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PRESENTACIÓ

Aquest mòdul, El grup verbal, és dividit en quatre apartats. Al primer hi ha el verb:

característiques, classificacions, conjugacions ... Al segon hi trobam els verbs ser i estar i

els problemes que avui dia tenen en el seu ús, per mor de la influència del castellà.

L'apartat següent tracta els pronoms febles i les seves possibles combinacions. I, en

darrer lloc, hi ha els connectors: les preposicions, les conjuncions i els adverbis.

Amb aquest mòdul el. que es pretén és que l'alumnat usi de manera correcta la

morfologia verbal, tant en la llengua parlada com en l'escrita; que faci servir,
correctament, les combinacions dels pronoms febles i que conegui els principals
connectors a fi de poder crear textos ben cohesionats.

No cal dir que els continguts del mòdul no són exhaustius, és per això. que convindria

que els ampliàssiu amb gramàtiques a fi d'augmentar els coneixements de tots els temes

que s'hi han exposat. Pel que fa a la pràctica, trobareu material a la xarxa que us serà
molt útil a l'hora d'aplicar la teoria.

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'aquestmòdul 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.
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OBJECTIUS

Els objectius específics d'aquest mòdul són:

• Conèixer la morfologia verbal catalana i les seves irregularitats

• Ser capaç d'usar de manera correcta les perífrasis verbals

• Emprar els verbs ser i estar en diferents situacions comunicatives

• Assolir un coneixement prou elevat per poder combinar els pronoms febles
correctament

• Usar els diferents connectors per aconseguir textos gramaticalment correctes

• Expressar-se correctament en català, tant per escrit comoralment
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EXPOSICIÓ DELS CONTINGUTS

1. EL VERB

Hi ha moltes definicions del verb, però una de les més adients és la que entén que el verb
és l'element indispensable per al Sintagma Verbal, n'és el nucli; podem dir que és el
motor de l'oració. N'és un bon exemple el fet que hi ha moltes vegades en què el

subjecte no apareix a l'oració:

..

No sabem on allar

En canvi, no hi ha oració sense SV. Una oració, generalment, en català serà formada per
un element que és el nucli (el verb) i un seguit de SN que hi estan relacionats.

Cada nit els guardes de seguretat revisen els edificis del Campus

1.1. Característiques del verb

El verb és format per dos elements: el lexema verbal o arrel i el morfema.

1.1.1. El lexema

Expressa el contingut lèxic del verb, n'és la part invariable. Per exemple, si agafam com

a model el verb «parlar», veurem com totes les formes d'aquest verb tenen una part fixa:

«parI».

parlar parlaria parlaré parlàs parlant parlat
1.1.2. El morfema

A diferència del lexema verbal, el morfema és la part variable del verb.

Cal destacar el fet que el verb és, segurament, la paraula més variable, ja que té una gran
flexibilitat. Aquesta riquesa en la flexibilitat és una característica que la nostra llengua
ha heretat del llatí. Si en els adjectius, el lexema tan sols admet dos morfemes, en el verb
n'admet cinc: persona, nombre, mode, temps i aspecte.

-Persona i nombre

Aquests morfemes s'usen per mostrar la concordança amb el subjecte (nucli del SN).
Expressen la persona gramatical (la, 2a i 3a del singular, i la, 2a i 3a del plural): jo, tu,
ell/ella, nosaltres, vosaltres, ells/elles; i el nombre (singular/plural) del subjecte. Per

exemple, continuant amb el verb «parlar», una forma verbal com «parles» ens indica que
el subjecte és la 2a persona del singular; una forma com «parlam» ens diu que el

subjecte és «nosaltres», etc.

Aquesta informació inclosa en aquests morfemes permet que, en català, moltes vegades,
el subjecte estigui elidit, ja qué es troba sobreentès:

(nosaltres) Anam de vacacions a Girona
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(ells) Varen menjar una caldereta de llagosta molt bona a Eivissa

-'-Mode

Els morfemes modals ens indiquen la manera com es realitza la idea que expressa el

verb: mode indicatiu, subjuntiu i imperatiu.
L'indicatiu mostra l'acció com a real, es limita a presentar-la com a objectiva.

Cada dia ve de Manacor

El subjuntiu ens fa veure l'acció com a subjectiva, hi ha el desig que la idea del verb es

dugui a terme, condició.

Si vinguessis avui, ho acabaríem

l l'imperatiu expressa una ordre, un manament.

Vine tot d'ulla que ja és tard!

-Temps i aspecte

Els morfemes de temps presenten l'acció del verb com a simultània (present), anterior

(passat) o posterior (futur).

present

passat

futur

ara (present)
ahir (passat)
demà (futur)

pari

parlava

parlaré

Pel que fa als morfemes d'aspecte, cal dir que gairebé sempre es presenten juntament
amb els de temps.

Assenyalen si l'acció del verb és una acció momentània o no; si aquesta acció es veu

com a acabada o no: aspecte perfectiu i imperfectiu.

Quan [va acabar] de ploure, encara [feia] vent

(perfectiu) (imperfectiu)

1.2. Classificació dels verbs
-

Podem fer la classificació dels verbs tenint en compte dos elements: el subjecte i els

complements.
1.2.1 Quant a la relació amb el subjecte, els verbs poden ser:

• Impersonals

Verbs meteorològics (ploure, nevar.fer calor, etc.)

Ahir va nevar del matífins al vespre

L'any en què ha plogut més ha estat el 2002

Verb haver-hi. Amb aquest verb es construeixen formes impersonals de situació o

d'existència.
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En català estàndard no hem de
-

fer la concordança, que es fa en moltes zones de parla
catalana, del verb haver-hi amb el CD, ja que les frases que es construeixen amb aquest
verb no tenen subjecte.

Hi ha quaranta ovelles al corral

Hi havia tres dones a la carnisseria aquest matí

Les formes impersonals de cada verb: infinitiu, gerundi i participi
Ferfeina tot lo dia és molt cansat

Dormint fins tan tard, no hi ha temps d'estudiar

Les frases en les quals el subjecte que fa l'acció no es determina tenen un sentit

impersonal.
Es venen caragols

Cal pensar que no ha estat a posta

• Personals

Els verbs són personals quan apareix el subjecte que fa l'acció.

Els podem trobar en veu activa:

Joan Solà ha publicat recentment una nova gramàtica

O en veu passiva:

Ulla nova gramàtica ha estat publicada recentment per Joan Solà

1.2.2. Quant a la seva relació amb els complements, parlam de verbs:

• Copulatius o atributius (ser, estar, semblar), enllacen el subjecte amb l'atribut,
generalment un adjectiu; són verbs semànticament buits.

