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PRESENTACIÓ

Aquest mòdul vol ser, per una banda, una descripció de les unitats lingüístiques que
podem trobar en el grup nominal: determinants, nuclis i complements. És per això que
s'hi defineixen i es descriuen cada una d'aquestes categories. Però també s'hi ha afegit
una part de normativa de la llengua en què s'expliquen alguns usos incorrectes o

inadequats, o se'n fan algunes observacions.

Evidentment el mòdul podria ser molt més extens, tant pel que fa a la part de descripció
com a la part de normativa. És per això que convindria que ampliàssiu la informació que
us aporta el mòdul amb alguna gramàtica o manual, no només per veure més exemples,
sinó també per posar en pràctica aquests coneixements a partir dels exercicis que hi
trobareu. És molt recomanable Badia et. al.. (1997) com a manual d'ortografia,
morfologia i sintaxi, i Badia et. al. (1994), on podeu practicar amb els exercicis que s'hi

presenten.

Els continguts d'aquests mòduls s'amplien extensament a l'assignatura Gramàtica
catalana i la seva Didàctica (de segon curs) i alguns s'hi repeteixen, però consideram
necessari que els adquiriu en aquest curs per assolir un nivell d'expressió, tant oral com

escrita, prou elevat.

Cal dir que, com ja haureu pogut comprovar, l'estructura d'aquest mòdul no correspon a

l'esquema original del curs. Aquest canvi, però, tan sols afecta els enunciats, ja que els

continguts són els mateixos que s'establiren en un principi.

OBJECTIUS

Els objectius específics d'aquest mòdul són:

• Assolir un coneixement elevat de qüestions de morfologia nominal en català

• Conèixer els casos més conflictius pel que fa a l'ús dels determinants, substantius,
adjectius, pronoms personals forts i pronoms relatius

• Ser capaç de fer una reflexió lingüística i distingir allò correcte d'allò incorrecte, i
allò que és adequat en cada context comunicatiu, pel que fa a l'estructura del

sintagma nominal i a la morfologia del nom i de l'adjectiu
• Expressar-se correctament per escrit i oralment en català
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ESQUEMA DELS CONTINGUTS

1. EL SINTAGMA NOMINAL I EL SEU NUCLI

1.1. Estructura del sintagma nominal

1.2. El nucli: els substantius

1.3. Els pronoms personals forts

1.4. Aspectes de concordança

2. ELS DETERMINANTS

2.1. Els articles

2.1.1. L'article indefinit

2.1.2. L'article definit

2.1.3. L'article personal
2.2. Els possessius
2.3. Els demostratius

2.4. Els indefinits

2.5. Els numerals

2.6. Els quantitatius

3. ELS COMPLEMENTS DEL NOM

3.1. El sintagma adjectiu
3.1.1. Estructura del sintagma adjectiu
3.1.2. Flexió de l'adjectiu
3.1.3. Col-locació de l'adjectiu

3.2. Les oracions de relatiu

3.2.1. Classes d'oracions de relatiu

3.2.2. Formes i funcions dels pronoms relatius

3.2.3. Observacions sobre l'ús d'alguns pronoms relatius
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EXPOSICIÓ DELS CONTINGUTS

1. EL SINTAGMA NOMINAL

1.1 Estructura del sintagma nominal

Fixau-vos en aquestes frases:

(1) El germà de na Mariafesteja.

(2) En Pere festeja.

(3) Ell festeja.

L'estructura d'aquestes oracions és la mateixa. En els tres casos hi ha un subjecte i un

verb. Veiem que els elements que fan funció de subjecte es poden commutar entre si. Es

tracta, per tant, d'un mateix tipus de constituent: un sintagma nominal. El sintagma
nominal com a constituent d'una oració pot fer diverses funcions. En aquest cas, com

hem vist abans, els sintagmes nominals (el germà de na Maria, en Pere, ell) fan la

funció de subjecte.
.

Com a nucli d'un sintagma nominal poden aparèixer tres categories nominals (Ramos:
1992): nom comú, nom propi i pronom personal. A (1) el nucli del sintagma nominal

.és un nom comú (germà), a (2) és un nom propi (Pere) i a (3) és un pronom personal
(ell).

El nucli d'un sintagma nominal pot anar acompanyat per uns especificadors i uns

complements, l'aparició dels quals dependrà -de les característiques (especialment
semàntiques) del nucli. Així a (1) hi ha com a especificador del sintagma nominal un

article definit (el germà) i a (2) un article personal (en Pere). A (1) també trobam un

exemple de complement, que en aquest cas és un sintagma preposicional (de na

Mqriaï.
Ja tenim, per tant, definida l'estructura del sintagma nominal:

(Especificador/s)
El
En

Nucli
germà
Pere
Ell

(Complement/s)
de na Maria

1.2 El nucli: els substantius.

Els substantius (o noms) són paraules variables, és a dir, tenen gènere (masculí o

femení) i nombre (singular o plural). Així el substantiu germà de (1) és masculí

singular.
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El gènere dels substantius és arbitrari quan designa coses o idees abstractes: la tristesa

(femení), la taula (femení), elplat (masculí), el deute (masculí), una anàlisi (femení). "

En català hi ha una sèrie de substantius que només es distingeixen pel gènere; és a dir,
canvien de significat segons el gènere. Per exemple, la canal és un conducte (4) i el
canal és una via d'aigua (5):

(4) La canal que va a la cisterna s'ha embossat.

(5) El canal d'abastament de la població arrossega molt defang.
Altres substantius com canal són:

En masculí: En femení:

el clau (de clavar) la clau (d'obrir i tancar)

el còlera (epidèmia) la còlera (ràbia)

el delta (d'un riu) la delta (lletra de l'alfabet grec)

un editorial (article) una editorial (empresa)

el fi (objectiu, finalitat) la fi (el final, acabament)

el llum (aparell) la llum (claror)

un ordre (contrari de desordre) una ordre (manament)

el pols (batec) la pols (partícules en suspensió)

el pudor (modèstia) la pudor (mala olor)

el salut (salutació) la salut (estat de l'organisme)

el son (dormida) la son (ganes de dormir)

el talent (aptitud intel-lectual) la talent (gana)

el terra (sòl) la terra (planeta, camp ... )

el vall (excavació, fossat) la vall (depressió entre muntanyes)

Cal parar esment a alguns substantius, el gènere dels quals sovint es confon perquè
(sobretot) no coincideix en castellà. Vegem-ne alguns exemples:

9



Són masculins Són femenins

els afores una allau

un avantatge una amargor

un bacteri una anàlisi

el compte una aroma

un deute la cercavila

un dubte la calor

els espinacs la claror

el llegum -
la marató

un orde una olor

el pebre les postres

el senyal la sida

Hi ha alguns substantius que admeten els dos gèneres: el mar Mediterrani o la mar

Mediterrània; un vodka d'importació o una vodka d'importació ...

També admeten els dos gèneres molts substantius acabats en -or (que designen
conceptes abstractes): amor, sabor, temor, valor, color ... Cal remarcar, però, que l'ús ce
la forma femenina ha quedat reduït a la llengua literària.

Quan el substantiu designa persones i animals, el femení es pot formar de diverses

maneres, encara que el morfema de femení més habitual en català és l'dI (ortogràficament
equival a la vocal a. Vegem alguns exemples de la formació del femení:

Masculí Femení Com es forma

al-Iot al-Iota S'hi afegeix -a

nebot neboda En afegir el morfema hi ha un canvi de
consonant.

monjo monia La darrera vocal es canvia per -a.

orfe òrfena S'afegeix -na, -ina o -essa per

gall gallina formar el femení.

metge metgessa

actor actriu S'afegeixen terminacions pròpies: -riu

biòleg biòloga i -òloga
bruixot bruixa El masculí es forma a partir del femení.
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Hi ha una sèrie de casos en què masculí i femení no tenen la mateixa arrel:

Masculí Femení

oncle tia

ase somera

bou vaca

En altres casos (substantius acabats en -aire, -ista, -cida) hi ha només tina única
forma per als dos gèneres: el/la trapezista, el/la homicida, el/la cantaire ...

