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PRESENTACIÓ

El curs 2000-2001, arran d’un conveni de col·laboració entre 
l’aleshores Departament de Benestar Social de la Generalitat 
de Catalunya i la Universitat de Girona, es va posar en marxa el 
projecte «Llengua, immigració i ensenyament del català», coor-
dinat per la professora de la Universitat de Girona Lluïsa Gràcia. 
El projecte tenia una finalitat molt clara: havia de servir als 
docents catalans per apropar-se a les llengües que parlen alguns 
dels seus alumnes i identificar les dificultats (o les facilitats) 
en el procés d’adquisició de la llengua catalana a causa de la 
influència de la seva primera llengua.

El resultat d’aquesta col·laboració que, en els darrers anys, 
ha continuat el Departament d’Educació, ha estat la publicació 
de deu llibres: el primer és d’introducció a la diversitat lingüís-
tica, a l’adquisició de segones llengües, al tema de l’escola, la 
llengua i la immigració a Catalunya, i a la didàctica de segones 
llengües; i la resta estan dedicats a llengües en concret, o a 
grups de llengües relativament properes: àrab, xinès mandarí, 
soninké i mandinga, amazic, fula i wòlof, panjabi, romanès, 
ucraïnès i tagal. Els podeu trobar actualment a l’apartat de 
Publicacions de la pàgina web del Gabinet d’Assessorament Lin-
güístic per a la Immigració: <http://www.udg.edu/gali>. El 
curs 2009-2010 el Departament d’Educació publicarà els llibres 
que fan referència al búlgar, a l’hindi-urdú, al quítxua i al rus.

El material que us presentem en aquest llibre vol ser, preci-
sament, un resum, pensat específicament per al professorat, 
d’aquells deu primers llibres i de la recerca posterior que ha dut 
a terme el Gabinet d’Assessorament Lingüístic per a la Immi-
gració (gali) de la Universitat de Girona, i, per tant, fa referèn-
cia a les onze llengües que hem citat en primer lloc. En aquest 
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sentit, cal destacar que aquest llibre també és producte del gran 
interès que ha despertat aquesta col·lecció entre, en general, 
els professionals de la llengua que treballen amb persones 
nouvingudes i, en particular, entre els assessors de llengua, 
interculturalitat i cohesió social del Departament d’Educació 
(especialment Maria Antònia Burguesa i Maria Torras, que 
n’han fet una àmplia difusió). També es publicarà un material 
didàctic vinculat als continguts d’aquests llibres, fet per aques-
tes dues assessores.

Pel que fa al llibre que teniu a les mans, consta d’uns te-
mes introductoris, d’una part que analitza alguns dels factors 
lingüístics que intervenen, en general, en l’adquisició d’una 
segona llengua i d’una altra part on es presenten algunes de les 
principals dificultats lingüístiques dels aprenents de català L2 
(segona llengua).

A la introducció es fa una aproximació a la realitat sociolin-
güística de les diverses llengües, ja que pensem que per fer una 
bona acollida a l’alumnat nouvingut i per fer una autèntica 
educació intercultural per al conjunt de l’alumnat és necessari 
que el professorat disposi d’una informació mínima sobre les 
llengües i les cultures d’origen d’alguns dels seus estudiants. 
Per completar la informació també hi trobareu mapes lingüís-
tics de cadascuna de les llengües (de les zones on és llengua 
territorial i de les zones on és llengua oficial), generats amb el 
pro grama Mapes Vius, un recurs que forma part de la pagina web 
de Linguamón-Casa de les Llengües: <http://www15.gencat.
net/pres_ casa_llengues/mapes/>. També hi trobareu algunes 
reflexions sobre l’escriptura i sobre els sistemes d’escriptura 
d’algunes de les llengües comentades en el llibre (ucraïnès, 
amazic, àrab, panjabi, xinès).

A la segona part es presenten els mecanismes universals que 
intervenen en l’adquisició d’una segona llengua, i com inci-
deixen en aquest aprenentatge tant la primera com la segona 
llengua.

La tercera part se centra en l’anàlisi d’algunes de les prin-
cipals dificultats lingüístiques dels aprenents de català L2. 
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D’entrada, hi trobareu les dificultats comunes a tots els apre-
nents del català en els primers estadis (estratègies universals 
i L2) i, en segon lloc, les dificultats no comunes a tots els apre-
nents de català relacionades amb la influència de la primera 
llengua. En ambdós casos la informació s’estructura a partir de 
fenòmens relacionats amb la fonologia i la fonètica (estructura 
sil·làbica, vocals mitjanes, vibrants i bategants, distinció entre 
oclusives i fricatives sordes i sonores, consonants palatals...) 
i la morfosintaxi (flexió nominal i verbal, articles, adjectius i 
pronoms, preposicions, verbs, ordre dels elements, nexes...).

I, en darrer terme, la professora Lluïsa Gràcia ens fa un se-
guit de reflexions finals sobre l’ensenyament d’una L2 que, de 
ben segur, serviran, sota una aparent senzillesa d’exposició, 
per millorar la pràctica docent.

Pere Mayans

Cap del Servei d’Immersió i Ús de la Llengua

Departament d’Educació, Generalitat de Catalunya

Barcelona-Girona, desembre de 2009
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SÍMBOLS I ABREVIATURES

 Ø lloc on hauria d’aparèixer un element omès
 [  ] transcripció fonètica (a la part de fonologia i fonètica)
 /  / transcripció fonològica (a la part de fonologia i fonè tica)
 + límit entre morfemes
 x → y on hauria d’aparèixer «x», hi apareix «y»

 1 / 2 / 3 primera / segona / tercera persona
 acom. acomplert (aspecte)
 ag. agent
 Atr. atribut
 C consonant
 cl.nom. classificador nominal
 còp. còpula
 det. determinant
 fem. femení
 imperf. imperfectiu (aspecte)
 inac. inacomplert (aspecte)
 L1 primera llengua
 L2 segona llengua
 masc. masculí
 O objecte
 OD objecte directe
 OI objecte indirecte
 pac. pacient
 part. partícula
 perf. perfectiu (aspecte)
 pl. plural
 poss. possessiu
 post. postposició
 pred. predicatiu
 pron. pronom
 S subjecte
 sg. singular
 V verb
 V vocal (a la part de fonologia i fonètica)
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I. INTRODUCCIÓ





1. PRESENTACIÓ DE LES LLENGÜES: 
APROXIMACIÓ SOCIOLINGÜÍSTICA

Pere Mayans*

1.1 Amazic

L’amazic, també conegut amb el nom de berber, és una llen-
gua amb una variació interna important. Pertany a la família 
afroasiàtica, però no al grup semític (com seria el cas de l’àrab), 
tot i que segles de convivència han fet que una part significativa 
del lèxic actual de l’amazic sigui d’origen àrab i que també hagi 
incorporat alguns fonemes d’aquesta llengua. Té parlants al 
Marroc (12 milions de parlants, aproximadament el 40% de la 
població marroquina, encara que no hi hagi dades prou con-
trastades), Algèria (7 milions, 25% de la població algeriana, 
aproximadament), Tunísia, Mauritània, Líbia, Estat espanyol 
(Melilla), Egipte, Burkina Faso, Níger, Nigèria i Mali. Abans de 
la colonització castellana, a les Canàries també hi habitava un 
poble amazic: els guanches.

Sota aquest concepte d’amazic, englobarem diferents varietats 
dialectals. El rifeny (tarifit), el beràber o tamazight (aquest darrer 
és el nom global de la llengua),el taixelhit o tassussit (conegut pels 
noms àrabs i afrancesats chelha i chleuh) es parlen al Marroc. A 
Algèria es parlen el cabilenc (taqbaylit), el taixawit i el tamzabit, 
entre d’altres. El parlar dels tuaregs és conegut amb el nom de 
tamaceq, l’única varietat que ha conservat l’antiga escriptura 
(tifinag). A Catalunya, la majoria dels amazics parlen rifeny, 
encara que també hi ha col·lectius importants de parlants del 
tamazight i del taixelhit. 
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Actualment, la llengua amaziga es pot escriure en tres alfabets 

diferents: el tifinag (l’alfabet que té un clar valor simbòlic, i que 

actualment s’utilitza en les classes de llengua amaziga que es fan 

al sistema educatiu marroquí des de fa molt pocs cursos), l’alfabet 

àrab (l’alifat) i l’alfabet llatí (que és el que fan servir la majoria 

de membres del moviment cultural amazic i d’estudiosos de la 

llengua amaziga pel fet que es valora la possibilitat de vincula-

ció amb la modernitat i amb la resta del món que ofereix aquest 

alfabet; per aquesta raó és anomenat també alfabet universal). 

De fet, a les classes de llengua amaziga que es fan a Catalunya 

des de fa diversos cursos s’ha optat per l’ús de l’escriptura llatina 

al costat d’un ús simbòlic del tifinag.

Algunes curiositats:

• Bona part dels marroquins que viuen a Catalunya no són 

de llengua àrab, sinó de llengua amaziga —segurament la 

tercera llengua més parlada al nostre país.
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• El procés d’arabització dels amazics va començar fa 1.400 
anys (de fet, l’àrab dialectal que es parla al Marroc té un im-
portantíssim substrat amazic), bo i això (i malgrat la pressió 
de l’Estat marroquí i la pressió religiosa, que es vehicula 
únicament en àrab) l’amazic és una llengua vivíssima.

• La llengua dels amazics té el reconeixement com a llen-
gua nacional a Níger i a Mali, on hi ha els tuaregs (tant a 
Níger com a Mali, a la dècada dels 90 del segle passat hi 
hagué nombroses insurreccions dels tuaregs, els quals 
obtin gueren finalment una certa autonomia política i la 
part que els corresponia dels ajuts públics). A Algèria (on 
hi hagut nombroses protestes populars) també té un reco-
neixement com a llengua nacional i al Marroc té un cert 
reconeixement com a llengua d’escola (s’ensenya l’assig-
natura d’amazic en algunes escoles) i una certa presència 
en els mitjans de comunicació (pel gener de 2010 va néixer 
la primera televisió en amazic al Marroc).

• Els parlants de la llengua amaziga són, aproximadament, 
20 milions.

• Els amazics fan, com els catalans, fogueres per Sant Joan, una 
festa d’origen pagà que compartim com a mediterranis.

• Sant Agustí, sant Cugat, sant Feliu i sant Cebrià procedien 
de zones amazigues.