Lafalda era llarga
El president de la finca sembla cansat

• Predicatius, quan indiquen una acció o una activitat del subjecte. Aquests se

subdivideixen en:

Transitius:

Na Maria menjava pomes

Intransitius:

Van apel-lar contra la resolucio del tribunal

Reflexius:

Em vaig rentar les mans amb aiguafreda
Pronominals:

Ens queixàrem que era massa car
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Recíprocs:
Els dos contrincants s'insultaren davant les càmeres de televisió

1.3. Conjugacions verbals

En català tenim tres conjugacions:

Ja conjugació

2a conjugació

3a conjugació

-ar cantar

-er / -re témer, perdre
-ir servir, dormir

La majoria dels verbs es conjuguen seguint unes determinades regles, per això s'han
establert uns models de conjugació: cantar, témer/perdre, servir/dormir, i denominam

«regulars» I tots els verbs que es conjuguen com aquests, i als que no ho fan,
.

«irregulars» .

La primera conjugació és la que té més verbs, gairebé tots (tret dels verbs «estar» i

«anar») són regulars; en canvi, la segona conjugació és la que en té menys, però molts
són irregulars. Pel que fa a la tercera, inclou dues castes de verbs: els purs i els

incoatius-. Els primers tenen com a model el verb «dormir» i els segons, el verb
«servir». Aquests darrers afegeixen l'increment -eix entre el lexema i la desinència. El
fet que els incoatius siguin els més nombrosos provoca, sobretot en la llengua parlada,
confusions:

.

*Bulleix les verdures a poc foc

*Tosseixfort!

1.4. Formes no personals

L'infinitiu, el participi i el gerundi són les formes no personals del verb, és a dir, no

tenen els morfemes de nombre, temps i persona.

L'infinitiu equival a un substantiu

Cantar és el que m'agrada
El participi funciona com un adjectiu

L'edifici enderrocat era molt antic

El gerundi, com un adverbi

Callant, IJO aconseguiràs res!

I La regularitat rau en el fet d'afegir sempre unes determinades desinències al lexema.

2 Els verbs incoatius són els que afegeixen la partícula -eix entre l'arrel i la desinència de les tres persones
del singular i la 3a del plural del present d'indicatiu, del present de subjuntiu i de l'imperatiu. Per exemple:
sofreixo, sofreixes, sofreix, sofreixen.
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CaJ dir que les for�es acabades en -guer (respecte de l'i�ii¡'litiu) i les acabades en;
-quent o =guent (pel que fa al gerundi) són totalment incorrectes.

=u agradava sa;igu�r tht'�i\iuè )?��sava al poble

*yisqueHt en el camp la vida és més tranquil-la .

� .... �

*Diguent el que penses no faràs amicsï
.

1.4.1. Usos incorrectes de'l'infinitiu;'del participi i-del gerundi
Per expressar una ordre, en català, és incorrecte. usar l'infinitiu, s'ha d'usar el mode

imperatiu, que té valor d'obligació.
.

, .

*Nofuinar! .

No fumeus-
� .

Davant de l'infinitiu, tret de:quan: té la fUÍ1\>ip .d:u¡:¡:s,ub,stai1tiu, no s'hi ha de posar
i'article;

� Èl menjar ntolt ¿s dolent-per a la :ialut'
Mrnjar molt és dolent eo:« la �alut

En aquest exemple és 'incorrecte .usar l'article perquè estam utilitzant la paraula menjar
'en unsentit ampli i genèric.
Però en el cas d'aquest frase sr que és correcte l'ús de l'article perquè podríem substituir
l'infinitiu'per un substantiu

El menjar de Mallorca sempre tan bo!
.

.... �
-

Els aliments de Mallo/ea sempre 'taJ_1 bons!

.. Respecte del participi . cal dir que convé de fer-lo' concordar amb el complement directe .

/.
quan aquest és' pronominalitzat per «�l», .

«la»,' «els>" «Ie,s», especial ment quan es tracta¡,
de «la» q «l���>.� Enuna frase corn la següent, n0'�! ha possibilitat d'ambigüitats;

' .

�
• .'.< "

..

Diuen-que l1al1 vengut en )'omi i na Rosa. ¡dà,.jo no ¡'hè vista
...,.;,' .. , . .'

Quant al gerundi,cal destacar que .J'ús correcte d'aquesta forma no personal és quanes '.

tracta d'un gerundi- anterior o simultani a l'acció que expressa el verb de l'oració
principal, però mai quan és posterior; per tant, són incorrectes els gerundis copulatius
(s'han de 'substituir per la conjunció «i») i els especificatius (se substitueixen per un

relatiuj-',
Sortint de l'habitació, va caure / Va caure sortint de l'habitació

+Traslladaren el ferit al'hospital, morint al cap de poc

Traslladaren el ferit a l'hospital i morí al cap. de poc

¡*S'han dictat uns estatuts regulant les bases de les institucions

S'han dictat uns estatuts que regulen les bases de les institucions

3 Genèralment.tper saber si un gerundi és correcte o no, el que es fa és invertir l'oració, és a dir, en ull cas

c6m "Traslladaren elferit.a l'hospital, morint al cap 'de poc, si canviam l'ordre de les oracions, *Morint al
cap de :po(', ·tr��ll.fl/iareñ el ferit a l'hospitdi, veurem corn-és .¡¡ia.rn:ítical, per tant el gerundi ha de ser
substituït-per la conjunció copulativa é. ,! • '.'
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1.5. Verbs irregulars

Un verb és irregular quan no segueix la conjugació dels models regulars. Aquesta
irregularitat pot afectar diversos aspectes: l'ortografia, la desinència i també l'arrel.