Hi ha alguns noms d'animals que són invariables. Si volem indicar-ne el sexe, ho feim

afegint mascle o femella al substantiu: la balena masclel la balena femella, el dragó
masclel el dragó femella, la sargantana mascle! la sargantana femella ...

El morfema més habitual en català per al plural és Is/. Encara que fonèticament no hi

ha cap canvi (I'plakajl'plakasj), ortogràficament s'ha de canviar la vocal dels noms

acabats en -a i, fins i tot en alguns casos, la consonant que la precedeix. Fixau-vos en

els casos de platja, plaça i comarca.

Singular Plural

home homes

corc corcs

casa cases

platja platges

plaça places

comarca . comarques

Però el plural es pot fer d'altres maneres. Vegem-ne alguns exemples:

Singular Plural Com es forma

mà mans Substantius acabats en vocal tònica,
s'afegeix -ns (Excepcions: cafès, sofàs,
purés, bisturís; els noms de les lletres,

les notes musicals ... ).

gas gasos Els masculins acabats en -s, -ç, -x,

braç braços -ix, -tx fan el plural afegint -os.

peix peixos
despatx despatxos

disc discos o discs Els masculins acabats en -c, -st, -xt i

gest gestos o gests -ig tenen doble forma de plural.

passeig passejos o passeigs
context contextos o contexts
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Cal tenir en compte també que hi ha una sèrie de noms invariables, això és, tenen la
mateixa forma per al singular i per al plural. Alguns exemples són:

els dies de la setmana (a excepció de dissabte i diumenge)

�lguns noms aguts: temps, pols, urbs, fons ...

noms no aguts: àlies, glotis, llapis, messies, pelvis ...

noms compostos: obrellaunes, penja-robes, salvavides" paracaigudes ...

noms acabats en -us: cactus, globus, lapsus, tipus, virus ...

noms que només tenen forma de plural: els afores, els calçons, les exèquies, les

noces, les postres ...

1.3 Els pronoms personals forts

Tal com hem vist abans, com a nucli d'un sintagma nominal hi pot haver un nom

comú, un nom propi i un pronom personal fort, que és el cas de (3). Els pronoms
personals forts poden presentar formes de primera, segona i tercera persona, i la seva

característica més important és que són deíctics, això vol dir que el seu referent es

dedueix pel context en què se situen l'emissor i el receptor de l'enunciat.

(6) Na Maria i jo anàrem al teatre.

(7) Nosaltres anàrem al teatre.

Els dos sintagmes nominals de (6) i (7) poden ser perfectament sinònims, tot dependrà re

qui sigui l'emissor i què en sàpiga el receptor.

Com a nucli del sintagma nominal, el pronom personal no admet l'aparició
d'especificadors ni de complements: *L'ell no va venir a lafesta.El que sí que admet el

pronom personal, tal com ho fa el nom propi, és l'aparició de complements explicatius
com el casos (8) i (9).;

(8) Ella, que era la més lletja de totes les germanes, es va casar amb" un pubill molt ric.

(9) Nosaltres, pentinats i ben perfumats, sortírem de gresca per la ciutat.

A diferència de llengües com l'anglès o el francès, el català és una llengua de subjecte
buit; això és, molts cops el subjecte no és explícit: no hi ha cap sintagma nominal en

funció de subjecte dins la frase. Dit d'una altra manera: en català no ha d'aparèixer
obligatòriament el subjecte, cosa que sí passa en anglès o francès. Vegem-ne un

exemple:

(10) Estic molt cansada (català)

(11) l'm very tired (anglès)

(12) Je suis tres fatiguée (francès)

És per això que no s'ha d'abusar de l'ús dels pronoms personals forts. Sobretot
s'utilitzen quan es vol posar èmfasi o quan el referent no és obvi o no és el mateix que
s 'ha utilitzat just abans:

(13) Na Joana va arribar i va caure.
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(14) Na Joana va arribar i ella va caure.

És evident que (13) i (14) no són frases sinònimes. Si el referent no és el mateix (14),
s'ha d'identificar amb l'ús del pronom personal fort.

(15) -Qui vendrà]
-Vendré jo.

(16) -Què faràs?

-Vendré.

En el cas (15) s'utilitza el pronom personal fort per remarcar l'element que fa d:

subjecte. La resposta no podria ser mai la de (16), perquè necessitam especificar o

remarcar qui vendrà.

1.3.1 Observacions sobre l'ús dels pronoms personals forts

A) Després de la major part de les preposicions (a, amb, de, en, per, per a, contra, fins
a, cap, sense, envers, entre) s'usa la forma mi en lloc dejo:

(17) No partiu cap a lafesta sense mi.

(18) Sempre parla malament de mi.

Amb les preposicions malgrat, llevat de, segons i ultra s'utilitza la forma jo, que es

pot reforçar amb la forma mateix.

B) Eri el tractament personal formal es poden utilitzar les formes vós o vostè.
Actualment l'ús de vostè ha desplaçat la forma vós, que és el tractament de cortesia per
excel·lència. De fet ha estat la forma que hem utilitzat" sempre per adreçar-nos a les

persones majors. Vós també és la forma tradicional de tractament en llenguatge
administratiu i comercial, com també en cas d'instruccions, consells o prohibicions: No

fumeu en aquesta sala, Tancau la porta, Empenyeu/Estirau (en una porta) ...

Cal tenir en compte que vós és una formà de 2a persona plural, per tant, els pronoms
febles i els possessius que utilitzam també ho han de ser; en canvi vostè és una forma d:
3a persona singular i s'han d'utilitzar pronoms febles i possessius d'aquesta persona.

(19) Acaba de rebre el volum que actualitza i posa totalment al dia la seva

enciclopèdia. Disposa d'una obra de consulta moderna, amb una gran tradició al

nostr.e país, amb la qual ha realitzat una inversió que es revaloritza amb el pas del

temps.

(20) Acabau de rebre el volum que actualitza i posa totalment al dia la vostra

enciclopèdia. Disposau d'una obra de consulta moderna, amb una gran tradició al

nostre país, amb la qual heu realitzat una inversió que es revaloritza amb el pas del

temps .

.

A (1.9) s'ha utilitzat el tractament de 3a persona singular (vostè). En canvi, a (20) s'ha
utilitzat la 2a persona plural (vós).

Cal evitar usos inadequats de vostè com ara: *Faci vostè el favor de sortir de la sala.
En aquest cas l'ús d'aquest pronom és totalment redundant. Fixau-vos que no diem: *Fes

tu el favor de sortir, o *Feis vosaltres èl favor de sortir.
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C) Convé evitar també l'ús de pronoms personals forts en els casos en què puguem
utilitzar un pronom feble:

(20) *He vist el director arribar i tot d'una he anat a parlar amb ell.

(21) He vist el director arribar i tot d'una hi he anat a parlar.

També cal suprimir aquells pronoms personals forts que fan referència a éssers
inanimats: "Tenc tres llibres de jardineria, un d'ells és en anglès. En aquest cas, la

solució és: Tenc tres llibres de jardineria, un és en anglès. En altres casos es pot
utilitzar un pronom feble (23):

(22) *Ja tenim local per a la biblioteca, ara només cal saber qui s'ocuparà d'ella.

