanen. 

• Per acabar, també hem assolit l’objectiu d’articular dos quadres generals 

de la mena d’errors propis de cada grup de parlants. Amb la seva 
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comparació podem establir els mecanismes de transferència relacionats 

amb cadascuna de les  L1. 
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