1.5.1. Canvis ortogràfics
la conjugació: en alguns verbs (acabats en -çar, -jar, -car, gal') hi ha éanvis en la darrera
consonant del lexema per mor de la vocal següent:

amenaçar> amenaces / festejar> festeges / embarcar> embarques / desplegar>
desplegues

2a conjugació: en els verbs «jeure», «treure», néixer» i «péixer» hi ha una alternança de
la vocal «a» i «e». Quan la primera vocal del lexema és tònica, escrivim la vocal amb

què es pronuncia, «a» o «e», però, quan és àtona, escrivim una «a».

traure / treure

trauré / trauria

3a conjugació: hi ha un seguit de verbs (ecollir», «cosir», «escopir», «sortir» i «tossir»)
que alternen la «o» i la «u». Quan la vocal és tònica, escrivim una «u»; quan és àtona,
una «0».4

cull / cus / escup / surt / tus

colliré / cosiré / escopiré / sortiré / tossiré

En els verbs acabats en vocal + ir es produeix un canvi: apareix la dièresi en segons

quins temps>,
conduïm / agraïren / traduïa / construïu

1.5.2. Canvis en la desinència

Podem parlar de quatre tipus d'alteracions en la desinència:

a) En els verbs que tenen una arrel distinta a la de l'infinitiu, la la persona del

present d'indicatiu té terminació 06

voler: jo vull'

vendre: jo venc

estar: jo estic

b) Verbs com «saber» i «caber» presenten un canvi en el present de subjuntiu:
-a, -es en compte de -i, -is

sàpigues / càpigues

4 Pel que fa als verbs «poder» i «voler» de la 2a conjugació cal dir que tenen alternança de () i 11 en: la I a

pers. sing. del present d'indicatiu, el present de subjuntiu i en l'imperatiu.
S Les formes d'infinitiu, gerundi, futur i condicional d'aquests verbs no duen mai dièresi.

6 No s'hi inclouen les formes dialectals balears,
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e) Els verbs que tenen el mateix lexema en la 2a persona de l'imperatiu i en el

present de subjuntiu tenen la terminació en -es

dir: digues
poder: pugues

d) Hi ha verbs que canvien, en segons quins temps, les terminacions que solen ser

pròpies de la seva conjugació per les dels temps equivalents a una altra

tenir: tingués
venir: vingués

1.5.3. Canvis en l'arrel

Pel que fa a les alteracions que podem trobar en uns quants verbs, podem fer dues
distincions: en uns l'aparició d'un so velar [k] en la la persona del present d'indicatiu, i
en altres, diverses variacions.

Respecte del Ir cas, podem dividir aquests verbs en: acabats a l'infinitiu en -ldre, -ndre,
-ler (tret de «voler»); acabats a l'infinitiu en -ure (excepte «veure»), i altres verbs, com

«conèixer», «aparèixer» i els seus derivats; «estar», «dir», «dur», «tenir» i «venir» i els
seus derivats. Exemples:

moldre> molc

aprendre> aprenc

soler> solc

coure> coc

caure> caic

conèixer> conec

venir> venc

Aquests verbs tenen la particularitat que mantenen aquest so velar [k] o [g] (amb les

grafies «e» -o' «g») en els temps següents: present i perfet d'indicatiu, present i imperfet
de subjuntiu:

aparec /apareguí / aparegui / aparegués

També tenen la mateixa arrel a les persones 3a del singular i del plural i la del plural del

mode imperatiu. És útil, per saber com els hem d'escriure, l'esquema següent":

_Z=::iguemd�gu�s d�gu�u
digui

.

Igum

___
coneguem

coneix �oneixeu
coneguiL.__. coneguin

_Zbeguembeu beveu

begui. beguin

-Zvisquemviu viviu

visqui visquin

7 Extret- de: Material didàctic per a cursos de llivell C. Barcelona: Escola d'Administració Pública de

Catalunya, 199,8.
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Quant al segon, les diverses variacions que hi pot haver en l'arrel sempre són alternances

o elisions; també en trobam diferents casos:

1. Caiguda de la «u»:

complaure> complaent

2. Canvi de la «u» per la «i»:

treure> traient

3. Canvi de la «u» per la consonant «v»:

beure> bevent

1.6. Perífrasis verbals

Anomenam «perífrasis verbal» el conjunt de dos verbs, un de flexionat (denominat
«auxiliar») i l'altre (anomenat «principal», i que va en infinitiu, gerundi o participi) que
dóna el significat a la perífrasi.
N'hi ha diverses segons el sentit que tenen, però aquí només n'esmentarem unes

quantes, les que consideram més usuals i, sobretot, més conflictives en la llengua
parlada:

-Perífrasi de probabilitatê
deure + infinitiu

Deuen ser les vuit perquè ja fa fosca

-Perífrasi de possibilitat
Avui podríem acabar la classe uf¡ quart abans

- Perífrasis d'obligacior
1) haver de + infinitiu

He d'anar a comprar els regals per als meus fills

2) haver-se de + infinitiu

S'han de començar les tutories com més aviat millor

3) caldre + infinitiu

Cal fer el sopar per poder anar a donnir

4) caldre que + oració

Caldria que tots féssiu el que la mare us diu

8 Per expressar probabilitat és incorrecte usar el verb en temps condicional o futur, ja que són construccions
castellanitzades: "Seran les vuit perquè jafajoscal=Serien les vuit perquè jafeiafosca.

9 Les formes «tenir que» (construcció castellana), «haver-hi que» i «ser precís», molt usades en la llengua
parlada, són incorrectes.
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- Perífrasi de repetició

anar/estar + gerundi
Està plovent

Va fent
- Perífrasis de perfecció (l'acció ha acabat)

deixar + participi

Vaig deixar enllestit el programa de l'assignatura ràpidament

donar per + participi

He donat per acabada la classe

2. ELS VERBS SER I ESTAR

És aquest un dels punts conflictius de la normativa catalana, ja que per influència del
castellà hi ha vacil·lacions sobre determinats usos d'aquests dos verbs i, sobretot, un

desplaçament de l'ús del verb «ser».

Si ens fixam en altres llengües romàniques, com el francès, el portuguès o l'italià, tret

del castellà, veurem com usen el verb «estar» en determinats casos, però no com a

sinònim de «ser»; tot i que el català no l'usa tant com el castellà, sí que ho fa amb més

freqüència que aquestes llengües abans esmentades. És per això que cal distingir quan
l'usam correctament i quan ho fem per influència del castellà.

Hi ha casos, però, en què podem usar tant un verb com l'altre, per exemple quan volem

expressar la situació geogràfica, ja que «ser» equival a trobar-se i «estar» a ser situat; és
a dir, la diferència de matís no és gaire significativa.