(23) Ja tenim local per a la biblioteca, ara només cal saber qui se n'ocuparà.

1.4 Aspectes de concordança

Quan el sintagma nominal compleix la funció de subjecte ha de concordar en nombre i

persona amb el nucli del sintagma verbal, això és el verb.

(24) Els alumnes (3a persona plural) han demanat (3a persona plural) una convocatòria
de gràcia.

En el cas de subjecte buit (o no explícit), el referent es dedueix pels morfemes de persona
i nombre del verb i pel context:

(25) Hem anat d'excursió a Sóller (per exemple, tots els alumnes de la classe ce

música).

(26) Durant la intervenció del president vàreu ser uns mal educats (per exemple, el cap
.

de Comptabilitat ho diu al personal del seu departament).

Quan el nucli del sintagma nominal que fa de subjecte és un nom collectiu però
singular (gent, públic, grup, colla, multitud ... ) tant es pot trobar el verb en singular
(27b i 28b) com en plural (27a i 28a):

(27a) Aquella colla no estudien gaire.

(27b) Aquella colla no estudia gaire.

(28a) Un grup d'alumnes s'han manifestat en contra de la pujada de les taxes

universitàries.

(28b) Un grup d'alumnes s'ha manifestat en contra de la pujada de les taxes

universitàries.

En els casos en què el verb va en plural (27a i 28a) la concordança és ad sensum, és a

dir, es fa segons el significat plural del subjecte i no per la concordança morfològica del

sintagma nominal. En textos formals es recomana que es faci la concordança
morfològica i, per tant, que s'usi el verb en singular. De tota manera aquesta és una

qüestió que depèn molt de l'estil personal de casdascú I.

I Pel que fa a la qüestió de la concordança dels noms col-lectius vegeu Badia i Margarit (1994: 188).
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És obligatori que el verb vagi en plural amb un subjecte col-lectiu quan es tracta re
frases atributives o copulatives. Són frases amb verbs com ser, estar, semblar,
continuar, tornar-se, etc.

(29) Aquesta colla són uns descarats.

(30) Aquest grup d'alumnes són molt bons estudiants.

2. ELS DETERMINANTS

Els especificadors del sintagma nominal solen ser determinants. Els determinants es

classifiquen en articles, possessius, demostratius, indefinits, numerals i quantitatius.

Exemples:

(31) Un professor de música (article indefinit)

(32) El professor de música (article definit)

(33) En Pere festeja (article personal)

(34) El nostre professor de música (possessiu)

(35) Aquest professor de música (demostratiu)

(36) Cada professor de música (indefinit)

(37) Tres professors de música (numeral)

(38) Pocs professors de música (quantitatiu)

Tradicionalment es diu que els determinants són paraules que «determinen (aclareixen,
quantifiquen, delimiten ... ) el significat d'un grup nominal o nom» (Badia et al. 1995).
Així, per exemple, a (31) l'article indefinit indica que és «un professor de música

qualsevol» (un que no coneixem). En canvi a (32) sí que coneixem el referent, no és un

qualsevol, sinó un que és conegut per emissor i receptor.

2.1. Els articles

2.1.1 L'article indefinit

L'article indefinit (un, una; uns, unes) s'usa quan un element apareix per primera
vegada en un text o discurs, és a dir, és indeterminat o desconegut, almanco fins
aleshores. Aquest tipus d'especificador només pot acompanyar sintagmes nominals els
nuclis dels quals siguin noms comuns. Això cal relacionar-ho amb la determinació i la
.cohesió textual. Fixau-vos en aquest exemple del mòdul 2.

.

(39) Un amic meu em va dir que l'espècie humana ha vist augmentar l'expectativa de

vida. Dir certes coses pot dur mala sort. Aquell mateix dia vaig perdre un amic en

accident de cotxe.
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(40) Un amic meu em va dir que l'espècie humana ha vist augmentar l'expectativa de

vida. Dir certes coses pot dur mala sort. Aquell mateix dia vaig perdre l'amic en

accident de cotxeè.

A (39) els dos sintagmes nominals un amic no tenen el mateix referent, contràriament al

que passa a (40), on el tema (informació nova) es converteix en rema (informació
sabuda) a través de la determinació.

2.1.2 L'article definit

L'article definit s'utilitza quan expressa una cosa determinada o coneguda i té dues
formes en català baleàric:

-l'article salat: es, sa, es (forma fonètica [ots] o [odzj) ses-'

-l'article literari: el, la, els, les"

En registres informals i col-loquials s'utilitza en general l'article salat, però en tot un

seguit de casos s'usa l'article literari. Segons Alornar et. al. (1999) alguns d'aquests
casos són:

-amb els noms de les hores: les dues, la una, les dotze ...

-amb alguns noms d'institucions polítiques, culturals, econòmiques, i davant totes les

esportives: l'Obra Cultural Balear, el Mallorca, el Reial Madrid... i amb sigles:
l'ONU, la CAIB ...

-expressions temporals: a la primeria, a les darreres, a l'hora d'ara, l'any passat,
l'any que ve, la setmana q!l-e ve, la setmana passada ...

-locucions adverbials (de manera, lloc i quantitat): a les fosques, a la fresca, a la

dreta, a l'esquerra, a la plena, a l'engròs, la resta ...

=-davant noms d'edificacions, institucions, objectes, llocs o considerats únics dins el
context geogràfic o social: l'Almudaina, la Misericòrdia, l'Hospital, la Sala.í la Seu,
el cel, el món, la mar, la pagesia, la vila ...

=-davant noms d'objectes, espais, advocacions i conceptes d'origen religiós: el cor,

l'altar, l'Infern, l'orgue, la sagristia, el Bon Jesús, el bisbe, el dimoni, el papa, la

2 El tema de la cohesió textual i la determinació es tracta al mòdul 2 El text, pàgina 31.

3 Darrere la preposició amb s'usen les formes so i sos: Va arribar amb so cotxa tot carregat.

4 Recordau que l'article singular (literari, salat i personal) s'apostrofa davant noms començats per vocal i
per li i adopta les formes l', s'i n'. Hi ha, però, una sèrie d'excepcions. No s'aprostrofen:
a) Les formes femenines davant paraules començades per i, u, hi, hú en ·posició àtona: la universitat, la
història ...

b) Davant diftong creixent: el iogurt, la ioga ...

e) Les paraules: la host, la una (hora), la ira, la Haia.

d) Les paraules que comencen amb el prefix a- amb valor negatiu: la anormalitat, la amoralitat, la
asimetria ...

e) Davant els noms de les lletres: la ema, la essa, la e, la ela ...

f) Davant una hac aspirada: el hawaià, el harward ...
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Mare de Déu ... També davant el nom de determinades festivitats: el Corpus, el Ram,
les Verges ...

---:-davant rei.i reina agafats com a únics en el seu context: el rei de França, però tots

es reis d'Europa, es rei més poderós ...

En registres formals s'ha d'utilitzar l'article literari en tots els casos.

2.1.3 Observacions sobre l'ús de l'article

No porten article els dies de la setmana quan són adverbis, és a dir, quan expressen un dia

que s'escau en el període que va des d'una setmana abans a una setmana després, respecte
al moment en què s'anuncia (casos 41 i 42); quan s'usen com a substantius sí que en

duen (43):

(41) Dimarts tenc un examen de Didàctica.

(42) *El dimarts he d'anar a una entrevista defeina.

(43) El dissabte és el meu dia de descans.

A (41) s'indica que és aquest dimarts, en canvi a (43) s'indica que tots els dissabtes té
lliure.