• Els amazics són a l’any 2959 (el calendari s’avança 950 anys 
al calendari gregorià, ja que recorda l’accés al tron egipci de 
la xxii dinastia faraònica, la qual era d’origen amazic). El 
calendari és bàsicament agrari i solar, i, en la seva divisió 
del temps, és utilitzat des de fa segles pels pagesos de tot 
el nord de l’Àfrica, amazigòfons i arabòfons. Es considera, 
per tant, que els amazics ja habitaven el nord d’Àfrica més 
de mil anys abans de Crist.

• A Catalunya existeix l’Observatori Català de la Llengua 
Amaziga, que és un organisme que treballa en l’àmbit de 
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la investigació, l’ensenyament i la divulgació de la llengua 
i la cultura amazigues, i que va ser creat el 2007 per mitjà 
d’un conveni de col·laboració entre Linguamón – Casa de 
les Llengües, la Universitat Autònoma de Barcelona i la 
Universitat de Cadis. 

1.2 Àrab

Cal entendre per àrab tant l’àrab estàndard modern, comú a 
tots els estats que s’autoidentifiquen com a àrabs (el que s’ense-
nya a l’escola, s’utilitza en els documents formals i es difon en 
els mitjans de comunicació orals i escrits), com l’àrab dialectal 
(cal tenir en compte que aquestes varietats regionals poden ser 
mútuament inintel·ligibles). Al Marroc, estat del qual provenen 
la majoria de persones àrabs de Catalunya, l’àrab col·loquial és 
conegut amb el nom de darija. En l’àmbit religiós es fa servir a 
tots els països musulmans l’àrab clàssic. En aquest llibre, la part 
referida a l’àrab s’ha basat en l’àrab marroquí.

Cal tenir en compte que l’àrab dialectal del Marroc, en no 
tenir cap organisme que n’estipuli les normes, varia segons les 
zones i que hi ha una marcada tendència a la dispersió i al canvi 
lingüístic (de fet, trobem una koiné septentrional i una  koiné 
de Casablanca, cada cop més important, al sud). No cal dir que 
a la zona nord la influència de l’espanyol hi ha deixat força ras-
tres, mentre que al sud la influència del francès ha estat molt 
important; sense oblidar, és clar, la gran empremta de l’amazic, 
que actua de substrat i també d’adstrat. Sociolingüísticament 
parlant, l’àrab dialectal, que parla habitualment tota la població 
arabòfona, es troba en una situació de diglòssia.

L’àrab, en la variant estàndard, és llengua oficial a Algèria, 
Bahrain, Comores, Txad, Djibouti, Egipte, Eritrea, Iraq, Israel, 
Jordània, Kuwait, Líban, Líbia, Mauritània, Marroc, Oman, 
Palestina, Qatar, Aràbia Saudita, Sudan, Síria, Tunísia, Emi-
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rats Àrabs Units, Iemen i Somàlia. Un cas especial és el de la 
República Àrab Saharauí Democràtica, no reconeguda pel Mar-
roc, que té també com a llengua oficial l’àrab estàndard (l’àrab 
col·loquial de la zona té el nom de hassaniyya).

En els mapes adjunts, podem veure els llocs on l’àrab és llengua 
territorial (primer mapa) i on és llengua oficial (segon mapa). 
Cal tenir en compte que en el marc geogràfic del que s’anomena 
«món àrab» hi ha pobles no àrabs: els amazics al nord d’Àfrica, 
els kurds al nord d’Irak, els pobles nubi, bedja, fula —o fulbe— al 
Sudan... Cal tenir en compte, a més:

• A Israel, l’àrab és llengua oficial conjuntament amb l’hebreu 
i és parlat per més d’un milió de persones.  

• No s’inclouen al mapa les minories arabòfones en països 
limítrofs no àrabs: Iran, Nigèria, Mali, Camerun, Txad (on 
és oficial), Kenya, Níger, Eritrea (on també és oficial). 

• Tampoc no hi apareixen les Comores, on l’àrab és llengua 
oficial conjuntament amb el swahili, tot i que no és la llen-
gua familiar de ningú, ja que la població parla comorès, una 
variant de swahili. 

• El maltès és una llengua que deriva de l’àrab i que s’escriu 
en alfabet llatí.

• L’alfabet àrab és conegut amb el nom d’alifat i moltes altres 
llengües a part de l’àrab també l’utilitzen, amb algunes mo-
dificacions per a cada llengua: l’usen o l’han usat el persa, 
el paixtu, l’urdú, les llengües turques i les caucàsiques del 
nord (encara que a Turquia fou adoptat, el 1928, l’alfabet llatí, 
i a l’antiga URSS, després del 1917, el ciríl·lic), el malgaix, 
el siríac, l’amazic, el wòlof, el fula, etc. En el període de la 
dominació musulmana peninsular fou usat algunes vegades 
per a escriure les llengües romàniques que s’hi parlaven.

• A l’Estat espanyol, podem considerar que Ceuta forma part 
del domini lingüístic de l’àrab (al voltant del 40% de la po-
blació el té com a llengua familiar). 
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1.3 Fula

Com el wòlof, és una de les llengües de la branca atlàntica de 
la família lingüística nigerocongolesa. Tant pel seu nombre 
de parlants com per la seva extensió territorial és una de les 
llengües més importants del continent africà: té uns 25 milions 
de parlants (i es calcula que uns 30 milions més la saben com 
a segona llengua). 

El fula és, històricament, la llengua parlada pels fulbes. 
Sembla que el seu nom vol dir «viatgers» (i, de fet, la seva histò-
ria fa justícia al nom, ja que són presents a bona part de l’Àfrica 
occidental).

La variant del fula més coneguda a Catalunya és la del pul 
(pular o pulaar), que es parla a la vall del riu Senegal i a altres 
zones veïnes (de Senegal, Mauritània, Gàmbia, Guinea-Bissau, 
nord de Guinea, oest de Mali). Les altres variants d’aquesta llen-
gua es parlen des del Nil fins a l’Atlàntic (altres noms amb què 
és coneguda són pulle, peül, tukulor...). Malgrat aquesta gran 
extensió, manté una unitat estructural molt gran, i només en 
el lèxic trobem les diferències més importants. 
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Us oferim algunes dades d’on es parla el fula: 

Estat % sobre el 
total de la 
població

Nombre de 
parlants 
(aprox.) 

Llengua 
oficial

Guinea 35% 3.000.000 francès

Guinea-Bissau 20% 300.000 portuguès

Gàmbia 18% 180.000 anglès

Mali 15% 1.950.000 francès

Senegal 12% 1.200.000 francès

Nigèria 11% 13.640.000 anglès

Níger 10% 1.300.000 francès

Camerun 10% 1.600.000 anglès i 
francès

Burkina Faso 8% 1.040.000 francès

Mauritània 6% 170.000 àrab

Benín 5% 350.000 francès

Sierra Leone 4% 180.000 anglès

Txad 2% 190.000 francès i 
àrab

Togo 1,5% 69.000 francès

1.4 Mandinga

El mandinga (mandinkakao, llengua de la gent de Mali per als 
seus parlants) és un parlar manding, com el bambara o el malin-
ké. El manding és una llengua nigerocongolesa que pertany a la 
família mandé. Els diferents parlars manding, entre els quals 
hi ha el mandinga, el bambara i el dioula, són molt propers i 
normalment són considerats varietats d’una mateixa llengua. 
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De fet, algunes xifres situen els parlants del conjunt bambara-
mandinga-diula en més de 10 milions de persones i amb més de 
5 milions les que la tenen com a segona llengua.

El mandinga es parla principalment al Senegal (sobretot al sud, 
a la regió de Casamance), a Gàmbia i a Guinea-Bissau. S’ha de tenir 
en compte que la majoria dels mandingues també parlen altres 
llengües africanes, com el fula o el wòlof, i la llengua europea 
oficial de cada país (el francès al Senegal, l’anglès a Gàmbia i el 
portuguès a Guinea-Bissau); dit d’una altra manera, generalment 
el mandinga és parlat en contextos multilingües.

El mandinga no és oficial en cap territori, ja que als estats on 
es parla la llengua oficial continua sent la llengua de l’antiga 
metròpoli colonial. Depèn de l’estat, però, el mandinga és present 
en el sistema educatiu i en els mitjans de comunicació. 

El bambara és la variant que ha arribat a consolidar una 
estandardització, fins i tot en la llengua escrita, mentre que el 
diula és la variant que té més difusió oral.

Als anys 60 es va regularitzar l’escriptura en base a l’alfabet 
llatí.

21

Zones on el mandinga és llengua territorial.



1.5 Panjabi 

És una llengua indoeuropea del grup de llengües índiques 
nord-occidentals, que es parla a l’Índia i al Pakistan, a la regió 
del Panjab, que des de l’any 1947 està repartida entre aquests 
dos estats. Les xifres de parlants oscil·len segons les fonts, però 
és, sens dubte, una de les llengües amb més parlants del món. 
Se’n calculen més de 80 milions (uns 60 al Pakistan i uns 25 a 
l’Índia).

La situació de la llengua panjabi és molt diferent a l’Índia i al 
Pakistan. Mentre que al Pakistan, malgrat ser la llengua amb més 
parlants de l’Estat pakistanès (el 45 - 48 % de la població aproxi-
madament), no és oficial i es troba en una situació de diglòssia, 
supeditada a l’urdú (encara que aquesta llengua només és la pròpia 
d’un 8% de la població total), a l’estat indi del Panjab el panjabi és 
llengua oficial i és emprada amb normalitat en l’ensenyament, 
els mitjans de comunicació i la literatura. 

Bona part dels pakistanesos de Catalunya són de llengua 
panjabi. També és la llengua de la comunitat sikh. 
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1.6 Romanès

Es tracta de la llengua romànica més oriental, parlada princi-
palment als estats de Romania i de Moldàvia, encara que també 
hi hagi minories a Ucraïna, Sèrbia, Hongria i Bulgària. Es calcula 
que té uns 24 milions de parlants. A part, cal citar les diverses 
parles romaneses: l’aromanès (de 100.000 a 375.000 parlants a la 
zona sud del Balcans: Grècia, Albània, Macedònia, Bulgària...), 
el meglenoromanès (de 4.000 a 15.000 persones, parlat al sud de 
Macedònia i al nord de Grècia, d’on els parlants d’aquesta llengua 
van haver d’anar-se’n massivament l’any 1923 cap a Turquia, 
pel fet de ser de religió musulmana) i l’istroromanès (uns 1.000 
parlants a Croàcia, a la zona d’Ístria).