Valldemosa és al nord de Mallorca

Validemosa està al nord de Mallorca

Podem resumir els usos dels verbs «ser» i «estar» de la manera següent:

2.1. Ser

-Indica identitat

Ell és el polític que ha guanyat la batlia de Palma

-Indica pertinença o procedència
La casa en què visc és meva

La nova regidora és d'Alarà

-Expressa qualitats permanents, tant en subjectes animats com inanimats

La mar és blava

Aquell home és alt
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-Expressa qualitats transitòries de subjectes inanimats (té valor imperfectiu), sense

indicació quantitativa de tempsl"
La porta és oberta

-Indica presència en un lloc, s,ense indicació quantitativa de temps; llavors equival a

trobar-se

La bufanda és al teu armari

El meu home és a caçar

-Expressa el temps en què ocorre una cosa

Lesfestes de Nadal són el mes de desembre

2.2. Estar

-Indica qualitats transitòries de subjectes inanimats, amb especificació quantitativa de
,

temps

La mar estava remoguda durant el temporal

-Expressa qualitats transitòries de subjectes inanimats amb un complement que en

conserva la qualitat; en aquest cas, equival a mantenir-se .

La sopa està calenta a la cuina

L'habitació està freda amb l'aire condicionat

-Indica qualitats transitòries de subjectes animats, com ara l'estat físic, professional, de

salut, etc.

Na Rosa està constipada

-Expressa qualitats derivades de la situació del subjecte en un lloc concret; equival a

col· lacat

L'entrada està alfinal de la volta

-Indica presència en un lloc, però amb especificació quantitativa de temps

Estaré al meu despatxfins a les deu

-Expressa permanència habitual en un lloc i equival a viure

El meufill està a Lleida

-Indica el temps durant el qual es fa una cosa

Estaré mig any perfer aquestes estovalles

lOCal dir que aquesta construcció, ser + participi, és ben genuïna del català, però, actualment, tendeix a ser

substituïda per la construcció estar + participi.
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3. ELS PRONOMS FEBLES

Els pronoms febles o àtons (són elements constituïts per una sola síl-Iaba àtona) tenen

formes diferents, segons quina sigui la seva col, locació respecte del verb i també d'altres

pronoms.

La funció principal dels pronoms febles és la substitució d'elements sintàctics de la frase.

3.1. Formes dels pronoms febles

Els pronoms febles poden adoptar formes diferents segons la seva posició respecte del

verb. Vegem-les a la graella següent I I :

Darrere del verb Davant del verb

(1) (2) (3) (4)
plenes reduïdes reforçades elidides

-me 'm em m'

-te 't et t'

-se 's es/se s'

-nos "ns ens ens

-vos -us us us

-li -li li li

-lo '1 el l'

-los 'ls els els

-la -la la l'!la

. -les -les les les

-ho -ho ho ho

-ne 'n en n'

-hi -hi hi hi

(1) Les formes plenes s'usen darrere d'un verb acabat en consonant o en diftong
decreixent (12).

Agafau-vos
Menjau-ne

(2) Les reduïdes s'usen darrere d'un verb que acaba en vocal

Dóna 'ls

Prendre'n

11 Extreta de: Material didàctic per a cursos de llivell C. Barcelona: Escola d'Administració Pública de

Catalunya,.1998.
12 Aquestes són les formes que, colloquialment, s'empren a les Illes.
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(3) Les que s'usen davant d'un verb que comença en consonant són les reforçades

Em cantava

En parlarà

(4) Les elidides s'usen davant d'un verb començat en vocal

La humilia

T'estima

3.2. Funcions dels pronoms febles

Els pronoms. febles, uns dels trets més genuïns del català, generalment, el que fan és
substituir un element sintàctic de la frase a fi de no tornar-lo a repetir en un context

determinat; per tant, la funció sintàctica del pronom feble és la mateixa que la que faria
l'element substituït en el mateix context.

He menjat la poma a la terrassa

La hi he menjada

Tot seguit hi ha una relació dels diversos elements sintàctics de l'oració i dels pronoms
febles que els poden substituir.

3.2.l. Subjecte (S)

Quan el subjecte va posposat al verb, en frases amb verbs intransitius (que indiquen
moviment, existència ... ), se substitueix pel pronom feble en:

Subjecte

- Quan és introduït per un numeral, un quantitatiu o un indefinit,
se substitueix per en:

Avui dia succeeixen tantes coses! Avui dia en succeeixen tantes!

- Quan és indeterminat també el substituïm per en:

D'aquest aeroport surten avions cap a A Coruña? Sí, en surten dos

per setmana
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3.2.2. Complement directe (CD)

Hi ha diversos pronoms que el poden substituir:

---Quan el CD du un article, un demostratiu o un possessiu, usam el, la,
els, les

Les cusses encalçaren les nines un bon tros. Les cusses les encalçaren un

ball tros

---Quan és neutre, és a dir, quan equival a això o allò, usam el pronom ho

Li vares dur tot allò que havia comanat? Li ho vaig dur tot

---Quan és determinat per un quantitatiu o un indefinit, pronominalitzam
amb en

CD .

No facis tant de renou! Jo 110 en faig tantï

---Quan fa referència a la la persona gramatical, el substituïm per em, ells

El director de l'escola no ha volgut rebre 'm

---Quan fa referència a la 2a persona gramatical, usam et, us

No us veig gens bé amb tanta fosca
...

----J:¿uan és reflexiu i fa referència a la 3a persona gramatical,
pronominalitzam amb es

Ahir es pentinaven

---Quan no du cap determinant, el substituïm per en

Ahir tenia febre, però ara ja no en té
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3.2.3. Complement indirecte (CI)

El CI es pot substituir pels pronoms següents:

---Quan fa referència a la la persona gramatical: em, ells

Ells han ofert UI! treball bell interessant

---Quan es refereix a la 2a persona gramatical: et, us

CI
Et volia dir que la televisió lla funciona

---Quan es refereix a la 3a persona gramatical: li, els

Li diré que demà 110 vingui

Els diré que demà no vinguin

---Quan és reflexiu, i fa referència a la 3a persona gramatical: es

Es pentinava la cabellera rossa a la vora delmar

•

3.2.4. Complement preposicional o de règim verbal

Es pot substituir pels pronoms següents:
•

---Quan és introduït per la preposició de: en

Es penedeix del que ha fet, Se'n penedirà tota la vida

C Preposicional
oRV ---Quan és introduït per altres preposicions: hi

El guàrdia pensava el! les multes que havia posat. Hi pensava

S'hal! avesat a arribar tard cada dia. S'hi han avesat

Pel que fa als complements que van introduïts per determinades locucions prepositives,
com en contra de i a favor de, el pronom hi pot deixar de substituir part d'aquestes
locucions:

.