No es posa article davant d'infinitiu amb valor verbal (44) ni quan l'infinitiu va darrere
del verb (46). En canvi, sí que es posa l'article quan són substantius (45):

(44) Aprovar l'assignatura amb bona nota és el meu objectiu principal.

(45) El sopar ha estat millor que el dinar.

(46) *És prohibit el fumar en aquesta sala.

En el cas dels topònims catalans o catalanitzats, l'article, tant si és el salat com si és el

literari, s'escriu en minúscula: ses Salines, sa Coma, l'Hospitalet de Llobregat, la Seu

d'Urgell... En canvi en els noms de lloc sense una forma tradicional catalana, l'article

que pot precedir el topònim va en majúscula: Los Angeles, La Jara, Las Hurdes, La

Vale�ta, La Rioja ...

L'article masculí lo arcaic s'ha mantingut en català nord-occidental o lleidatà: lo cotxe,
lo pare ... En català de Mallorca s'ha conservat aquest article en dues expressions: tot lo
dia i tot lo món.

Cal tenir en compte que l'article neutre lo és incorrecte en català, tal com s'usa en

castellà amb significat d'abstracció, intensificació i inconcreció, i en algunes locucions,
dites i frases fetes. Per tant, cal evitar-lo.

(47a) *Compraré lo que tu vulguis (abstracció, generalització)

(47b) Compraré el que tu vulguis.

(48a) *Lo content que es posarà! (intensificació)

(48b) Que content que es posarà!

(49a) *Tothom va a lo seu (inconcreció)

(49b) Tothom va a la seva
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(50a) *A lo millor ... (locució)

(50b) Potser, segons com, si molt convé, tal vegada ...

En el cas de les enumeracions, generalment cada substantiu porta article:

(51) Assistiren a la reunió el president, la vicepresidenta, els vocals i la secretària

de la Junta.

No s'ha de repetir l'article si el segon nom és l'explicació del primer (52) o quan designa
el mateix element (53):

(52) El vis o pern

(53) El company i amic del meu pare

2.1.4 L'article personal
L'article personal (en, na)5 s'utilitza davant de noms de persona, això és, noms de

pila, llinatges i malnoms. Aquest article va sempre en minúscula (54) i com que denota
un to de familiaritat és impropi utilitzar-lo quan precedeix el nom d'un personatge públic
(55 i 56):

(54) He vist na Maria i en Miquel a la plaça.

(55) *En Bill Clinton visita aquests dies diversos països del continent africà.

(56) Llorenç Huguet, rector de la Universitat de les Illes' Balears, ha presidit un acte

d'homenatge als antics professors.

2.2 Els possessius

Els determinants possessius, com a l'exemple (34), indiquen «possessio,
pertinença o una simple relació de correspondència d'algú o d'alguna cosa respecte al
nom que determinen» (Badia et al. 1997).

(57) Les seves ulleres són molt més boniques que les meves.

(58) Sa mare diu que hem d'arribar abans de les dotze.

2.2.1 Observacions sobre l'ús dels possessius

A) Tradicionalment s'han distingit les formes tòniques (57) i les formes àtones (58). Els
possessius tònics es refereixen tant a un sol posseïdor com a més d'un i van precedits
d'article si van davant del nom (llevat de llur, llurs). En canvi, els possessius àtons
només es refereixen a un sol posseïdor i no van precedits mai d'article.

B) Les formes llur, llurs, pròpies de la llengua culta, es refereixen a més d'un posseïdor
(d'ells, d'elles) i és incorrecte usar-les quan es refereixen a un sol posseïdor:

(59) *El professor i llurs alumnes han visitat el Museu de la Ciència.

(60) Els alumnes i llurs pares assistiren a la festa de final de curs.

5 En alguns llocs s'usen les formes el (l') i la (l') .com a article personal: la Maria, el Carles, l'Adrià,
l'Antònia...

.
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(61) Els acusats i llur advocat arribaren tard al judici.
Tant a (60) com a (61) es poden utilitzar les altres formes tòniques: els seus per a

(60) i el seu per a (61).

C) Cal prescindir del possessiu quari la relació que expressa és evident pel context.

(62a) *Na Marta es va ficar la mà a la seva butxaca.

(62b) Na Marta es va ficar la mà a la butxaca.

(63a) *Es va cremar els seus ulls amb oli de la paella.

(63b) Es va cremar els ulls amb oli de la paella.

(64a) *La sopa està al seu punt.

(64b) La sopa està a punt.

D) A vegades és necessari substituir el possessiu per en o per algun altre pronom feble:

(65a) *Llegia els apunts però no assimilava el seu contingut.

(65b) Llegia els apunts però no n'ossimllava el contingut.

E) Quan hi ha un indefinit, un demostratiu o un numeral, el possessiu es col-loca a la
dreta del nucli: un amic meu, aquesta amiga vostra, tres professors vostres ...

2.3 Els demostratius

Els demostratius són els determinants que indiquen la distància física (proximitat o

llunyania) o temporal entre la cosa de què es parla i l'emissor i. el receptor. Depenent ce
la distància que es vulgui marcar es poden utilitzar tres formes: aquell (aquella, aquells,
aquelles), aqueix taqueixa, aqueixos/aqueixs, aqueixes) i aquest (aquesta, aquests,
aquestesït, La segona forma serveix per distingir la proximitat de l'emissor (aquest) ce
la del receptor (aqueix).

(66a) Aquest (proximitat física) llapis d'aquim 'agrada molt més que no aquell (llunyania
física) d'allà dalt.

(66b) Aquell (llunyania temporal) llibre que vaig llegir sobre el sintagma nominal és
molt més interessant que noaquest (proximitat temporal) que acab de llegir.

Tal com passa amb els altres tipus d'especificadors, els demostratius es col-loquen a

l'esquerra del nucli. Però quan hi ha un altre tipus d'especificador (per exemple, un

article o un numeral) se situen a la dreta:

(67a) Els tres llibres aquests s 'han de llegir abans de Nadal.

(67b) L'home aquell s'ha botat el semàfor en vermell i ha xocat amb mi.

6 En valencià i nord-occidental s'utilitzen les formes est (esta: estos, estes) i eix (eixa, eixos, eixes), a més
d'aquell.
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2.4 Els indefinits

Els determinants indefinits són aquells que «determinen el nom amb un mínim re

precisió» (Badia et. al: 1997). Algunes formes que presenten aquests tipus
d'especificadors són:

Algun, alguna; alguns, algunes
Qualque

Altre, altra, altres

Ambdós, ambdues

Cada

Cada un, cada una, cadascun, cadascuna

Cascun, cascuna

Cap

Cert, certa, certs, certes

Mant, manta, mants, mantes

Mateix, mateixa, mateixos, mateixes

Qualsevol, qualssevol (qualsevulla, qualssevulla)

Sengles

Tal, tals

Tot, tota, tots, totes

Un, una, uns, unes

2.4.1. Observacions sobre l'ús dels indefinits

A) Vari (vària, varis, vàries) és un adjectiu que significa de «caràcter diferent, re
distinta espècie o mena», per tant, no pot ser usat com a determinant indefinit:

(68a) *Hi ha varis alumnes que encara no han formalitzat la matrícula d'aquest
curs.

(68b) Hi ha alguns (diversos, uns quants ... ) alumnes que encara no han formalitzat
la matrícula d'aquest curs.

(69) Han pintat el passadís de colors varis (com a adjectiu).

B) Les formes els demés o les demés són barbarismes que cal evitar. Podem utilitzar
formes corn els altres; les altres, els restants, la resta ...

(70a) *Els demés alumnes ja han acabat els tràmits per a la matriculació.