A part d’aquestes tres petites variants dialectals escampades 
pels Balcans, la llengua romanesa té dos grans blocs dialectals, 
el valac i el moldau. A la part de Moldàvia que va estar en òrbita 
russa durant quasi 180 anys (1812-1991), l’estandardització no 
es va poder fer igual que a la resta de Romania. Fins i tot, en 
l’època soviètica es va defensar oficialment que el moldau (escrit 
en alfabet ciríl·lic) i el romanès (escrit en alfabet llatí) eren dues 
llengües diferents, i es va potenciar un estàndard propi per a 
Moldàvia, que promocionava els dialectalismes i  els manlleus 
(bàsicament tècnics) del rus. Sortosament, malgrat que el nom 
de moldau continua sent l’oficial, la República independent 
de Moldàvia (1991) va reconèixer oficialment que el moldau, la 
llengua nacional, i el romanès eren la mateixa llengua. 

A l’Estat romanès, hi ha una minoria molt nombrosa d’hon-
garesos (que algunes xifres situen en tres milions de persones) i 
d’altres minories menys significatives numèricament (alemanys, 
ucraïnesos, serbocroats, tàtars de Crimea, eslovacs, turcs, russos, 
búlgars, polonesos, txecs...), sense oblidar la importantíssima 
minoria gitana, que conserva la seva llengua original, el rom. 

En els mapes adjunts, en primer lloc es poden veure les zones 
on el romanès és llengua territorial, i en segon lloc les zones on 
és llengua oficial.
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1.7 Soninké

Es tracta, com el mandinga, d’una llengua del grup nord-oest 
de les llengües mandé, que pertanyen a la família nigerocongo-
lesa. També és anomenat sarakole, sarahule, serahuli, marka... 
Segons sembla, el nom dels soninkés vol dir «gent del nord» 
o «persona blanca». Principalment és parlat a Mali, Senegal, 
Mauritània i Gàmbia per quasi un milió i mig de parlants. Es 
calcula que, aproximadament, és parlat per un milió de persones 
a Mali, unes 70.000 a Mauritània, unes 150.000 a Senegal i unes 
100.000 més a Gàmbia. 

És freqüent trobar soninkés bilingües (soninké/mandinga i 
soninké/bambara). Cal tenir present la seva vinculació al comerç 
de llarga distància i la seva tendència a emigrar a grans centres 
comercials (és un dels pobles africans amb un índex més alt 
d’emigració). 

Des del 1975, al Senegal s’ha establert una normativa escrita 
que es basa en l’alfabet llatí, amb la inclusió d’alguns signes 
específics.
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1.8 Tagal 

Tot i que la Constitució filipina parli del tagal com la llengua 
filipina, ja que és la llengua de la capital, Manila, i oficial, con-
juntament amb l’anglès, a tot el territori, cal tenir present que a 
l’arxipèlag es parlen, pel capbaix, més de cent seixanta llengües, 
alguna de les quals, com el cebuà, amb una vintena de milions 
de parlants. El tagal és parlat per quasi 25 milions de parlants i 
és usat, a més, per uns 40 milions de parlants que la tenen com 
a segona llengua i com a llengua vehicular d’àmbits formals 
(Filipines és un estat amb uns 70 milions d’habitants).

Es tracta d’una llengua amb una llarga tradició escrita, an-
terior a la colonització espanyola del segle xvii. Des dels anys 
50 l’educació és bilingüe tagal i, quan escau, llengua regional 
i, des dels anys 70, trilingüe, amb la incorporació de la llengua 
anglesa. 

En els mapes adjunts, en primer lloc es poden veure les zones 
on és llengua territorial, i en segon lloc les zones on és llengua 
oficial.
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1.9 Ucraïnès

Fins al segle xv, es pot afirmar que tant el rus com el bielorús 
o l’ucraïnès podien ser considerats la mateixa llengua, tot i que, 
a partir d’aquest moment, comencen camins diferents. L’ucra-
ïnès és parlat per uns 36 milions de persones, principalment a 
Ucraïna (33 milions), però també a Rússia (quasi un milió i mig 
de parlants), Moldàvia (aproximadament mig milió), Polònia, 
Bielorússia, Romania, Eslovàquia, Sèrbia, Bòsnia i Hercegovina, 
Hongria i Croàcia.

La independència d’Ucraïna l’any 1991 ha permès a l’ucraïnès 
ser l’única llengua oficial d’Ucraïna, la qual cosa ha frenat el lent, 
però continuat, procés de russificació, especialment important 
a la zona sud i est del país.

En els mapes adjunts, en primer lloc es poden veure les zones 
on és llengua territorial, i en segon lloc les zones on és llengua 
oficial.
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Zones on l’ucraïnès és llengua territorial.
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1.10 Wòlof

El wòlof és una de les llengües de la branca atlàntica de la 
família lingüística nigerocongolesa. Per tant, és una llengua 
emparentada amb el fula, el serer...

Segons sembla, la paraula wòlof està formada pel prefix wo-, 
que marca el plural de les persones, i -lof, que és el nom de la 
zona on es parla; tot i que hi ha altres versions que la fan venir 
de wolo fing, que significa «pell negra», un nom donat pels seus 
veïns a causa de la seva pigmentació intensa. Baol, cayor, dyòlof 
(jòlof), jander o lebou són alguns dels noms amb què dialectalment 
es coneix aquesta llengua. 
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El wòlof és la llengua majoritària del Senegal: és la llengua 
del voltant del 45% de la població, és d’ús corrent als mitjans de 
comunicació (ràdios i televisions) i és coneguda per un 80% de la 
població. De fet, es pot afirmar que, encara que el francès sigui 
la llengua oficial del Senegal, el wòlof fa funcions de llengua 
vehicular, de llengua franca, del conjunt de l’Estat senegalès 
(de facto, fa de llengua nacional). Unes dades significatives són 
que els fills de persones d’ètnia diferent aprenen com a primera 
llengua el wòlof i que la majoria de les persones que s’integren 
a àmbits urbans ho fan en aquesta llengua. 

El wòlof també es parla a Gàmbia (uns 200.000 parlants, 
aproximadament un 13% de la població) i a Mauritània (uns 
altres 200.000 parlants, aproximadament entre un 7% i un 
10% de la població). A Gàmbia la llengua oficial és l’anglès 
(tot i que el wòlof s’inclou als plans d’estudi de primària) i a 
Mauritània, l’àrab (tot i que el francès continua utilitzant-se a 
l’administració i als negocis). En total, i sumant els tres estats, 
el wòlof és parlat, aproximadament, per més de vuit milions 
de persones. 

El primer alfabet que es va fer servir per transcriure el wòlof 
va ser l’alifat àrab, que es conserva en els textos religiosos i és 
utilitzat per persones de formació islàmica. Des de l’època de 
la colonització s’escriu en alfabet llatí (el Centre de Lingüística 
Aplicada de Dakar ha aprovat una ortografia estàndard, adaptant 
aquest alfabet a les necessitats de la llengua wòlof). 

1.11 Xinès

El xinès mandarí és la llengua oficial de la Xina (un estat 
amb més de 1.000 milions d’habitants), tot i que s’hi parlen, pel 
capbaix, unes 50 llengües més. També ho és a Taiwan, on rep 
el nom de guoyu, i a Singapur, on és oficial conjuntament amb 
l’anglès, el malai i el tàmil.
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Pel que fa a la llengua que hom anomena xinès, es tracta re-
alment d’un conjunt de llengües (tan diferents com ho són entre 
si les llengües romàniques). Cal destacar, però, que existeix un 
mateix sistema d’escriptura per a totes les llengües xineses (o 
hans), tot i que, segons la llengua, hi ha alguns caràcters diferents 
(aquest fet és especialment rellevant en cantonès —llengua que 
es parla també a Hong Kong—, i comença a ser-ho en llengües 
com el wu, que no han tingut accés ni a l’escola ni als mitjans 
de comunicació).

Actualment a l’escola i als mitjans de comunicació s’usa el 
putonghua (la llengua comuna). De fet, es tracta d’una llengua 
estàndard moderna basada en el dialecte mandarí de Pequín, 
que és oficial a tot Xina des de 1917. A part del mandarí (que té 
diversos grans dialectes), hi ha totes les varietats del sud (que, 
a voltes, els xinesos anomenen simplement dialectes, però que, 
com hem vist, es tracta realment de llengües independents): wu 
(costa central, d’on provenen la majoria dels xinesos que viuen a 
Catalunya), min (Taiwan i Fujian), cantonès o yuè (Guangdong, 
Guangxi, costa sud i a l’interior), xiang (Hunan), gan (Jaingxi 
i al sud-est de Hubei) i hakka (sud de la Xina). Els xinesos, que 
englobarien tots els parlants de les llengües que hem citat, s’auto-
anomenen hans (que és un concepte de tipus ètnic), i representen 
el 90% de la població de l’Estat xinès.

A part de les «llengües xineses», també hi trobarem llengües 
turqueses (uigur —amb vuit milions de parlants—, kazak...), 
llengües mongoles (amb el mongol, que té uns cinc milions de 
parlants), llengües miao-yao (amb una llengua com el miao amb 
quasi vuit milions de parlants), llengües thai (amb quasi vint 
milions de parlants), llengües autòctones de Taiwan, llengües del 
grup tibetanobirmà (entre les quals cal destacar el tibetà, parlat per 
uns cinc milions de persones) i altres llengües com el coreà...

En els mapes de la pàgina següent, podem veure els llocs on 
el mandarí és llengua territorial (primer mapa) i on és llengua 
oficial (segon mapa).

Actualment, hi ha uns 900 milions de persones que tenen 
com a llengua territorial el mandarí. 
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2. ALGUNES REFLEXIONS SOBRE L’ESCRIPTURA

2.1 Lletres i sons

És important no confondre les lletres amb els sons. Els sons 
són unitats de la parla, les lletres (en els sistemes d’escriptura 
que en tenen) són unitats de l’escriptura que no sempre repre-
senten biunívocament un mateix so. A continuació en donem 
uns exemples del català central:

[1] lletra so

 e [e], [], [] més, eina, pare

 d [d], [], [t] dit, cada, fred

 n [n], [m], [], [], [] noi, envia, angúnia, 

   infeliç, injust

 so  lletra (o dígraf)

 [s] s, ss, c, ç sol, rossa, cel, falç

 [k] c, qu, g casa, qui, catàleg

 [t] tx, ig, g despatx, faig, mig

Per tant, si es vol insistir que un aprenent aprengui a fer 
un determinat so, se li ha d’ensenyar partint de paraules que 
continguin aquest so, i no basant-se en les lletres. És a dir, per 
ensenyar a pronunciar la [] no es pot fer «Sí, [], [], [] de 
[]s panya». S’hauria de buscar una paraula que contingués 
el so [], com eina, per exemple. El fet que tots dos sons s’escriguin 
amb la mateixa lletra, la e, no vol dir que es pronunciïn igual. 