El consell executiu ha pogut presentar els nous estatuts perquè ningú no hi està ell

contra
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3.2.5. Atribut (At)

L'atribut es pot substituir pels pronoms següents:

-Quan és determinat (va introduït per un article, un demostratiu o un

possessiu): el, la, els, lesl3

És el teu pare? Sí, l'és

Ja deuen ser les nou? Les deuen ser

-Quan és indeterminat: ho
Atribut

El restaurant tenia uns preus cars. Jo ja sabia que ho eren perquè hi vaig
anar ahir

---Quan se'l vol emfatitzar: en. En aquests casos, se sol tornar a repetir
l'atribut, al principi o al final, introduït per la preposició de

D'alumnes, en tenia molts

En tenia molts, d'alumnes.

3.2.6. Complement predicatiu (Pred)

La substitució del predicatiu es fa amb els pronoms següents:

-Si depèn dels verbs fer-se, dir-se, elegir, nomenar i semblants: en

C Predicatiu
El van nomenar president de GESA. L'en van nomènm·14

-Amb altres verbs:/li

El ca corria molt aviat. Hi corria

Anava més dret que un fus. Hi anava

13 Cal dir que en la llengua parlada el pronom que s'hi usa és ho: És el teu pare? Sí, ho és.

14 Respecte de la combinació el + en, cal destacar que la forma correcta és l'en i no *le 'n, ja que la forma le

no existeix.

M'ha dit que tregui elformatge de la gelera, però IlO l'en trauré perquè IlO l'he de menester
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3.2.7. Complement circumstancial (CC)

Els CC poden substituir-se pels pronoms següents:

--Si va introduït per la preposició de, tret que sigui un complement de manera:
en

Encara no han sortitde l'examen. Encara IlO n 'han sortit
CC

-Si és un CC de manera (introduït o no per de), o un CC introduït per altres

preposicions que no siguin de: hi

Van a València. Hi van

Sempre camina de pressa. Sempre hi camina

3.2.8. Complement del nom (CN)

El CN introduït per la p�eposició de és substituït per: en

CN El pronom que el substitueix és: en

Coneix tots els racons de Raixa. En coneix tots els racons

3.3. Pronoms que no tenen valor sintàctic

Hi ha pronoms que sempre apareixen juntament amb verbs (els denominats

pronominals), encara que no exerceixen cap funció sintàctica dins l'oració, sinó que el

que fan és unir-se al verb, modificant-ne el sentit. A continuació en veurem uns quants
casos.

3.3.1. Amb verbs pronominals
Els verbs pronominals incorporen pronoms que no fan cap funció sintàctica, però que els

atorguen un significat diferent.
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Alguns d'aquests verbs són:

• Veure-hi

No hi veu gens

• Sentir-hi

No hi sent, he tornat sorda

• Sortir-se'n

És una situació molt difícil, però me'l! sortiré

• Ser-hi (diferent de ser)
No enfacis cas; no veus que no hi és tot?

• Fer-hi

No hi puc fer més! M'arriba a treure de polleguera

3.3.2. El pronom es en oracions impersonals
Una altra funció del pronom es, a més de les que hem vist abans, és atorgar un valor

impersonal, ja que impossibilita l'aparició d'un subjecte la posició del qual ocupa, o

passiu a la frase.

Es comenta que les installacions esportives es començaran el mes que ve

Es fan classes de català

3.4. Duplicació pronominal

N'hi ha diversos casos, alguns de correctes i normatius i d'altres no gens.

• Quan es posa èmfasi en un element de la frase i es repeteix amb un pronom feble

anteposat, generalment s'ha de separar aquest element de 1<1' resta de la frase amb una

coma:

Hi va anar molta gent, a la inauguració

• En canvi, quan aquest element es desplaça al començament de la frase,
obligatòriament se l'ha de tornar a repetir per mitjà d'un pronom feble, i,
generalment, no s'ha de separar de la resta de la frase amb una coma, si és que no es

produeix una pausa en l'entonació:

A la inauguració hi va anar molta gent

• Es considera incorrecta la repetició d'un mateix pronom feble i l'aparició, en una

mateixa oració, d'un pronom feble i d'un de relatiu que representa el mateix

complement:
*Hi vaig pensar-hi

Hi vaig pensar

*Te la vaig dir-te-la

Vaig 'dir-te-la
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3.5. Combinacions binàries de pronoms febles

el en hi

et em els la

es els

les

us ens li 15 ho

en hi

3.5.1. Combinacions impossibles
Només es poden combinar els pronoms que apareixen en els requadres que es puguin
unir amb una recta horitzontal, en la graella anterior!". Els pronoms que es troben situats
verticalment no es poden combinar, ni tampoc es pot combinar un pronom amb si mateix

(tret del cas de la combinació els els = CI + CD). Són una excepció les combinacions
li' l, li la, li 'ls, li les, que són característiques del valencià.

Donaràs els encàrrecs als jardiners. Els els donaràs

Per exemple, són combinacions incorrectes: *en en, *hi ho...

3.5.2. Ordre de col·locació en les combinacions

L'ordre de col-locació dels pronoms és el següent:

Reflexiu + 2a pers. + la pers. + 3a pers. (CD o A) + EN + HI

De manera general, en una oració, els pronoms han de seguir l'ordre següent, segons la
funció que hi exerceixin:

CI + CD (o S) + altres complements
Me les escolt cada dia, les recomanacions (CI = me; CD = les)

No us la diré, l'endevinalla (CI = us; CD == la)

T'ho recordaran sempre, el que ha succeït (CI = T'; CD = ho )

15 Cal recordar que el plural de li és els; la forma lis, usada en la llengua parlada, és incorrecta.

16 Extreta de: Material didàctic per a cursos de llivell C. Barcelona: Escola d'Administració Pública de

Catalunya, 1998.
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3.5.3. Combinacions més usuals: la combinació li + el, la, els o les

Quan en una combinació binària el CI és singular, per tant, està representat per li i el CD

per el, la, els o les, és a dir, per un determinant, esprodueixen dos canvis:

-L'ordre de col-locació s'inverteix i el pronom que representa el CD va abans que el

pronom que representa el CI.

-El pronom li es converteix en hi.