(70b) La resta d'alumnes ja ha acabat els tràmits per a la matriculació.

C Les formes mant, manta, mants, mantes s'utilitzen generalment només en singular i

el seu ús queda restringit a la llengua culta. El seu significat és sinònim de nombrosos,
nombroses:
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(71) Ho ha fet manta vegada.
D) Cap és un determinant indefinit i precedeix noms comptables: cap cadira, cap llibre,
cap alumne ... En canvi gens de és. una locució' quantitativa 'que precedeix noms

incomptables: gens de pa, gens d'alegria, gens de vi ...

2.5 Els numerals

Els' determinants numerals es classifiquen en:

• Cardinals. Indiquen una quantitat exacta: un, tres, onze, tres-cents, mil ...

• Ordinals. Indiquen l'ordre: primer, quart, cinquè, desè ...

• Partitius. Indiquen una fracció: mig, terç, dècim, mil·lèsim ...

• Multiplicatius. Expressen mia multiplicitat:' doble, triple, quàdruple, dècuple,
cèntuple ...

2.5.1 Observacions sobre l'ús d'alguns numerals

A) Els numerals cardinals són invariables (no tenen gènere ni nombre) a excepció d'un i
dos (que tenen forma femenina): una pàgina, dues pàgines, dues-centes pàgines ... però
quan indiquen l'ordre no s'usen les formes femenines: l'habitació dos-cents, la pàgina
dos ... i es diu u en lloc d'un: l'habitació dos-cents vint-i-u, l'u de febrer ....

B) Si utilitzarn els numerals cardinals com a substantius, tenen forma de plural: Necessit
dos cincs per aprovar l'assign�tura.
C) És més adequat no utilitzar l'article determinat davant els numerals cardinals:

*L'empresa ha arribat als mil milions de facturació. En aquest cas la solució preferible.
seria: L'empresa ha arribat a mil milions de facturació:

D) Els numerals ordinals es poden representar amb xifres romanes. En aquest cas no s'ha
d'escriure la xifra romana amb' l'abreviatura darrere: *XIIa Trobada de Bandes de Música
de Mallorca. Ha de ser: xn Trobada de Bandes.de Música de Mallorca.

E) Els numerals multiplicatius tenen. forma femenina (llevat de doble) quan expressen
magnituds: una dosi doble, una dosi quàdrupla. Quan signifiquen «format per x» són
invariables: una triple aliança.

2.6 Els quantitatius

Els quantitatius són els determinants que indiquen una quantitat imprecisa, de manera

global. Hi ha formes variables (quant (de), tant (de), molt (de), poc, bastant, gaire) i

invariables (més, menys, prou, força, massa, que):

(7la) Em queden poques assignatures per acabar la diplomatura.

(7lb) Hi ha força sol, licituds per al curs de Tècniques d'Estudi.

Amb el mateix significat, disposam d'algunes locucions quantitatives: una mica de, un

munt de, una colla de, un grapat de, tot de, gens de, gota de, gens ni mica de ...
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2.6.1 Observacions sobre l'ús d'alguns quantitatius

A) Fixau-vos que prou.força i massa són invariables i, per tant, és incorrecte usar-los

en plural:

(72a) *No tenc prous diners per pagar el sopar.

(72b) No tenc .prou diners per pagar el sopar.

(73a) *Hi ha masses llibres en aquesta prestatgeria.

(73b) Hi ha massa llibres en aquesta prestatgeria.

B) Bastant no té forma femenina: Hi ha bastants cadires en aquesta aula.

3. ELS COMPLEMENTS DEL NOM

Fixau-vos en aquests exemples:

(74) La sopa freda no m'agrada.

(75) En Macià, un bon amic de la infància, s'ha casat amb una al-Iota cubana.

(76) El llibre que volia comprar ja estava exhaurit.

(77) El germà de na Mariafesteja.

Tots aquests elements en rodona són complements del nom i, com el seu nom ja
indica, complementen, restringeixen o expliquen el significat del nucli del sintagma
nominal. En funció de complement del nom podem trobar un sintagma adjectiu, com en

el primer cas: freda; un sintagma nominal, com al segon cas: un bon amic de la

infància; una oració de relatiu, com al tercer cas: que volia comprar; i un sintagma
preposicional com al darrer cas: de na Maria. Aquests elements, exceptuant alguns
sintagmes adjectius que veurem més envant, se situen sempre a la part dreta del nucli.

3.1 El sintagma adjectiu

3.1.1 Estructura del sintagma adjectiu

L'adjectiu és el nucli de la categoria sintagma adjectiu. Tal com passa amb el nucli del

sintagma nominal, els adjectius admeten la presència d'especificadors: un llibre molt

interessant, estava ben content de veure 'ns; i complements: bo per a la circulació, fàcil
d'enredar. En aquests exemples apareixen com a especificadors dos sintagmes adverbials

(molt i ben) i com a complements dos sintagmes preposicionals (per a la circulació i

d'enredar).

L'estructura del sintagma adjectiu, per tant, queda així:

molt fàcil d'enredar

Especificador(s)
ben

Nucli Complement(s)
de veure'nscontents

molt interessant
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3.1.2 Flexió de l'adjectiu

L'adjectiu és una categoria lèxica variable (de la mateixa manera que el substantiu), és a

dir, té gènere i nombre i, per tant, concorda sempre amb el nucli del sintagma nominal
del qual fa part. Pel que fa a la flexió, cal tenir en compte que hi ha adjectius de dues
terminacions (que tenen formes diferents per a cada gènere) i adjectius d'una sola
terminació (és a dir, tenen una mateixa forma per al masculí i per al femení).

t�rminaçió

singular plural singular plural
masculí femení masculí femení masc/fem masc/fem

gris grisa grisos grises igual iguals
bo bona bons bones elegant elegants
curt curta curts curtes enorme enormes

Per regla general podem aplicar els mateixos criteris que hem aplicat als substantius per
formar els femenins. i plurals.
Cal evitar, doncs, errades com: *una pàgina iguala, que és incorrecte perquè aquest és un

adjectiu d'una sola terminació. La forma correcta és: una pàgina igual. També s'ha d'anar
alerta a Casos en què el substantiu té un gènere diferent que en castellà i potser ens

confonem: *anàljsi clínic, anàlisi clínica; *llegums fresques, llegums frescos ...

En el cas que un adjectiu es referesqui a dos o més noms que tenen el mateix gènere,
l'adjectiu va en plural i en el mateix gènere que els dos noms:

(78a) Un ordinador i un escàner nous

(78b) Una impressora i una gravadora cares

Si l'adjectiu es refereix a noms de gènere diferent, va en masculí i en plural: un

ordinador i una impressora vells. En cas que l'adjectiu es col-loqui a l'esquerra, només

concorda en nombre i gènere amb el que és a prop: bona teca i servei. Es dÓna aquest
mateix cas quan «es considera que els substantius de la sèrie fan referència a conceptes
que mantenen entre si una tal afinitat o relació que, d'una manera o altra, formen un sol

conjunt» (Amadeo & Solé: 1996): Digues un defecte i una qualitat teva.

3.1.3 Col-locació de l'adjectiu
En general, l'adjectiu es col-loca a la dreta del nucli, com ta resta de complements del
nom. Cal fer, però, una sèrie de remarques.

Hi ha adjectius que van necessàriament darrere el nucli perquè són classificadors i formen
una unitat semàritica amb el substantiu. En aquests casos, entre nucli i complement no

hi pot anar cap altre element. Són casos com: energia solar, pressupost municipal,
certificat mèdic, companyia aèria, clau anglesa, bisbe catòlic ...