Un altre cas que demostra la no coincidència entre so i gra-
fia és el de paraules que s’escriuen diferent però es pronuncien 
igual:

33



34

[2] català caçar / Cassà (de la Selva) [ksá]

 anglès right / rite / write / wright [rát]

 francès  sot / saut / seau / sceau [só]

  espanyol hecho / echo [éto]

I també ho demostra el fet que, en llengües diferents, una 
mateixa lletra correspongui a sons diferents, o que un mateix 
so es representi de maneres diferents:

[3] a. c català [k]asa / [s]irera

   castellà [k]asa / []ereza

   italià [k]asa / [t]ittà

 b. [] català pinya

   castellà piña

   italià pigna

   francès pigne

   portuguès pinha

  [t] català txec

   castellà checo

   basc txekiar

   francès tchèque

   italià ceco

   alemany tschechisch

   neerlandès tsjech

   txec Čech

   polonès Czech

   hongarès cseh

   grec tséjikos

 (Moreno, 2005: 40)

I són precisament aquestes diferències les que de vegades 
serveixen com a marca d’identitat d’una llengua i una cultura, 
perquè una de les funcions de l’escriptura és la simbòlica, la 
possibilitat de ser un element amb què les societats es poden 
identificar. Recordem, sense anar més lluny, la ny amb què 
s’identifica la comunitat lingüística catalana i la ñ que serveix 
de símbol a la castellana.
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2.2 Altres sistemes d’escriptura

Que no totes les llengües s’escriuen de la mateixa manera 
és un fet molt obvi per a gairebé tothom. El català fa servir un 
sistema alfabètic, l’anomenat alfabet llatí, format per una sèrie 
de lletres (i alguns dígrafs) que estan més o menys relacionades 
amb un so: tot i que idealment cada lletra hauria de representar 
un so i, viceversa, a cada so li hauria de correspondre una sola 
lletra, ja s’ha vist que això no sempre passava. Altres sistemes 
alfabètics són, per exemple, el grec, l’alifat àrab i l’alefat hebreu, 
el tifinag, el ciríl·lic, el georgià, l’armeni, etc.

No tots els sistemes d’escriptura, però, són alfabètics ni 
tots els alfabètics tenen les mateixes característiques: si bé tots 
representen les consonants, pel que fa a les vocals, n’hi ha que 
sempre les representen en forma de lletres, com el llatí; n’hi 
ha que no les representen mai, com el fenici, i n’hi ha, com 
l’alifat àrab, que, quan les representen, ho fan amb diacrítics, 
uns signes a sobre o a sota d’una consonant.

Altres sistemes, encara, són de tipus sil·làbic. Els sil·labaris 
pròpiament dits, com el katakana o l’hiragana japonesos, tenen 
uns grafemes, anomenats sil·labogrames, que representen una síl-
laba, una consonant i una vocal, sense que se’n pugui separar la 
part vocàlica de la consonàntica: 

[4] katakana (japonès)

 カ ka  キ ki  ク ku 

 サ sa  シ si ス su

 マ ma ミ mi ム mu

D’altres, com el gurmukhi, usat per escriure el panjabi, de 
vegades s’han considerat un tipus de sistemes sil·làbics, tot i que 
en els grafemes sí que se’n pot distingir la part consonàntica de 
la vocàlica:
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[5] gurmukhi (panjabi)

 k ka  ik ki  ku ku 

 s sa  is si su su

 m ma im mi mu mu

Finalment, hi ha altres sistemes, com el xinès, que són logo-
gràfics. En aquest cas, els caràcters de l’escriptura representen 
paraules: 山 shÇn ‘muntanya’, 人 rén ‘persona’, de vegades 
amb un component semàntic i un altre de fonètic: 蛄 gū ‘grill’ 
(insecte+[ku]), 鈷 gū ‘cobalt’ (metall+[ku]), com veurem a l’apartat 
3.5 d’aquesta introducció.

S’ha de tenir molt present que l’escriptura és un sistema lin-
güísticament independent de la llengua, encara que sí que està 
relacionada amb la societat i la cultura de la gent que la parla. 
Una frase d’una llengua la podríem escriure en qualsevol siste-
ma d’escriptura i amb qualsevol altra ortografia, però aleshores 
resultaria estranya i, sovint, difícil de descodificar:

[6] La nena posa pa a la taula

 Λα νενα ποσα πα α λα ταυλα (alfabet grec)

 l nyn pos p A l qOl  (gurmukhi)

[7] Aid laik tu gou tu a fútbol mach 

 (=I’d like to go to a football match, «a la castellana»)

 May goostahreeah eerr ah oon pahrteedhoa day footbol

 (=Me gustaría ir a un partido de fútbol, «a l’anglesa»)

(Moreno, 2005)

També és important tenir clar que els diversos sistemes d’es-
criptura no fan que les llengües siguin més fàcils ni més difícils. 
Per començar, perquè no té cap sentit parlar de llengües fàcils i 
de llengües difícils en abstracte: des del punt de vista gramatical 
totes tenen una dificultat similar (tot i que no necessàriament en 
els mateixos aspectes) i només es pot qualificar una llengua amb 
un d’aquests adjectius, si ho diem amb relació a algú que no la 
té com a primera llengua i la vol aprendre. A un català li resulta 
més fàcil l’italià que el mandinga, perquè l’italià i el català s’as-
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semblen més, però un soninké trobarà que el mandinga és molt 
més fàcil que l’italià, perquè el mandinga s’assembla molt més 
al soninké que no pas a l’italià. D’altra banda, quan una persona 
catalana afirma que el xinès o l’àrab, per exemple, són llengües 
molt difícils i els preguntes si en saben una mica, gairebé sempre 
diuen que no. I per què fan aquesta valoració? Per l’escriptura. 
Seria discutible si un sistema d’escriptura resulta més difícil que 
un altre per aprendre a llegir i a escriure, però el que és clar és que 
no té cap influència sobre l’estructura de la llengua; com dèiem 
abans, l’escriptura és un sistema lingüísticament independent 
de la llengua, per això hi ha llengües que no s’escriuen però no 
hi ha llengües que no es parlin o que no s’hagin parlat. I hi ha 
persones que saben escriure la seva llengua després d’un període 
d’aprenentatge conscient, però tothom la sap parlar sense haver 
fet cap mena d’esforç ni d’estudi per aprendre-la.

Pel que fa a l’aprenentatge dels sistemes d’escriptura, el 
logogràfic, com el xinès, pot resultar més complicat d’aprendre 
a escriure, però la dificultat per llegir-lo és més o menys equiva-
lent a la que presenten els sistemes alfabètics. Encara que pugui 
semblar que aquests últims sistemes són més fàcils, pensem, per 
exemple, en la no-correspondència biunívoca entre so i grafia, 
cosa que en algunes llengües encara és més patent que en català 
o en castellà:

[8] francès manteau [mãtó] ‘abric’

  nous [nu] ‘nosaltres’

  automne [tn] ‘tardor’

 anglès lead [led] ‘plom’

  lead [li:d] ‘iniciativa’

  measurement [mémnt] ‘mesura’

  meatball [mítb:l] ‘mandonguilla’

A més a més, és interessant observar que les persones que 
fem servir un sistema alfabètic, quan ja dominem la lectura, 
no llegim lletra per lletra ni síl·laba per síl·laba, sinó que, com 
en els sistemes logogràfics, tenim una imatge mental de «la 
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forma» de la paraula escrita i la llegim com un tot. La facilitat 
amb què podem llegir exemples com els següents (en català a [9] 
i en castellà a [10]) demostra que, quan ja llegim fluidament, 
identifiquem les paraules com si fossin una unitat:

[9] L’ORRDE NO ÉS IPMOTRANT

SGEONS UN ETSDUI D’UNA UIVENRSTIAT AGNLSEA, NO ÉS 

IPMOTRANT L’ORRDE EN QUÈ ETSAN ERSCIETS LES LLTERES; 

L’ÚICNA CSOA IPORMTNAT ÉS QUE LA PMRIREA I L’UTLIMA 

LLTERA ESITUGIN ECSRITES EN LA PSIOCIÓ COCRRTEA.

LA RSTEA PDOEN ETSAR TTAOLMNTE MLAMANET I ECNRAA 

PORDÀS LLERGI-HO SNSEE POBRLEEMS. AXIO ÉS PQUERÈ NO 

LLEIGM LLTERA PER LLTERA, SNIO LA PAARLUA COM UN TOT.

 (10) C13R70 D14 D3 V3R4N0 3574B4 3N L4 PL4Y4 0853RV4ND0 

D05 CH1C45 8R1NC4ND0 3N 14 4R3N4, 7R484J484N MUCH0 

C0N57RUY3ND0 UN C4571LL0 D3 4R3N4 C0N 70RR35, P454D1Z05 

0CUL705 Y PU3N735. 

CU4ND0 357484N 4C484ND0 V1N0 UN4 0L4 D357RUY3ND0L0 

70D0, R3DUC13ND0 3L C4571LL0 4 UN M0N70N D3 4R3N4 Y 

35PUM4. P3N53 9U3 D35PU35 DE 74N70 35FU3RZ0 L45 CH1C45 

C0M3NZ4R14N 4 L10R4R, P3R0 3N V3Z D3 350, C0RR13R0N P0R 

L4 P14Y4 R13ND0 Y JU64ND0 Y C0M3NZ4R0N 4 C0N57RU1R 

07R0 C4571LL0. C0MPR3ND1 9U3 H4814 4PR3ND1D0 UN4 

6R4N L3CC10N: 64574M05 MUCH0 713MP0 D3 NU357R4 V1D4 

C0N57RUY3ND0 4L6UN4 C054 P3R0 CU4ND0 M45 74RD3 UN4 

0L4 L1364 4 D357RU1RLO 70D0, S010 P3RM4N3C3 14 4M1574D, 3L 

4M0R Y 3L C4R1Ñ0, Y L45 M4N05 D3 49U3LL05 9U3 50N C4P4C35 

D3 H4C3RN05 50NRR31R.