En la graella 17 següent hi ha les transformacions que sofreixen la combinació d'un CD
determinat més un CI singular:

li + el (= li'1)18 �I'hi

li + la (= li la) �Iahi

li + els (= li'ls) �elshi

li + les (= li les) � les hi

La Maria comprà la casa al Joan, la hi comprà molt barata

3.5.4. Combinacions més usuals: la combinació els hi

En la llengua parlada hi ha el costum d'usar els hi encara que només s'estigui
pronominalitzant un sol complement, però cal tenir en compte que els hi representa
sempre dos complements, que poden ser:

CD + CI:

Vull donar les bones noves a la meva mare. Les hi vull donar

CI + CC:

No telefonis als consellers durant la comissió de govern. No els hi telefonis
CD+CC:

No deixis els panets a la gelera. No els hi deixis

CD + Pred:

Duia els ulls ben pintats. Els hi duia

CD + CPrep:
Ha avesat els empleats a entrar prest. Els hi ha avesat

17 Extreta de: Material didàctic per a cursos de nivell C. Barcelona: Escola d'Administració Pública de

Catalunya, 1998.

18 Les combinacions d'aquesta graella i les de sota són característiques del valencià.

-,
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Per tant, en l'oració següent, la combinació els hi és incorrecta, perquè només cal

representar un sol complement (el CI = a ells) per un pronom:
, .

*Quan venguin, els hi diré' que ja està tot arreglat
Quan venguin, els diré que ja està tot arreglat

3.5.5. Combinacions més usuals: li, l'hi, li hi

Aquestes tres expressions pronominals, en la llengua parlada es pronuncien igual, per
això cal anar molt en compte i diferenciar-les en la llengua escrita. El que facilita més

les coses a l'hora de pronominalitzar qualsevol complement és fer l'anàlisi sintàctica de

la frase.
"

-Li és un sol pronom que sempre fa de'eL" •

Va:donar un clavell a la seva al-Iota. Li va donar/un clavell,

" -L'hi és una combinació de dos pronoms "que poden ser; CD + CC, CD + ,C Prep, CD +

Pred o CD + CI.
. "

A lafi vaig comprar el pernil al súper A lafi l'hi vaig comprar (CD + CC)

Han avest1;t elfill a dormir el matí. L'h{¡wn avesat (CD + C Prep)
Du el nas ben lluent. L'hi du (CD + Pred)

Agafa el cotxe, vés al mecànic, i deixa-l'hi perquè el revisi (CD + CI)
,

, "

" -Li hi és una combinació de dos pronoms, per exemple un CI i un altre complement:

Acompanyaren el Tomàs a la duana, i allà, li hi varen fer obrir totes les maletes (CI +

'CC)

3:5.6. Nombre de pronoms possibles e� una combinació

Pel qu� fa al'nomb�e aè pronoms que podem trobar, podem dir que 'un verb. pot dur-un,
"

dos i fins a tres pronoms feblesünolt rarament, quatre); generalment això ocorre en la

llengua escrita, perquè en laparlada no se. solen pronominalitzar tants de complements.
Dóna-les juguetes als nins a la terrassa

Dóna' ls-les-hi

3.5.7. Unió, mitjançant apòstrof o guionet, dels pronoms amb el verb

Els pronoms van units al verb i, quan hi ha combinacions de dos o més pronoms, han
d'anar tots junts, o bé davant del verb o bé darrere,

Els metges van demanar garanties per a aquella situació, i el gerent els en va donar

Quan els pronoms, o la combinació de pronoms, van al darrere del verb, han d'anar units
entre si-per guionets, per un apòstrof o per una combinació d'un apòstrof i guionets,

• #
• •

•

Menja-te-la

Agafa'ls-hi
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Si van al davant del verb, no es poden unir entre si o amb el verb amb guionets, sinó que
tan sols es pot usar l'apòstrof!".

La hi donaré

L'hi dallaré

Una aspecte que s'ha de tenir molt en compte és que les combinacions la hi, li hi i se us

no s'apostrofen mai:

La hi va deixar

Se us sent cridar massa. Callau!

En les combinacions de més d'un pronom, quan els pronoms es, et i em van en primer
lloc, sempre adopten ¡es formes plenes-'' (se, te, me) o les elidides (s', t', m') en lloc de
les reforçades:

Se li ha fet una amonestació, però lla n'ha fet cas

Els pronoms us, ens, el, els i en adopten les formes plenes (-vos, -nos, -lo, -los, -ne) quan
van darrere el verb (si aquest acaba en consonant o diftong), però si entre els pronoms i
el verb hi va un altre pronom, llavors adopten les formes reforçades (us, ens, el, els, en)
o les reduïdes Çns, 'l, 'ls, 'n)

Acabau-vos la sopa /Acabar-se-us-la

Menjau-lo fins que vulgueu / Menjar-te'l

Quan el verb apareix en imperatiu, en infinitiu o en gerundi, els pronoms van darrere del
verb.

.

Parlau-ne ara!

. Heu de parlar-los clar

Parlant-nos així, no aconseguiran res

Quan el verb és una forma perifràstica, formada amb un infinitiu, els prorioms tant

poden anar davant com darrere-I.

Ho he defer demà / He defer-ho demà

19 Com que l'apòstrof marca l'elisió d'una vocal, convé escriure'l tan a la dreta com sigui possible: se '11

parla sovint.

O• I2 Aquestes són, històricament, les formes que han originat la resta.

21 Tot i que les dues posicions són adequades en registre estàndard, cal dir que, en registres marcadament

formals, és preferible escriure els pronoms darrere del verb (El rector va adreçar-se al Consellï, mentre que
en registres menys formals, orals o colloquials, és preferible posar els pronoms davant del verb (El rector es

va adreçar al Consells.
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3.6. Resum de les funcions dels pronoms febles22

Determinat amb un numeral, quantitatiu o indefinit ell

S en
Indeterminat

Determinat 3a pers. el, la, els, les

Neutre ho

CD Determinat amb quantitatiu o indefinit en

la pers. em, ens

2a pers. et, us

Reflexiu 3a pers. es

Indeterminat
en

la pers. em, ens

CI 2a pers. et, us

Reflexiu 3a pers. es

3a pers. li, els

C Prep. Amb de en

Amb altres preposicions hi

At Determinat el, la, els, les

Indeterminat ho

Emfatitzat en

Pred. Verbs fer-se, dir-se, elegir, nomenar... en

D'altres verbs hi

CC De lloc amb de ell

Altres CC hi

CN Amb de ell

22 Extret de: Material didàctic per a cursos de nivell C. Barcelona: Escola d'Administració Pública de

Catalunya, 1998.
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4. ELS CONNECTORS

Els connectors són paraules, o grups de paraules, que cohesionen el text. El que fan és

organitzar, relacionar i estructurar les oracions, els paràgrafs ...

Podem parlar d'uns quants connectors: les preposicions, les conjuncions i els adverbis.