Quan un nom té diversos complements, un dels adjectius es pot col-locar a l'esquerra del
nucli: llarga crisi política, principal grup inversor, dures discussions polítiques ...
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Hi ha adjectius que col-locats davant o darrere el nucli experimenten canvis de significat:
una informació certa / una certa informació; un gran home / un home gran; un trist

dependent / un dependent trist. ..

3.1.4 Observacions sobre l'ús d'alguns adjectius
Els adjectius tot i mig esdevenen invariables i prenen valor d'adverbi quan precedeixen un

nom de 'Ciutat, país, illa, etc., que no vagi precedit d'article: tot Mallorca, mig
Barcelona, tot Palma ...

L'adjectiu bo adopta la forma bon quan va a l'esquerra del nucli: Bon dia!, bon any, bon

cap de setmana ... També canvia l'adjectiu dolent: un cap de setmana dolent, però un

mal cap de setmana; un any dolent, però un mal any.

3.2 Les oracions de relatiu

Un altre tipus de complement del nom són les oracions de relatiu, que són oracions

subordinades, és a dir, depenen d'una altra oració. Prenen el nom «de relatiu» perquè
l'element que fa de nexe d'unió entre l'oració principal i aquestes és un pronom relatiu.

Fixau-vos en aquests exemples:

(79a) Els estudiants que s'han manifestat eren majoritàriament alumnes de primer curs.

(79b) El motiu pel qual s'han manifestat no s'ha explicat a la premsa.

on que s'han manifestat i pel qual s'han manifestat són oracions de relatiu en funció re

complement del nom (CN):

[SN [detels] [N estudiants] [o'que s'han manifestat]]

[SN[detel] [N motiu] [o·pel qual s'han manifestat]]

En tots dos casos el pronom relatiu (que i qual) té un antecedent, que és el nucli del

sintagma nominal del qual fa part (estudiants i motiu). El pronom és l'element que ens

pot ajudar a identificar aquest tipus de frases però no s'ha de confondre amb la conjunció
QUE:

.

(80a) Va dir que (conj.) els estudiants s'havien manifestat.

(80b) Crec que (conj.) la manifestació no ha servit per a res.

COM DISTINGIR EL PRONOM RELATIU DE LA CONJUNCIÓ
La manera més fàcil de saber si la partícula que és un pronom relatiu o una conjunció,
és substituir que per el qual, la qual, els quals o les quals, segons pertoqui, i mirar si

l'oració té sentit. Per exemple:
És important que tothom escolti bé les instruccions.

*És important el qual tothom escolti bé les instruccions.

Com que no ho podem substituir, queda clar que en aquest cas la partícula que és una

conjunció. l

El llibre que t'has comprat té poques il-lustracions.

El llibre el qual t'has comprat té poques il-lustracions.

Encara que no sigui correcte utilitzar el qual, la frase té sentit tant amb que com amb el

qual. En aquest cas, per tant, és un pronom relatiu.
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2.3.1 Classes d'oracions de relatiu

Hi ha dos tipus d'oracions de relatiu:

A) Les especificatives (o també anomenades adjectives) especifiquen o determinen
el significat d'un nom, és a dir, fan la funció bàsica de tot complement del nom:

(81a) Les tribus berbers que eren nòmades encara no havien estat islamitzades.

És a dir, només les tribus berbers que eren nòmades estaven per islamitzar.

B) En canvi, les oracions .explicatives afegeixen una explicació de l'antecedent que no

és necessària ni serveix per a determinar el nom:

(81b) Les tribus berbers, que eren nòmades, encara no havien estat islamitzades.

És a dir, les tribus berbers (totes les tribus berbers) encara no havien estat

islamitzades.

Les oracions explicatives sempre han d'anar entre comes, perquè, com hem vist, hi ha
un canvi de significat.
3.2.2 Formes i funcions dels pronoms relatius

Ja hem dit abans que el pronom relatiu és el nexe d'unió entre l'oració subordinada i
l'oració principal. Però a més a més, el pronom relatiu substitueix el seu antecedent dins
l'oració subordinada i hi compleix una funció sintàctica determinada. Així per exemple a

els estudiants que s'han manifestat, el pronom relatiu substitueix estudiants dins
l'oració subordinada i si aquesta fos una oració principal seria: Els estudiants s'han

manifestat. En aquest cas, la funció del pronom relatiu és la de subjecte.
A la frase El tema de què parles no és gaire interessant, el sintagma preposicional de

què fa la funció de complement preposicional": parles del tema. Vegem-ne altres

exemples:
.

(82a) El llibre que t'has comprat té poques illustracions (que, complement directe)

(82b) El bar on anam els divendres a vespre ha tancat definitivament (on, complement
preposicional)

(82c) L'autobús amb què he vengut ha fet pana a mitjan camí (amb què, complement
circumstancial)

Per saber quina forma de pronom relatiu cal usar, ens hem fixar en la funció sintàctica

que compleix i, en alguns casos, en el tipus d'antecedent que substitueix.

-EL PRONOM QUE

El pronom relatiu més corrent és que, que és invariable i tant es pot referir a

persones com a coses. Les funcions sintàctiques que pot fer dins l'oració de relatiu
són: subjecte i complement directe. Cal recordar que aquest pronom no va mai
accentuat.

(83a) El professor, que acaba d'arribar, és doctor en Biologia (que, subjecte)

7 Et" complement preposicional juntament amb els altres tipus de complements verbals s'expliquen
àmpliament a Gramàtica Catalana i la seva Didàctica, de segon curs.
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(83b) El professor que he vist al pis de baix és el de Ciència Matemàtica (que,
complement directe)

(83c) L'examen de la seva assignatura és la setmana que ve (que, subjecte).

Si l'oració de relatiu és explicativa (veg. el punt 3.2.1), en cas que el relatiu sigui
subjecte o complement directe com en els casos (83a) i 83b), es poden utilitzar les
formes del pronom variable el qual (la qual, els quals, les quals), depenent
del nombre i gènere de l'antecedent. Si l'oració és especificativa només es pot
utilitzar la forma que.

Podem trobar casos en què el pronom relatiu no tengui antecedent o referent dins
l'oració principal. En gramàtica tradicional, aquest tipus d'oracions s'han anomenat

oracions de relatiu substantives. En aquests casos el nucli del sintagma nominal
s'omet (és buit: 0) perquè se sobreentén o perquè ens referim a coses neutres

(equivalent a això que, allò que, la cosa que):

(84) Pensau en el que voleu com a regal de noces (el que=allò que, la cosa que)

[SN [det el] [N 0] [O' que voleu]]

(85) Amb aquest llibre i el que vaig comprar ahir podré preparar bé el tema.

[SN[det[el] [0.0] [o' que vaig comprar ahir]

En aquests casos, si és un subjecte referit a persones, és preferible usar el (la, e I s,
les) qui o aquell (aquella, aquells, 'aquelles) qui, o simplement qui, en

comptes de el (la, els, les) que.

-LA FORMA QUÈ
La forma què es refereix sempre a coses i s'usa precedida de preposició (a, en, amb,
de, per). Forma part, doncs, d'un sintagma preposicional que sintàcticament pot ser

complement circumstancial (L'autobús amb què he vengut ha fet pana a mitjan camïï
i complement preposicional (El tema de què parles no és gaire interessant), depenent
del tipus de verb que complementi.
En general aquesta forma és equivalent a la forma variable el qual (la qual, els quals,
les quals). Així, els exemples anteriors podrien commutar-se per:

(86a) L'autobús amb el qual he vengut ha fet pana a mitjan camí.

(86b) El tema del qual parles no és gaire interessant.