En canvi, un escrit que no s’avingui a les convencions ortogrà-
fiques generals ens resulta complicat de llegir en silenci, és més 
fàcil en veu alta, i llegint lletra per lletra o bé per síl·labes:

 [11] Jonatan haber por que has cortado conmigo por que yo quiero ser 

tu novia cariño y aber yo no edicho que esta mos sali endo anadie 
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sabes guapeton que Hijo cuando telebantastes la camiseta padre 

me bajo la tension y los cuadra os que tienes hay me esta bajando 

la tension haora Jonatan y te acuerda cuando me estabas tocando 

la pierna Jonatan tenia ganas de darte un beso honbreton y hayer 

en el patio también meha bajao la tensión de berte Jonatan siempre 

quete beo Jonatan mebaja la tensión Hijo is es que yo quiero borbel 

contigo Jonatan por favor Jonatan por favor Jonatan por favor telo 

suprico Jonatan guapeton honmreton Hijo que sienbre que te 

beo mebaja la tension Jonatan Jonatan por favor no me agas esto 

Jonatan por favor Jonatan buelve con migo que estoy por ti que no 

cago asta meolo dice la Leti Hija Jeni que esta por el que no cagas 

Jeni Hija que estas por el que no cagas me dice la Leti y sabes por 

donde bibo Jonatan donde me bistes en el chino en el broque que 

esta pegao pues hay bibo y todos los dias a las 4:00 esty rondando 

con mis primas Jonatan paque sepas donde bebo guapo

(Text d’un full de paper interceptat pel professor en una aula d’ESO 

[els noms no són els originals])

També és molt difícil llegir en silenci i a una velocitat normal 
un text com el següent, on s’ha respectat l’ortografia catalana, 
però s’han eliminat els espais en blanc (que no corresponen a cap 
so i, per tant, no es pronuncien): 

 [12] elfetdenohavertingutescripturamainohaprivatdoncsàfricadetenir 

unpassatunahistòriaiunaculturalescripturaésuna cosaielsabernés 

unaaltralescripturaéslafotografiadelsaber perònoéselsabermateix 

el saberésunallumqueestrobaenlho meéslherènciadetotelqueels 

avantpassatshanpogutconèixe riqueenshantransmèsengermen 

delamateixamaneraqueel baobabestàcontingutenpotènciaalinte 

riordelasevallavor

L’original diu així:

 [13] El fet de no haver tingut escriptura mai no ha privat, doncs, 

Àfrica de tenir un passat, una història i una cultura. L’escriptura 

és una cosa i el saber n’és una altra. L’escriptura és la fotografia 
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del saber, però no és el saber mateix. El saber és una llum que es 

troba en l’home. És l’herència de tot el que els avantpassats han 

pogut conèixer i que ens han transmès en germen, de la mateixa 

manera que el baobab està contingut en potència a l’interior de 

la seva llavor. 

Amadou Hampâté Bâ, 1991: Amkul·lel, el nen ful. 

Andorra: Límits, 1996, p. 216.

2.3 Escriptura, llengües de tradició oral i analfabetisme

No tenir escriptura no implica incultura. Com deia Hampâté 
Bâ en el text anterior, la cultura no és l’escriptura: «l’escriptura 
és una cosa i el saber n’és una altra. L’escriptura és la fotografia 
del saber, però no és el saber mateix.» I sempre, l’oral és anterior 
a l’escrit. L’escrit és una cosa «extra» que han adoptat els parlants 
d’algunes llengües, però que des del punt de vista lingüístic no 
implica que la llengua que en té sigui millor que la que no en té. 
El concepte d’«analfabetisme», tant si s’aplica a una societat com 
si s’aplica a una persona, és un concepte que amaga molts preju-
dicis i que demostra que en la nostra visió del món nosaltres som 
al centre de l’univers i que menyspreem sovint el que és diferent. 
Deixarem que parli Juan Carlos Moreno, amb la clarividència i la 
contundència que tan sovint ens ha sacsejat i ens ha fet adonar 
que les coses no sempre són com les volem (o ens les fan) veure:

Hoy en día, el concepto de analfabetismo encierra, en sus usos 

más frecuentes, un grave imperialismo cultural que establece 

que la única cultura válida es la escrita. Un contador de historias 

de una aldea de cazadores-recolectores puede ser considerado 

analfabeto y, por tanto, culturalmente subdesarrollado, aunque 

tenga más capacidad retórica, memoria y habilidades lingüísti-

cas que muchas personas occidentales alfabetizadas incapaces 

de improvisar ante un público atento un discurso retóricamente 

eficaz que mantenga su atención durante minutos u horas.
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Además, la alfabetización ni siquiera es una garantía en sí mis-

ma. Una persona que conozca sólo el alifato árabe tiene muchas 

posibilidades de ser considerado analfabeto en occidente; sin 

embargo es muy difícil que consideremos analfabeto a un oc-

cidental que desconozca por completo la escritura árabe. Por 

tanto, no tiene el mismo valor estar alfabetizado en el alfabeto 

romano que estarlo en el árabe o en cualquier otra escritura de 

ámbito restringido. Hay muchos millones de personas que no 

saben leer y escribir en el alifato árabe y no por ello tendrían que 

ser tachadas de analfabetas.

Antes de despreciar a los analfabetos, hemos de tener en cuenta 

que la mayor parte de los alfabetizados sólo conocen uno o como 

mucho dos o tres alfabetos o escrituras y son, por tanto, analfa-

betos totales respecto de los demás alfabetos y escrituras usados 

en el mundo actual. […]

Por tanto, detrás del concepto de analfabetismo se vuelve a escon-

der la idea imperialista según la cual las culturas escritas, sobre 

todo las de las lenguas occidentales del colonialismo, son supe-

riores a las orales de las sociedades no occidentales. Esto lleva a 

utilizaciones racistas y discriminatorias de este concepto, que se 

asocia con la ignorancia, la estupidez y el déficit cognitivo.

(J. C. Moreno 2005: 56)

Aquest text, com es pot comprovar, no necessita cap més 
comentari.
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3. ELS SISTEMES D’ESCRIPTURA D’ALGUNES LLENGÜES 
PARLADES A CATALUNYA

En aquest apartat presentarem molt breument alguns dels 
sistemes d’escriptura d’algunes de les llengües parlades a Catalu-
nya: el ciríl·lic, el tifinag, l’alifat àrab, el gurmukhi i el sistema 
logogràfic xinès.

3.1. L’alfabet de l'ucraïnès: el ciríl·lic

L’ucraïnès fa servir un sistema d’escriptura alfabètic, és a dir, 
un conjunt de caràcters anomenats lletres que, com en l’alfabet 
llatí que es fa servir en català, corresponen, idealment, cada un 
a un so (a la pràctica, però, aquesta relació no és mai biunívoca). 
L’alfabet de l’ucraïnès és el ciríl·lic, que també és usat per escriure 
el rus, el bielorús, el búlgar, el serbi, i algunes llengües no eslaves 
parlades a l’antiga Unió Soviètica. A continuació donem la llista 
de lletres ciríl·liques amb una de les possibles transliteracions en 
l’alfabet llatí; també hi afegim la transcripció fonètica en l’Alfabet 
Fonètic Internacional (AFI) del so que cada lletra representa més 
habitualment (vg. Apèndix 1):
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 [14] Ciríl·lic Transliteració AFI
А  -  а a [a]

Б  -  б b [b]

В  -  в v [v]

Г  -  г h []

Ґ  -  ґ g [g]

Д  -  д d [d]

Е  -  е e []

Є  -  є je [j]

Ж  -  ж ž []

З  -  з z [z]

И  -  и y []

І  -  і i [i]

Ї  -  ї ji [ji]

Й  -  й j [j]

К  -  к k [k]

Л  -  л l [l]

М  -  м m [m]

Н  -  н n [n]

О  -  о o []

П  -  п p [p]

Р  -  р r [r]

С  -  с s [s]

Т  -  т t [t]

У  -  у u [u]

Ф  -  ф f [f]

Х  -  х x [x]

Ч  -  ч c [ts]

Ц  -  ц č [t]

Ш  -  ш š []

Щ  -  щ šč [t]

Ю  -  ю ju [ju]

Я  -  я ja [ja]

Ь ’ —
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Article 26.2 de la Declaració Universal dels Drets Humans 

(<www.ohchr.org>)

Освіта повинна бути спрямована на повний розвиток людської 

особи і збільшення поваги до прав людини і основних свобод. 

Освіта повинна сприяти взаєморозумінню, терпимості і дружбі 

між усіма народами, расовими, або релігійними групами і 

повинна сприяти діяльності Організації Об’єднаних Націй по 

підтриманню миру.

L’educació tendirà al ple desenvolupament de la personalitat 
humana i a l’enfortiment del respecte als drets humans i a les 
llibertats fonamentals; promourà la comprensió, la tolerància 
i l’amistat entre totes les nacions i grups ètnics o religiosos, i 
fomentarà les activitats de les Nacions Unides per al manteni-
ment de la pau. 

3.2. L’alfabet de l'amazic: el tifinag

L’amazic és una llengua en procés de codificació i de norma-
lització. En aquests moments es pot escriure amb l’alfabet llatí, 
amb l’àrab (anomenat alifat) o amb un sistema propi, el tifinag. 
Tots tres són sistemes d’escriptura alfabètics. Sembla que, de les 
tres possibilitats, la que podria tenir més èxit és la de l’alfabet 
llatí, que consideren més pràctica, acompanyada, també, pel 
tifinag, que té un valor de símbol identitari.

A continuació donem la llista de lletres del tifinag amb les 
correspondències amb l’alfabet llatí; també hi afegim la trans-
cripció fonètica en l’Alfabet Fonètic Internacional (AFI) del so o 
sons que cada lletra representa més habitualment:
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Tifinag Transliteració AFI
A a []

B b [] []

g g [] []
Å gw

[] [:]

d d [] [ð]

ä ḍ [] [ð]
e e []

f f []

k k [] [ç]

Æ kw
[] [ç]

h h []

p ḥ []

o  / â []
x x [χ]
q q [q]

i i []
j j []

l l [] []
M m [m]

n n [n]

u u []
r r [r]

Ë ṛ [r]
V γ / ġ / gh []
s s [s]

Ã ṣ []
c c []

t t [] []

Ï ṭ []
w w [w]

Y y [j]

z z [z]

ç ẓ []

 [15]
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Article 26.2 de la Declaració Universal dels Drets Humans  

(<www.ohchr.org>)   

Ttrebga  yessefk  ad-tessiweḍ  ghr  usefti  n  timmadit  d 
TTEBGA    yESSEFK  AD-TESSiwEÄ   Vr    USEFTi   n   TimmADIT    D 

usedjhed  n leqder  izerfan  n  wemdan  akkw  d  tlella 
USEDjHED    N   LEQDER  IÇERFAN   N    wEmDAn        AKKw    D  TLELLA 

tilsasiyin,   tebbwi-dd   ad-tweṣṣi   ghef   usefhem   d 
TiLSASiyin , TEBBwI-DD  AD-TwIÃÃi   VEF      USEFHEm      D

umsameh  d  lemhibba  gar  tmura  akken  ma  llant 
UmSAmEH       d   LEmHiBBA   GAR  TmURA    AKKEn      mA     LLANT

d  yimudan  d  ddiyanat  i   tuttfa  n  lehna.
d  yImUdAn      d  ddiyAnAT   i  TUTTFA    N   LEHnA 

L’educació tendirà al ple desenvolupament de la personalitat 
humana i a l’enfortiment del respecte als drets humans i a les 
llibertats fonamentals; promourà la comprensió, la tolerància 
i l’amistat entre totes les nacions i grups ètnics o religiosos, i 
fomentarà les activitats de les Nacions Unides per al manteni-
ment de la pau. 