4.1. Les preposicions

Les preposicions són partícules invariables que uneixen un element sintàctic qualsevol i
el seu complement. Es divideixen en febles o àtones i fortes o tòniques.
4.1.1. Preposicions febles o àtones (a, amb, de, en, per i per a)

1. A:

-Introdueix el CI:

Escriurem la carta a la mare

-Introdueix alguns CC de manera:

Peix a la mallorquina

-CC de lloc:

Vaig a Palma

-Introdueix el temps en què té lloc una cosa:

Acabarem l'examen a les J J h

Cal recordar que en català, tret d'uns quants casos+', el CD no va introduït per la

preposició a; per tant, seria incorrecta una frase com la següent:

*Coneixes a la meva dona?

2. Amb:

Aquesta preposició pot expressar:

-Companyia

Viatjava amb els seus pares

-Instrument

Talla el pa amb el ganivet nou

23 Usam la preposició a, que introdueix un CD, en els casos següents:
I. El CD és un pronom personal tònic: Els he vist a ells.

2. En oracions recíproques: Es pell tinavell l'una a l'altra

3. En frases ambigües: El moix encalçava a la rata

4. És optativa davant els pronoms tots, totes, tothom i ningú: El cas hauria de sorprendre (a) tothom
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-Manera

Mirava amb tristesa

--Concurrència

No parlava amb ningú

'3. De:

Pot expressar:

-Origen
Ve de Barcelona

--Causa o mitjà
Em mor de gana

Viu de rendes

-Propietat o pertinença
El llibre de la mare

Usam, també, de en la perífrasi d'obligació (haver de + infinitiu) i en alguns verbs que
regeixen aquesta preposició (parlar, queixar-se, riure's, burlar-se, oblidar-se, penedir
se ... ).

Cal, així mateix, tenir en compte aquesta preposició amb sentit partitiu: quan un adjectiu
qualificatiu fa referència a un nom que està sobreentès, aquest ha d'anar introduït per de.

Tenc dos llapis, un de groc i un de vermell

4. En:

Amb aquesta preposició expressam:

-Lloc

He viscut en dos països diferents

-Manera

Parlaven en veu alta

-Temps en què ocorre alguna cosa

Has de fer-ho en J5 minuts

Hi ha uns quants verbs que exigeixen aquesta preposició-", com pensar, confiar, creure,

etc.

24 Són els denominats verbs preposicionals (allar a, confiar ell, parlar de, amenaçar amb ... ). Aquests verbs
necessiten d'un complement introduït per una determinada preposició: a, ell, de o amb. Vegeu l'apartat
4.1.4., a la pàg. 34, pel que fa al canvi i caiguda d'aquestes preposicions.
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5. Per:

Pot expressar:

-Motiu, causa o mitjà

M'ho han enviat per correu

Els pins varen ser tomats per la ventada tan forta que bufà el mes de novembre

-El temps en què succeeix l'acció

Per Pasqua, els dies ja són més llargs

-Lloc de pas

Els lladres han pujat pel balcó

També cal tenir en compte que introdueix el complement predicatiu o el complement
agent:

Els terroristes foren atrapats per la policia

6. Pera2S:

Indica:

- Finalitat, destinació o objecte
Ha arribat un regal per al teu germà

Ahir sortí un avió per a Galícia amb els voluntaris de Mallorca

Són unes pastilles per a la tos

4.1.2. Preposicions fortes o tòniques
En català n'hi ha moltes, per això aquí només en veurem unes quantes. Les podem
classificar en simples i compostes.

---Simples
contra, entre, malgrat, segons, sobre, ultra, vers ...

---Compostes
Cap a, des de, fins a ...

25 Davant d'infinitius de finalitat o motiu que depenen de verbs d'acció voluntària usarem «pen>; davant

d'infinitius que depenen de verbs d'acció no voluntària usarem «per a».

Lluitava per guanyar

La bibliografia que hi ha al mòdul us serveix per a preparar l'examen

Tot i això, hi ha gramàtics que pensen que, com a regla pràctica, davant d'infinitiu es pot usar sempre «pen>,

perquè en aquests casos les diferències entre «per» i «per a» són mínimes.
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4.1.3. Les locucions prepositives
N'hi ha que s'han format a partir de diversos elements, com prepostero
+subst./adjectiu/adverbi/gerundi + preposició, i d'altres a partir d'adverbis + preposició.
Uns quants exemples:
A causa de26, abans de, arran de27, contra de, gràcies a, per tal de, 110 obstallf28, quant
a ...

4.1.4. Canvi i caiguda de les preposicions-?
-Canvi

Els verbs que regeixen la preposició ell o amb han de canviar aquestes preposicions per
a o de quan el complement preposicional comença amb un infinitiu:

Pensa ell els exàmens de febrer
Pensa a fer els exàmens de febrer

En el primer exemple la preposició no s'ha canviat perquè el complement preposicional
és un sintagma nominal, en canvi, en el segon, sí que hi ha hagut un canvi de preposició
a causa de l'infinitiu.

-Caiguda
La conjunció que fa caure qualsevol de les preposicions febles (a, de, ell i amb). En els
cas de les preposicions compostes, per exemple fills a o des de, cau la que es troba més

prop de la conjunció que.

Pensa que ha 4e fer els exàmens de febrer
Parla que ha de fer els exàmens de febrer

4.2. Les conjuncions

Les conjuncions són elements que uneixen dues o més oracions. Hi pot haver dos tipus
de relació entre les oracions que ha enllaçat la conjunció: de coordinació (enllacen dues
oracions al mateix nivell sintàctic) i de subordinació (enllacen oracions que depenen
unes de les altres).

• Conjuncions coordinants

Copulatives: i, ni

Disjuntives: o, o bé

26 La forma degut tan sols es pot usar com a participi o com a adjectiu, però mai com a locució prepositiva.
El caos circulatori és degut a la pluja / La mala circulació és deguda a la pluja

27 La forma *arre/ de és incorrecta, és una traducció literal del castellà a rai: de.

28 Aquesta locució prepositiva necessita dur sempre un SN o un element equivalent que la complementi, per
exemple: això no obstant. O bé substituir-la per ma/grat.
29 Els verbs preposicionals són els que regeixen una preposició. per exemple ell: creure. pensar, ; a: anar, ;

de: parlar, amb: amenaçar,
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Distributives: ara... ara, mig ... mig, ja...ja, IlL .. lli, etc.

Adversatives: però, sinó30, tanmateix, emperò ...

Consecutives o illatives: doncsí", per tant. ..