No hem de confondre aquesta forma de pronom relatiu amb què pronom interrogatiu.
Aquest pronom sempre el trobarem en oracions interrogatives (tant directes com

indirectes) i equival a quina cosa:

Què t'ha dit el professor? (interrogativa directa)

No sap què ha de dir al professor (interrogativa indirecta)

-LA FORMA QUI

Feim servir aquesta forma quan ens referim a persones, és invariable i s'usa precedida
de preposició llevat dels casos en què s'omet el nucli del sintagma nominal. Des del

punt de vista sintàctic pot realitzar' les funcions de complement indirecte,
complement preposicional i complement circumstancial.
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(87a) Han homenatjat el professor a qui donaren el premi (a qui, complement
indirecte)

"

(87b) Aquest actor de qui sempre parles no és tan important com dius (de; qui,
complement preposicional)

(87c) Els joves amb qui visc fan neteja els diumenges (amb qui, complement
circumstancial)

Tal com passa amb la forma què, aquest pronom també es pot substituir per e I

qual (la qual, els quals o les quals):

(88a) Aquest actordel qual sempre parles no és tan important com dius.

(88b) Els joves amb els quals visc fan neteja els diumenges.
Tal com hem vist més amunt, la forma qui també s'utilitza en les anomenades
oracions de relatiu substantivades, és a dir, aquelles en què s'omet el nucli del

sintagma nominal. Pot aparèixer precedida d'un article, d'un demostratiu o tota sola,
com a nucli del SN:

(89a) Els qui vagin al museu han de dur algun document d'identificació.

(89b) Aquell qui no aprovi l'examen tendrà dret a un de repesca.

(89c) Qui vulgui fumar que surti afora.

Com ja hem dit més amunt, és una forma invariable i, per tant, *el quin, *la quina,
*els quins, o �les quines són formes incorrectes. Quin, quina, quins, quines
(sense article) és un adjectiu interrogatiu: Quin llibre t'ha agradat més?

En alguns casos utilitzar la forma qui -dóna peu a confusions i el sentit pot ser

ambigu: .

(90) La mare d'en Pere, amb qui em duc molt bé, fa feina a l'hospital de Son
Dureta.

.

En aquesta frase no queda clar quin és l'antecedent del pronom relatiu qui. És en Pere

o la mare d'en Pere l'antecedent? Amb qui es du molt bé, amb en Pere o amb sa

mare? En aquests casos és recomanable utilitzar la forma el qual (la qual, e ls

quals, les quals) ja que la concordança ajuda a desfer la possible confusió.

-EL RELATIU ADVERBIAL ON

Aquesta forma indica lloc i "molts cops equival a en què o en el qual. Aquest
pronom o adverbi també el podem utilitzar tot sol o precedit de preposició i
sintàcticament sempre és complement circumstancial de lloc:

(91a) Aquest no és el camí per on hem passat abans; t'has equivocat.

(91b) El restaurant on sopàrem diumenge té manca de personal.

A vegades el sentit locatiu no és prou clar i és recomanable utilitzar en què (o en

el qual...):

(92) El treball on havíem deixat tantes hores no ha agradat gens a la professora.

És preferible: El treball en què (en el qual) havíem deixat tantes hores no ha agradat
gens a la professora.
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-LA FORMA EL QUAL (LA QUAL, ELS QUALS, LES QUALS)

Tal com hem vist en els punts anteriors la forma el qual és variable i, per tant, ha
de concordar en nombre i gènere amb el seu antecedent. AI llarg de l'exposició
anterior també hem vist els casos en què s'usa aquesta forma. Aquest n'és un resum:

• En el lloc de que, si la frase és explicativa.
• Substituint les formes què, qui i on,

• Quan utilitzar què o qui pugui crear ambigüitat.
Fixau-vos que aquesta forma ha de concordar en gènere i nombre amb el seu

antecedent i que l'article, si és possible, forma contracció amb la: preposició que el

precedeix
Cal afegir que també s'utilitza aquesta forma composta i no què quan va després ce

preposició tònica (sobre, sota, sense, contra, entre, cap a, devers, vora .... ) i té un

antecedent. que no és neutre:

(93a) Això sobre què discuteixes no té cap fonament (antecedent neutre)

(93b) Els arguments contra els quals aportàvem dades havien estat assumits contra

tota lògica.
.

(93c) Les autoritats entre les quals vaig seure al sopar no em deixaren menjar
tranquil.

El relatiu compost també pot acompanyar un nom i, per tant, compleix la funció
d'un adjectiu:

(94) Li han pagat vint-i-cinc mil pessetes, la qual suma troba del tot injusta.

En aquest cas també es podria formular d'aquesta manera: Li han pagat vint-i-cinc

mil pessetes, suma que troba del tot injusta.

-LES FORMES LA QUAL COSA I COSA QUE

Aquestes formes s'utilitzen en oracions explicatives (que, per tant, van tancades entre

comes) i l'antecedent sol ser tota una oració anterior o, fins i tot, un paràgraf.

(95a) Efectivament, si bé l'accent ortogràfic pot ajudar a discriminar el timbre d'una
determinada vocal (ò es pronuncia [:>] i ó es pronuncia [o], etc.), aquesta ajuda no

sempre es troba disponible, especialment perquè les regles que regulen l'accent gràfic
estan pensades per evitar-ne una profusió excessiva, la qual cosa produeix una gran
quantitat de casos de vocals tòniques que no duen accent gràfic.f
(95b) Els darrers anys han augmentat les taxesd'atur, cosa que representa un. retrocés

respecte a la resta de països europeus.

Hi ha formes equivalents com ara i això o fet que: Els darrers anys han augmentat
les taxes d'atur, fet que representa un retrocés respecte a la resta de països europeus.
En tot cas, totes aquestes formes ens serveixen per substituir els barbarismes *Iò que
i *10 qual.

8 Fragment extret del mòdul I. Fonètica i fonologia, pàgina 25.
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Badia et al. (1994) presenten aquest quadre resum de les formes funcions dels
pronoms relatius:

FORMES FUNCIONS

ESPECIFICATIVA I EXPLICATIVA

QUE QUE SUBJECTE, CD, CC TEMPS

ART+OUAL

QUI, QUÈ QUI, QUÈ CI, C PREPOSICIONAL, CC

ART + QUAL ART + QUAL

ON,QUÈ ON, QUÈ CC LLOC

ART+OUAL ART+OUAL

(PREP) + ART + QUAL (PREP) + ART + COMPLEMENT DEL NOM

QUAL

-EL RELAnu POSSESSIU

El pronom relatiu compostprecedit de la preposició de pren significat de possessió:

(96) Vaig veure la senyora Mesquida, la filla de la qual és una periodista molt

famosa.

Hem de tenir en compte que en llenguatge oral no s'utilitza aquesta forma, sinó que,
opció incorrecta en llengua escrita:

(97) * Vaig veure la senyora Mesquida, que la filla és una periodista moltfamosa.

3.2.3 Observacions sobre l'ús dels pronoms relatius

A) La forma article + que (el, la, les, els que) no és correcta si podem utilitzar el

pronom éompost el qual (la qual, els. quals, les quals).

(98a) *Les circumstàncies en les que va viure li van ser favorables.

(98b) Les circumstàncies en les quals (en què) va viure li van ser favorables.

(99a) *Aquestes són les conclusions a les que he arribat.

(99b) Aquestes són les conclusions a les quals (a què) he arribat.