3.3 L’alfabet de l'àrab: l'alifat

El sistema d’escriptura de l’àrab és l’alifat. És un sistema 
alfabètic que conté 28 lletres bàsiques i s’escriu de dreta a esquer-
ra. És un sistema consonàntic en què les vocals breus es poden 
marcar amb diacrítics, però només es fa en textos pensats per a 
la iniciació a la lectura. Habitualment només s’escriuen les con-
sonants i les vocals llargues, i aquestes, fent servir lletres que ja 
serveixen per representar altres sons: les lletres corresponents a 
les semivocals [j] i [w] (ي i و), es fan servir per a les vocals llargues 
[i:] i [u:] respectivament. L’altra vocal llarga, la [a:], té un signe 
propi, l’alif (ا), que també s’utilitza com a suport d’altres signes 
com ara el de l’oclusió glotal en posició inicial de paraula.
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L’alifat, amb les variacions oportunes, també és el sistema 
d’escriptura (o un dels sistemes) de moltes altres llengües com 
ara el persa o farsi, l’urdú, el kurd, el caixmir, el malai, el uigur 
(a l’Afganistan), el fula, etc.

 
 [16]

ALFABET LLETRA DE L’ALIFAT SEGONS LA POSICIÓ

AFI llatí final mitjana inicial aïllada 
[a:] 

ban h mid d n

[b] b 
jayb jabal bukm

[t] t 
t t antum t t

[ ] t
t lit lit m t lit

[d ] 
/ [ ] 

j 
‘il j sajana jalasa

[ ] h
qayh tahana h mid

[ ] h
wasih s hin halfa

[d] d 
r šid tadiy dir ‘

[ ] d
mund m d daqn

[r] r 
nah r marada r šid

[z] z 
karaz nazala zawj

[s] s 
kr fis w si‘ s hin

[ ] š 
raš š r šid šams

[s ] s
qurs

  
lus q sag r  

[d ] d
h mid madaga daraba

[t ] t
muh t batn tahana

[ ] z
al z ‘azm zahara
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A continuació presentem la combinació de la lletra correspo-
nent a la b amb totes les vocals. Com es pot veure, les breus es 
marquen només amb diacrítics, una mena d’accent situat a sobre 
de la consonant (per a a) o a sota (per a i), i una forma semblant a 
la d’un petit llaç a sobre de la consonant per a la u. A la mateixa 
posició s’hi posa un cercle petit per indicar que aquella consonant 
no s’ha d’associar amb cap vocal:

 

[ ] ‘ 
w si‘ masa‘d ‘azm

[ ] 
f ri sa r  ub r

[f] f 
w qif kr fis fawqa

[q] q 
raq q saqata q la

[k] k 
samak bukm kr fis

[l] l 
tifl jalasa lit m

[m] m 
yawm h mid marada

[n] n 
sijn qan ‘ nazala

[h] h 
’intib h nah r h ya

[w] 

[u:] 

w 
w w  

maml

fawqa 

t t

w si‘ 

[j] 

[i:] 

y 
š iy 

filast n

zayt 

filast n

yawm 

[ ] ’ 
daw ’ tas ’ala alam

 *

ALFABET LLETRA DE L’ALIFAT SEGONS LA POSICIÓ

AFI llatí final mitjana inicial aïllada 

* En posició inicial sempre apareix a sobre o a sota de la lletra alif ( / ). 
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 [17]

Article 26.2 de la Declaració Universal dels Drets Humans  

(<www.ohchr.org>)

L’educació tendirà al ple desenvolupament de la personalitat 
humana i a l’enfortiment del respecte als drets humans i a les 
llibertats fonamentals; promourà la comprensió, la tolerància 
i l’amistat entre totes les nacions i grups ètnics o religiosos, i 
fomentarà les activitats de les Nacions Unides per al manteni-
ment de la pau.

3.4 El sistema d'escriptura del panjabi: el gurmukhi 

Els sistemes d’escriptura que es fan servir per escriure el pan-
jabi són diversos: a la zona del Pakistan, les comunitats de religió 
sikh fan servir el gurmukhi, les no sihks acostumen a escriure amb 
caràcters àrabs i també hi ha alguns hindus que l’escriuen en 
devanagari, un sistema molt similar al gurmukhi.

El gurmukhi no és un sistema alfabètic com el llatí, en què, 
encara que la relació sigui imperfecta, es tendeix a associar un so 
a un símbol (una lletra), sinó que sovint ha estat considerat un 
tipus de sil·labari, és a dir, un sistema d’escriptura en què cada 
element correspon a una síl·laba. En el cas del gurmukhi, però, a 

b  b  b  bu bi ba b 
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diferència dels sistemes pròpiament sil·làbics com el katakana o 
l’hiragana japonesos, els elements que formen el sistema tenen 
una estructura gràfica que té relació amb l’estructura fonètica 
de la síl·laba.

Una part dels grafemes del gurmukhi representen un so 
consonàntic amb la vocal [] inherent: k = [k]. Una altra part 
corresponen a sons vocàlics: uns es fan servir quan la vocal sola 
forma una síl·laba: ie = [i] i uns altres són elements que es lliguen 
a les formes consonàntiques (en aquests casos, la vocal inherent 
s’anul·la): ik  = [ki]. Notem la diferència amb un sistema perfec-
tament sil·làbic, en què no hi ha relació entre la forma gràfica i 
la fonètica: k  = [k] / ik  = [ki] (gurmukhi) vs. カ = [ka] / キ = [ki] 
(katakana).

A continuació presentem els grafemes del gurmukhi: en 
primer lloc, a [18] els que corresponen a les consonants amb la 
vocal inherent (que aquí no transcrivim), després, a [19], les 
formes lliures de les vocals i, finalment, a [20], els símbols que 
representen el so d’una consonant (en aquest cas, [k]) seguida 
del d’una vocal, llarga o breu:

 [18]

k k [k] K kh [kh] g g [g] G gh [gh] | n∙ []

c c [c] C ch [ch] j j [] J jh [jh] \ ñ []

t ṭ [] T ṭh [h] f ḍ [] F ḍ h [h] x ṇ []

q t [t] b th [th] d d [d] D dh [dh] n n [n] s s [s]

p p [p] P ph [ph] b b [b] B bh [bh] m m [m]

X y [j] r r [r] l l [l] v v [w] V ṛ [] h h [h]

S š [] z z [z] .F f [f] .K x [] Z  [] L ḷ []
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 [19]

A a [] ie i [] au u [] ey e [e] E o [o]

Aw
ā

aa
[] eI

ı̄

ii
[i] aU

ū

uu
[u] AY ai [] AOO au []

 [20]

k kw ik kI ku kU kyy kY ko kO

ka
kā 

kaa
ki

kı̄
kii

ku
kū

kuu
ke kai ko kau

Article 26.2 de la Declaració Universal dels Drets Humans  

(<www.ohchr.org>)

mnu`KI  sKSIAq  dI  mukμml  p®&ulqw  ividAw  dw  audys  hoeygw  
Aqy  swry  mulkW , nslI  qy  Dwrimk  sμμgTnw  ivc  mnu`KI  AiDkwrW  
p®qI  domqI  qy  siqkwr  dI  Bwvnw  nμU  mzbUq  krnw , ividAw  dI  
mμizl  hoeygw  Aqy  SWqI  kwiem  rKx  leI  sμpUrx  rwStr  dIAW  
srgrmIAW  nμU  A`gy  lY  ky  jweygI [

L’educació tendirà al ple desenvolupament de la personalitat 
humana i a l’enfortiment del respecte als drets humans i a les 
llibertats fonamentals; promourà la comprensió, la tolerància 
i l’amistat entre totes les nacions i grups ètnics o religiosos, i 
fomentarà les activitats de les Nacions Unides per al manteni-
ment de la pau. 

3.5 El sistema d'escriptura xinès

Molts mots xinesos, però no tots, consten d’una sola síl·laba 
i existeix una representació diferent per a cada una, són els ano-
menats hànzi ‘caràcter’. Tot i l’aparent gran complexitat d’aquests 
elements, en realitat tots són combinacions fetes a partir d’uns 
quants tipus de traços. A continuació en presentem els vuit 
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més bàsics, que es troben en el caràcter 永, yǒng, que significa 

‘eternitat’ (les fletxes negres indiquen la direcció en què s’han 

d’escriure, les paraules que acompanyen cada traç són el nom 

que rep cada un): 

 [21]

<http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/archive/c/cd/ 

20080926140745%218_strokes_of_%E6%B0%B8.png>

Alguns dels caràcters xinesos són simples, és a dir, no són la 

combinació de dos caràcters. N’hi ha uns, com els de [22], que 

s’anomenen pictogrames perquè, tot i que de vegades ara ja no es 

pugui veure, es diu que originàriament eren un dibuix del que 

representaven; uns altres, com els de [23], han estat considerats 

la representació gràfica d’algun concepte abstracte, i s’han ano-

menat ideogrames. De fet, però, el que realment representa cada 

caràcter (o conjunt de caràcters) és una paraula, d’aquí que se’l 

pugui considerar un sistema d’escriptura logogràfic; ara no en-

trem, però, en la discussió sobre l’adequació de la terminologia 

tradicional. Tot seguit en donem alguns exemples:

hēng diǎn

tí
piě

nà

shùgōuwān
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Caràcters simples («pictogrames» i «ideogrames») 

 [22]

女 子 山 川 日 月 田 木 豕

nǚ zǐ shān chuān rì yuè tián mù shǐ

dona nen muntanya riu sol lluna camp arbre porc

 [23]

一 二 三 上 下 中 凸 凹

yī èr sān shàng xià zhōng tū wā

un dos tres a sobre a sota al mig còncau convex

Caràcters compostos

Els caràcters també poden ser compostos, és a dir, formats per 
la combinació de dos o més caràcters simples com els de [24]: 

 [24]