Continuatives: encara, així mateix, a més, altrament ...

• Conjuncions subordinants

Temporals: quan, mentre, tall aviat com, de seguida que ..•

Causals: perquè, ja que, puix que,per tal com, com que ...

Completives: que, si, com ...

Finals: perquè, afi que, per tal que ...

Condicionals--: posat que, sols que, si, mentre, llevat que, en cas que ...

Modals: com, així com, segons, segons que ...

Comparatives: tan ... com, més... que, tal.i.com, etc.

De conseqüència: que, tant... que, de manera que ...

Concessives: encara que, tot i que, per més que, per bé que ...

De lloc: on, allà Oil

4.3. Els adverbis

Els adverbis són paraules. que modifiquen altres. elements de l'oració, com el verb,
l'adjectiu o també altres adverbis.

Menja aviat

És una classe bastant àmplia

Un discurs molt més breu

Una de les característiques dels adverbis és que són invariables, no tenen flexió.

Generalment, solen ser una sola paraula (bastant, aquí, demà ... ), però també hi ha les
denominades «locucions adverbials», compostes per diverses paraules: de seguida,
almenys.fins i tot, ell absolut...

30 Silló té valor adversatiu, però si 110 pot tenir valor concessiu o condicional. La primera forma denota una

oposició amb el que s'ha dit a l'oració principal: No m'agrada el cafè, silló la xocolata. En canvi, la segona

pot ser una oració condicional o una concessiva en modalitat negativa: Heu de fer molla [eina, si 110, IlO
"

aprovareu.

31 Doncs és una conjunció consecutiva, mai causal. Plou? Doncs no sortirem. Per tant, és incorrecta una

frase com la següent: *El director IlO vindrà a la reuniú doncs està malalt.

32 En les oracions condicionals es produeix la denominada correlació de temps verbal, és a dir, l'ús d'un

temps verbal en determina l'aparició d'un altre: Si vinguessis d'hora, IlO dormiries tall poc. Si haguessis
vingut d'hora, IlO hauries dormit tall poc.
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4.3.1. Classes d'adverbis i locucions adverbials

• De manera

Responen la pregunta com: així, bé, com, millor, pitjor; a cegues, de pressa, en sec,

més aviat...

• De lloc

Responen la pregunta on: aquí33, allà, lluny, prop, enmig, darrere; a mà esquerra, a la

meitat, cap aquí, per damunt...

• De temps

Responen la pregunta quan: ahir, avui, demà, sempre, mai; a trenc d'alba, cap al tard,
abans-d'ahir, al més aviat possible ...

• De quantitat

Responen la pregunta quant: almenys, bastant, poc, molt, gens, gaire; a més a més,
amb prou feines, de valent. ..

• De dubte

Potser; potser sí, si de cas, per ventura, tal vegada ...

• D'afirmació

Sí, també, prou, fins, àdhuc34; fins

igualment, sernblantment-v ...

• De negació

No, tampocê''; no gens ...

tot, certament, justament, indubtablement,

33 Avui dia no es fa la distin�ió entre ací i aquí. Ací indica la proximitat del qui parla o escriu, i aqui la del

qui escolta o llegeix. Fabra recomanava fer aquesta distinció en les cartes. Per exemple, si escrivim una carta

des de Mallorca destinada a algú de Barcelona, direm: ací, a Mal/orca, per Nadal ha fet molt bon temps; i

per aquí, quin temps hafet't
34 Àdhuc és una paraula usada, exclusivament, en contextos formals.

3S Els 'adverbis acabats' en -rnent es formen a partir de la forma femenina de l'adjectiu (quan en té, clar) i
mantenen l'accent de la paraula mare: ràpida> ràpidament.fàcil »fàcilment, etc.

36 Cal tenir en compte que, quan els adverbis com gens, mai, ningú, res, tampoc van davant del verb en un

context negatiu, tot i que no és obligatori, convé reforçar aquesta negació amb la partícula no: Mai no ha dit

que fos així.
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ACTIVITATS

A) Corregiu les formes verbals defectuoses que hi ha en les. frases següents:
1. Anava diguent a tothom que havia aprovat les oposicions
2. No creu que nosaltres poguem resoldre el cas

3. Amb tot el que ha comprat, si pugués, treuria tots els mobles antics

4. Per Nadal, conduïr dins la ciutat és molt estressant

B) Ompliu els buits amb els verbs ser o estar:

1. La finestra---- tancada. Deixa-la-hi

2. En Joan ----en aquest despatx, però ara no hi-----

3. Aquest quadre sembla que tort

4. Els llapis sempre al primer prestatge!

C) Substituïu els complements verbals de les frases següents pels pronoms febles que hi

corresponguin:
1. Hem vist l'òpera al Liceu

2. Convé que compri la casa als veïns

3: He d'escriure una postal a les amigues
4. Treu el suc de la gelera

D) Ompliu els buits amb els connectors adients:

1. Han vingut tots----volien veure les notes

2. La funció ha començat ara mateix,----I'actor no es trobava bé

3. Fa un mes que na Rosa només parla----Ies seves vacacions.

4. Fa temps que na Rosa només pensa---- tenir vacacions.
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EXERCICIS D'AUTOCONTROL

1. El verb és format per dos elements: el lexema verbal o arrel i el

morfema.

2. L'infinitiu, el participi i el gerundi són les formes no personals del
verb, és a dir, no tenen els morfemes de nombre ni de persona,
però sí el de temps.

3. Les formes acabades en -guer (respecte de l'infinitiu) i les
acabades en -quent o -guent (pel que fa al gerundi) són incorrectes
només en el parlar oriental.

4. La perífrasi d'obligació es pot construir amb el verb haver + de i
amb el verb tenir + que

5. Podem usar, indistintament, «ser» o «estar» quan equivalen a

trobar-se o ser situat, ja que la diferència de matís no és gaire
significativa.

•

6. La funció principal dels pronoms febles és la substitució
d'elements sintàctics de la frase.

7. Les formes reduïdes s'usen darrere d'un verb acabat en vocal.

8 .. El complement preposicional, quan és introduït per la preposició
de, se substitueix pel pronom feble hi

9. La combinació binària la hi només es pot apostrofar en segons

quins casos.

la. Els connectors són els articles, les preposicions, les. conjuncions i

els adverbis.
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SOLUCIONARI D'EXERCICIS D'AUTOCONTROL

l.V

2.F

3. F

4.F

5. V

6. V

7. V

8. F

9.F

10. F
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