Hem d'evitar utilitzar, doncs, aquesta forma si equival a el qual. El que (la que,
els que, les que) s'utilitza en els casos en què s'omet el nucli del sintagma
nominal i que hem vist més amunt:

(100) Els 0 que vulguin venir d'excursió han de pagar abans de dia J 3.·

B) En general, és incorrecte utilitzar dins una mateixa frase un pronom relatiu i un

pronom feble si tots dos tenen el mateix antecedent, però aquest punt s'explicarà amb
més detall al mòdul 6, a la part dedicada als pronoms febles. Aquest n'és un exemple:

(10 1 a) *El problema de què n'ha parlat ja està solucionat.

(10 1 b) El problema de què ha parlat ja està solucionat.
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ACTIVITATS

A) Cercau els sintagmes nominals que apareixen en aquest text:

«El gos vagabund de Lés havia intuït la soledat del foraster, la manca d'afecte del vidu

arreplegat per la filla i el gendre. Jo ho vaig deduir escoltant les seves confidències i

lligant-ho al monòleg sobre el gos que tant m'havia intrigat durant el viatge. Li ho vaig
comentar i ell es quedà pensarós, com si s'ho rumiés seriosament, però alçà sobtadament
el cap per dir-me que la gent que acceptava l'afecte d'un gos era gent depravada, que ell
coneixia persones dolentes com el fel, incapaces d'estimar un fill, de sacrificar-se per la
dona i de moure un dit per salvar un ésser humà i, tanmateix, feien moixaines a un gos,
hi despenien fortunes amb carn de la bona, casetes de fusta amb incrustacions de plata i
fins i tot perruqueries i perfumeries. "No se'n fiï, de la gent que estima els gossos. El
difícil és conviure amb una persona perquè, en no ésser gos, es defensa, no es deixa

trepitjar, contesta si li alces la veu, et clava un pessic si ronques al llit... "

L'home prosseguí enumerant totes les misèries de la convivència humana que cal

suportar i que només els animals domèstics suporten en nom de la fidelitat a l'amo»

Teresa Pàmies, Matins d'Aran

B) Feu l'estructura dels sintagmes nominals que hagueu trobat seguint aquest exemple:

El gos vagabund de Lés

Esnecífícador Tipus

Especificador el Tipus article definit

Nucli gos Tipus substantiu

Complement vagabund Tipus sintagma adjectiu

Complement de Lés Tipus sint. preposicional

Complement Tipus

C) Què significa que una frase és incorrecta? I agramatical? I inadequada o poc adequada?
Posau exemples de cada cas.

D) Comentau aquestes definicions. Quines deficiències hi trobau? Sou capaços de trobar

algun exemple que les contradigui? Quina creis que és la més encertada?

«Els substantius són mots de significació independents perquè expressen per si mateixos

qualsevol objecte del pensament, com persones (Pere), coses (arbre), qualitats (lletjor,
bondat), accions (portada) i estats (malaltia).

En canvi, els adjectius, els verbs i els adverbis sempre depenen d'un altre element
oracional, amb el qual s'apleguen.»

Gabriel Seguí i Trobat, Iniciació a la morfosintaxi catalana

«Com a categories lèxiques actuen el N (nucli), el V (verb), l'Adj (adjectiu) i la P

(preposició). Totes quatre es caracteritzen pel fet de tenir un significat lèxic que és
recollit al lexicó, cosa que els permet de seleccionar els seus arguments i d'assignar-los
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un determinat paper temàtic. A més, en el cas del N, el V i l'Adj es tracta de categories
que mostren un inventari lèxic obert, ja que és possible incrementar-ne, a través re

procediments de creació lèxica, el nombre d'elements.»

Joan Rafael Ramos, Introducció a la sintaxi

«Les paraules o mots d'una llengua es classifiquen gramaticalment en les següents
categories:

1) NOM SUBSTANTIU. Designa éssers: home, gat, casa.

2) ADJECTIU. Diu alguna característica del substantiu: home alt, aquest gat.

3) ARTICLE. Acompanya el substantiu: l'home, el gat, una casa.

4) PRONOM. Representa un ésser sense dir-ne el nom: jo, el veig.

5) VERB. Designa accions, estats, atribució, etc.: menjo maduixes; estic cansat;

aquest edifici és alt.»

( ... )
.

Josep Ruaix i Vinyet, Català fàcil. Curs bàsic per a catalanoparlants
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EXERCICIS D'AUTOCONTROL

1. El sintagma nominal com a constituent d'una oració només pot
fer la funció de subjecte.

2. En català el gènere de tots els substantius és arbitrari.

3. El femení es pot formar de diverses maneres, però el morfema ce
femení més habitual en català és l'JI

4. En català ha d'aparèixer obligatòriament el subjecte a totes les
frases que es formin.

5. El nucli d'un sintagma nominal ha d'anar precedit sempre
d'especificador.

6. En funció de complement del nom podem trobar un sintagma
adjectiu, un sintagma nominal, una oració de relatiu o un

sintagma preposicional.

7. Les oracions de relatiu són subordinades, és a dir; depenen d'una
altra oració.

8. En alguns casos els adjectius no han de concordar en gènere
nombre amb el substantiu que complementen.

9. No es pot utilitzar el pronom relatiu QUE si l'antecedent és

persona.

10. L'article salat (propi del català baleàric) és incorrecte en tots els
casos.
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Corregiu les errades que trobeu en aquestes frases:

a) Ha obert una compta corrent per poder estalviar.

b) Les llegums que has fet avui eren molt bones.

e) Tots els dillunsos vaig a ioga.

d) . Compraré una capsa de lIapissos de colors per al meu nebot.

e) Sempre fan plans sense comptar amb jo.

f) L'història d'aquella família era ben sucosa i va pensar d'escriure'n una novel·la.

g) El dimecres vaig tenir un examen molt difícil: no sé si aprovaré.

h) El dormir bé és molt inportant per gaudir d'una bona salut.

i) No sabia lo que li havia de comprar; finalment em vaig decidir per un disc de Kiko
Veneno.

j) L'advocat i llurs clients han arribat a un acord econòmic perquè dugui el cas.

k) Els demés professors ja han tret les notes de juny.

I) Ens allotjàrem a l'habitació dues-centes quatre.

m) Hi ha bastantes copes per poder brindar?

n): El pis en el que vivien abans tenia més llum natural.

o) Aquest amic de què et queixes té més raó que tu.

p) La casa on hi passàrem les vacances era prop de la platja.

q) No va treure bona nota d'aquell treball de què en parlava tant.
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SOLUCIONARI D'EXERCICIS D'AUTOCONTROL

1. F

2. F

3. V

4. F

5. F

6. V

7. V

8. F

9. F .

10.F
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a) Ha obert un compte corrent per poder estalviar.

b) Els llegums que has fet avui eren molt bons.

e) Tots els dilluns vaig a ioga.

d) Compraré una capsa de llapis de colors per al meu nebot.

e) Sempre fan plans sense comptar amb mi.

f) La història d'aquella família era ben sucosa i va pensar d'escriure'n una novel·la.

g) Dimecres vaig tenir un examen molt difícil: no sé si aprovaré.

h) Dormir bé és molt important per gaudir d'una bona salut.

i) No sabia el que li havia de comprar; finalment em vaig decidir per un disc de Kiko
Veneno.

j) L'advocat i els seus clients han arribat a un acord econòmica perquè dugui el cas.

k) La resta de professorsl Els altres professors ja han tret les notes de juny.

I) Ens allotjàrem a l'habitació dos-cents quatre.

m) Hi ha bastants copes per poder brindar?

n) El pis on Ien el qual vivien abans tenia més llum natural.

o) Aquest amic de qui I del qual et queixes té més raó que tu.

p) La casa on passàrem les vacances era propde la platja.

q) No va treure bona nota d'aquell treball de què parlava tant.
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