好 安 明 家 男

hǎo ān míng jiā nán

dona + 
nen

dona + (sota) 
teulada

sol + lluna porc + (sota) 
teulada

camp + força

bo tranquil lluminós llar, família home, 
mascle

Un tipus especial de caràcters compostos, els més freqüents, 
són els anomenats compostos fonètics, o foneticosemàntics com 
els de [25]:
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 [25] Caràcters compostos foneticosemàntics: 

  radical (sentit) + element fonètic (so) 

fonètica

古  gǔ 敖  áo

s

e

m

à

n

t

i

c

a

人 / 亻 估  gǔ 傲  ào

(persona) endevinar orgullós

言 詁  gǔ 謷  áo

(paraula) comentari difamar

虫 蛄  gū 螯  áo

(insecte) grill tenalla [de cranc] 

金 鈷  gū 鏊  áo

(metall) cobalt graella

Els caràcters compostos foneticosemàntics estan formats 
per una part (de vegades simplificada), el radical, que corres-
pon al caràcter que aporta valor semàntic, i una altra part que 
té el valor fonètic i indica com s’ha de pronunciar (de vegades 
amb alguna variació en el to). Els caràcters que poden funci-
onar com a radicals en un caràcter d’aquest tipus són 214. El 
significat del caràcter corresponent a aquesta segona part no 
afecta en absolut el significat del compost. Per exemple, 鈷 és 
un caràcter compost format per una primera part que, quan 
apareix de manera independent, té el significat de «metall», i 
una segona part que coincideix amb el caràcter 古 gū ‘antic’,del 
qual pren la fonètica: [ku]. Així doncs, 鈷 és «el metall ku», el 
cobalt, i el significat del segon element, ‘antic’, no és rellevant. 
Actualment, més d’un 80% dels caràcters xinesos moderns són 
compostos fonètics i aquest és el procés habitual per crear nous 
caràcters i per adaptar els préstecs.

Es diu que actualment hi ha cap a 8.000 caràcters. Amb 
els 1.000 més freqüents es poden llegir un 90% dels textos 
escrits, i amb 2.400 s’arriba al 99%. El nombre de caràcters 
que han de conèixer les persones oscil·la entre 2.000 i 2.500. 
Els sistema d’ordenar les paraules als diccionaris es basa en el 
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nombre de traços del radical i en el nombre de traços restants 
del caràcter. 

Com s’ha vist en els exemples anteriors i com es veurà al llarg 
del llibre, existeix una versió romanitzada de l’escriptura xinesa, 
l’anomenat pinyin. El diacrític que gairebé sempre es troba sobre 
la vocal marca el to (el xinès és una llengua tonal i el mandarí, 
base de l’estàndard, en té quatre).

Article 26.2 de la Declaració Universal dels Drets Humans  

(<www.ohchr.org>)

教 育 的 目 的 在 于 充 分 发 展 人 的 个 性 并 

加 强 对 人 权 和 基 本 自 由 的 尊 重。 教 育 应 

促 进 各 国、 各 种 族 或 各 宗 教 集 团 间 的 了 

解、 容 忍 和 友 谊, 并 应 促 进 联 合 国 维 护 

和 平 的 各 项 活 动。

L’educació tendirà al ple desenvolupament de la personalitat 
humana i a l’enfortiment del respecte als drets humans i a les 
llibertats fonamentals; promourà la comprensió, la tolerància 
i l’amistat entre totes les nacions i grups ètnics o religiosos, i 
fomentarà les activitats de les Nacions Unides per al manteni-
ment de la pau. 



II. FACTORS LINGÜÍSTICS QUE INTERVENEN 
EN L'ADQUISICIÓ D'UNA SEGONA LLENGUA
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L’adquisició d’una segona llengua és un procés que està con-

dicionat per molts factors. Alguns d’aquests factors són externs, 

en el sentit que no són estrictament lingüístics, i uns altres són 

interns, és a dir, relacionats amb les llengües. Entre els factors 

externs podríem assenyalar, entre d’altres, l’edat de l’aprenent 

(per als adults sol ser més difícil que per als nens), la motivació 

per aprendre la llengua (una gran motivació pot facilitar-ne 

el procés) o l’entorn en què s’aprèn (si la nova llengua és molt 

usada per les persones amb qui té contacte l’aprenent i si parlen 

amb ell en aquesta llengua, l’aprenentatge se’n beneficia). Però 

el que ens interessa explicar en aquest moment són els factors 

interns, de quina manera hi influeix el bagatge lingüístic amb 

què una persona comença a aprendre una nova llengua. En 

aquest sentit, diferenciarem tres aspectes: la primera llengua (o 

primeres llengües) dels parlants (L1), la segona llengua o llengua 

que s’aprèn (L2) i els mecanismes universals que s’activen durant 

l’adquisició d’una L2 (i, de vegades, d’una L1). Tot i que aquí no 

en parlarem, també hi poden influir altres llengües apreses pels 

parlants. Començarem pels mecanismes universals.

Al llarg de tot el llibre utilitzarem el terme error per a referir-

nos a una producció que es desvia de la que «és habitual» en els 

natius. És a dir, en general no hi hem inclòs aquells casos en què, 

tot i desviar-se de la norma establerta per a la L2, la producció 

també és usada per un percentatge significatiu dels natius (hi 
havien cotxes). En qualsevol cas, de l’ús del terme error no se n’ha de 

deduir una valoració negativa: es pot considerar una característica 

de la interllengua dels aprenents, un pas necessari en el camí cap 

al domini de la L2. Això es veu molt clar en casos com els de la  

sobrerregularització de paradigmes (obrida per oberta), que sens 

dubte són un molt bon senyal del progrés de l’aprenent. 



60

1. ELS MECANISMES UNIVERSALS

Molts autors han demostrat el que, intuïtivament, moltes 
de les persones que ensenyen una llengua a estrangers ja havien 
notat: que els aprenents, siguin de l’edat que siguin, al comen-
çament d’aprendre a parlar una L2 parlen «com si fossin nens 
petits», és a dir, que les produccions dels nens petits que tenen 
aquesta L2 com a primera llengua són relativament semblants a 
les dels aprenents estrangers en les primeres fases. D’altra banda, 
una tendència força general dels parlants natius que intenten 
fer-se entendre amb un estranger (i, de vegades, també amb un 
nen petit natiu) és parlar-los d’una manera que resulta molt es-
tranya: tu rentar cara; nosaltres venir poble; nena caigut; ell petit, tu gran. 
Tot això, és clar, dit a poc a poc, amb pauses clares entre cada 
paraula (i potser alçant una mica la veu), cosa que no faríem mai 
parlant «normal». Això, que de vegades surt espontàniament i 
que recorda algunes pel·lícules del passat i que, tot sigui dit, no 
afavoreix l’aprenentatge del receptor, en el fons té un sentit. Si 
ens fixem en els exemples anteriors, veurem que s’han eliminat 
un tipus especial de paraules o d’elements gramaticals: articles, 
pronoms àtons, auxiliars, preposicions, el verb ser, les marques 
de conjugació verbal, etc. Ens hem limitat a produir aquelles 
paraules que tenen un contingut semàntic més fort, és a dir, 
que es refereixen a alguna entitat, a una propietat, a una acció, 
procés, etc., i hem eliminat els elements que tenen un valor 
més gramatical. És a dir, bàsicament, els parlem amb noms, 
pronoms forts, adjectius, verbs en formes no personals i, com a 
molt, algun adverbi o preposició forta.

Per què, inconscientment, fem aquesta tria quan parlem així? 
Quin sentit té? La resposta està relacionada amb el fet que les 
paraules que sentim més «importants» són aquelles que tenen 
un contingut semàntic més lèxic, menys gramatical; són les 
que podrien servir de «paraules clau» per al que volem dir. Són, 
d’altra banda, les que primer intentem aprendre quan estudiem 
una altra llengua (la part de «vocabulari»). I són, també, les que 
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s’aprenen més fàcilment, perquè en bona part es poden memo-
ritzar. Les altres paraules i els altres elements a què ens hem 
referit, en canvi, tenen un valor gramatical que només té sentit 
quan es relaciona amb paraules de la frase: els pronoms àtons 
amb els seus antecedents, els articles amb el nom, la flexió verbal 
amb l’arrel verbal i amb el subjecte, el verb ser amb el subjecte i 
l’atribut, etc. Dit d’una altra manera, per fer servir aquests ele-
ments que eliminem quan volem simplificar el nostre discurs, 
ja s’ha d’haver adquirit una mica la gramàtica de la llengua que 
s’aprèn. El que podem deduir de tot això és que qualsevol per-
sona que comenci a aprendre una llengua, tant si és la seva L1 
com si és una L2, produirà, al principi, frases similars a les que 
posàvem en boca d’adults que s’adrecen a estrangers. Per tant, 
independentment de quina sigui la L1 dels aprenents, en una 
primera fase tots poden tenir dificultats per fer servir aquests 
elements: els poden fer servir incorrectament o, sobretot, els 
poden ometre. 

2. LA PRIMERA LLENGUA

Si bé alguns investigadors que estudien l’adquisició de segones 
llengües no hi estan gaire d’acord, molts d’altres creuen (i creiem) 
que la L1 també influeix en aquest procés. I aquesta influència 
no es contradiu amb les estratègies de simplificació generals de 
què hem parlat abans; més aviat es complementen. 

Si mirem els exemples de [1] veurem que cap parlant natiu ni 
cap nen català que aprengués la llengua com a L1 no produiria 
seqüències com les de [1]. I tampoc no les produirien aprenents 
russos, romanesos, fules, àrabs, etc.:

[1] a. panjabi

  gel de jocs eso de segon 

  ‘jocs de gel / neu’ ‘segon d’eso’
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 b. mandinga

  La mare de la xicota el seu marit va matar

  ‘La mare de la xicota va matar el seu marit’

Aquestes seqüències són exclusives de parlants de llengües 
que, com el panjabi o el mandinga, solen situar els comple-
ments al davant dels seus nuclis, és a dir, el complement del 
nom davant del nom, o el complement directe davant del verb. 
Sí que en podrien produir de semblants els parlants de soninké, 
de quítxua, de basc, de japonès, de turc, etc. A [2] podem veure 
com serien en panjabi i en mandinga les estructures correspo-
nents a les de [1]:

[2] a. panjabi 

  [[Faaras   daa]    aadmii]

     Pèrsia    de        home

  ‘l’home de Pèrsia’

 b. mandinga

  Sunkutoo   baamaa     a        keemaa   faa-ta

  noia              mare          ella   marit       va.matar

  ‘La mare de la noia va matar el seu marit’

Davant d’això, sembla força evident que en algun moment 
del procés d’adquisició de la L2, la L1 hi té alguna influència (en 
aquest cas, negativa, però seria positiva en el cas dels aprenents 
de llengües amb un comportament similar al de la L2, que no 
tenen problemes d’aquesta mena). La qüestió és saber en quin 
moment es dóna aquesta influència, quant dura, quins aspectes 
de la gramàtica es transfereixen amb més facilitat, etc. Tot això 
són preguntes per a les quals els especialistes no tenen respostes 
definitives. Tot i que hi ha molts estudis sobre el tema, el cert 
és que les L2 que s’han considerat mínimament a fons són molt 
poques, en general solen ser només unes quantes llengües «de 
prestigi» (anglès, espanyol i algunes altres llengües europees), 
i el nombre de L1 també és força limitat. Creiem que seria molt 
arriscat fer generalitzacions sobre una base tan petita i que 
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calen molts més estudis que relacionin moltes més llengües, 
especialment aquelles que no s’han tractat en estudis sobre ad-
quisició. Quins resultats donaria, per exemple, un estudi sobre 
l’adquisició del mandinga per part de catalans, o de l’ilocano 
pels maputxes (o viceversa)? I sobre els bascos que aprenen igbo 
o sobre els xinesos que aprenen guaraní? Creiem, doncs, que els 
investigadors hem de ser molt prudents a l’hora de valorar els 
resultats dels nostres treballs i no convertir les nostres (petites) 
troballes en veritats universals.  

Sense oblidar aquesta prudència, però, sí que voldríem fer 
algunes observacions generals que poden resultar útils als profes-
sionals que ensenyen la llengua del país d’acollida a les persones 
que arriben de fora. Insistim, però, que només són algunes de les 
conclusions a què hem arribat nosaltres analitzant les produc-
cions orals en català (o, de vegades, en castellà) de persones que 
han arribat a Catalunya i que tenen una L1 que, en la majoria 
dels casos, és molt diferent de la nostra des del punt de vista gra-
matical. Les dades que presentem breument en aquesta segona 
part seran ampliades a la tercera part del llibre. En alguns casos, 
quan no disposàvem d’exemples prou clars d’aprenents de català, 
hem fet servir exemples d’aprenents de castellà si l’estructura 
castellana correcta era paral·lela a la catalana.

Una primera cosa que s’ha de tenir present és que no totes les 
diferències entre la L1 i la L2 tenen les mateixes conseqüències en 
el procés d’adquisició de la L2. Algunes qüestions gramaticals com 
ara l’ordre dels mots a les frases, el que en part hem exemplificat 
abans, són molt «cridaneres», però, en canvi, comporten menys 
dificultats als aprenents que no pas, per exemple, la flexió verbal 
o nominal, l’ús dels articles i de les preposicions, els pronoms 
àtons, etc. És a dir, quan els aprenents panjabis, mandingues, 
etc. ja fan molt pocs errors en l’ordre sintàctic, encara en fan 
molts de flexió i dels altres aspectes relacionats amb aquells ele-
ments gramaticals de què parlàvem abans. Això vol dir, doncs, 
que els problemes per adquirir aquesta mena d’elements són més 
persistents que els altres. I això s’ha de tenir en compte perquè 
de vegades ens pot semblar que una construcció produïda per un 



64

aprenent té un determinat problema quan en realitat el problema 
és un altre. En donarem un exemple:

[3] panjabi

 a. —¿Y allí en la India hablabas panjabi?

  —Panjabi y hindi també. Y luego la esto, español. Y

   catalán también entiendo, pero hablar un poco cuesta.

  ‘... Y el catalán también lo entiendo’

 b. —Jo sé, però no explicar.

  —Ni una mica? Ni... no sé... les verdures com les feu?

  —Cebes tallar, i tomaques i alls fregir.

  ‘Les cebes les tallem, i els tomàquets i els alls els fregim’

Els aprenents panjabis que han produït les seqüències de [3] 
parteixen d’una llengua en què el complement directe va davant 
del verb. Això ens podria fer pensar que els problemes de [3] estan 
relacionats amb aquesta característica de la L1. Però en realitat 
aquestes frases no tenen cap problema relacionat directament 
amb l’ordre, perquè en català el complement directe també se 
situaria al davant, tematitzat (el catalán también lo entiendo; les cebes 
les tallem i els tomàquets i els alls els fregim). El problema de [3] és que els 
parlants han omès l’article definit del nom tematitzat i el pronom 
que després ha d’aparèixer al costat del verb per reprendre el sin-
tagma tematitzat. És a dir, la dificultat no es troba en l’ordre dels 
constituents de la frase, sinó en l’ús dels elements gramaticals 
que es relacionen amb els sintagmes nominals tematitzats.

Una segona observació ens permetrà veure un altre cas en 
què conflueixen, en allò que aparentment és un sol problema, 
diversos aspectes de la gramàtica de la L1 que són diferents dels 
de la L2. Es tracta de l’adquisició dels verbs ser, estar i haver-hi que 
trobem a les frases catalanes atributives (el nen és alt / està cansat), 
locatives (el nen és a casa) o existencials (a casa hi ha un nen). Hi ha 
moltes llengües en què aquestes frases es construeixen, sempre 
o de vegades, sense cap verb, simplement juxtaposant el sintag-
ma nominal i l’atribut o el locatiu. Com ja hem dit a l’apartat 
anterior, en els primers estadis d’adquisició d’una L2 aquesta 
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mena de verbs se solen ometre i més tard es van aprenent però 
en molts casos es confonen, i això passa independentment de les 
característiques de les llengües implicades en el procés. A [4]-[6] 
en donem alguns exemples: 

[4] àrab marroquí

 a. Tothom Ø igual dins la diversitat, no?

  ‘tothom és igual dins la diversitat, no?’

 b. Acollir, sí, muy muy acollidors, muy simpática es, en general,  

   pero no Ø bien la política (...)

  ‘… però la política no està bé’

[5] xinès

 a. En la seva casa té moltes diners. La nena no, Ø molt pobra.

  ‘… La nena no, és molt pobra’

 b. Sí, havia explicat per què a Lao n’hi Ø molta comunitat

   xinesos 

  ‘Sí, havia explicat per què a Laos hi ha moltes comunitats de

   xinesos’

[6] romanès

 a. —¿Y cuál es tu trabajo?

  —Carnicero. Mira, va a trabajar también con jamones, sabes?

   Y también con, no sé, esto Ø muy difícil, cabezas de cerdo,

  sacar toda la carne...

  ‘... esto es muy difícil, ...’

 b. Primera vez me encontrá camarero, fui media año camarero

   y después Ø en este fábrica, pero antes Ø de camarero Ø dos

  semanas en una fábrica 

  ‘... y después estuve en esta fábrica, pero antes de estar

   de camarero, estuve dos semanas en una fábrica’ 

 c. La jefa estaba de Perú

  ‘La jefa era de Perú’

 d. Últimamente que domingo está más trabajo 

  ‘Últimamente el domingo hay más trabajo’
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Els parlants d’àrab de [4] han omès el verb ser o estar en frases 
atributives. Com que no eren en els primers nivells d’aprenentat-
ge i ja fan pocs errors d’aquest tipus, suposem que hi ha influït 
el fet que en la seva llengua aquestes frases, quan corresponen 
a un temps present, es construeixen sense verb (en altres temps 
sí que contenen un verb copulatiu, cosa que els ajuda a superar 
relativament aviat la fase inicial). 

A l’exemple de [5a], el parlant xinès també ha omès el verb ser 
perquè en la seva llengua no n’hi hauria cap. A [5b], en canvi, s’ha 
omès una part del verb haver-hi. En xinès les frases existencials sí 
que contenen un element equivalent a un verb, però en català de 
vegades només produeixen el pronom amb valor locatiu hi, no la 
part que correspon a la forma verbal pròpiament dita (haver), que 
coincideix amb l’auxiliar que fem servir en els temps compostos 
(ha cantat). És interessant observar que aquestes construccions no 
les produeixen ni els aprenents àrabs ni els romanesos.

Finalment, a [6] tenim exemples produïts per un parlant ro-
manès que aprèn castellà i que es troba en un nivell força inicial. 
Com es pot veure, omet el verb de l’atributiva i de la locativa (a 
[6a] i [6b], respectivament) i confon el verb ser i estar en una atri-
butiva (a [6c]) i a [6d] fa servir estar per haber en una existencial. 
Les omissions només es poden explicar si es té en compte que té 
un nivell molt baix de L2 i que, per tant, està aplicant l’estratègia 
de simplificació que consisteix a ometre aquests verbs, perquè 
en romanès, com en castellà, totes aquestes frases contenen un 
verb. Però la diferència amb el castellà i el català és que totes 
contenen el mateix, i per això té problemes per fer servir els tres 
verbs del castellà. 

Comparant la quantitat d’errors que fan cada un dels tres 
grups lingüístics en aquest tipus de construccions (incloses les 
possessives amb tenir), hem observat que els àrabs són els que 
en fan menys i els xinesos, els que en fan més. Això ens indica 
que la L1 té influència en l’aprenentatge d’aquestes estructures. 
Els parlants que tenen una L1 amb unes determinades carac-
terístiques solen superar amb més facilitat i rapidesa aquesta 
fase inicial. Evidentment, una de les característiques és que la 
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L1 tingui verbs d’aquesta mena sempre o en algunes circums-
tàncies. Així, per exemple, si les atributives amb un adjectiu 
mai no tenen verb (xinès), és més fàcil que s’ometin que no pas 
quan en tenen sempre (romanès) o quan en tenen de vegades 
(àrab). I si els romanesos fan més errors que els àrabs, s’hauria 
de pensar que el que provoca més dificultats no és aprendre una 
forma nova per a una construcció on la L1 no té cap verb, sinó 
que és més complicat distingir formes diferents per a allò que la 
L1 resol amb una de sola. I si els xinesos són els que tenen més 
dificultats, és perquè es troben amb tots dos problemes. Però, 
a més, s’ha vist que també hi influeix una altra qüestió que, a 
primer cop d’ull, ens podria sorprendre: que en la L1 els verbs es 
flexionin, és a dir, que, com en català, tinguin morfemes que 
indiquen persona, temps, mode, aspecte, etc. Això distingeix 
molt clarament el grup xinès de l’àrab i del romanès i ajuda a 
explicar per què els xinesos són els que tenen un percentatge 
d’errors més elevat. Les formes verbals que s’ometen, ser, i, 
especialment, estar i haver, són sentides com a marques de flexió 
(ha cantat / està cantant) que, com passa amb la conjugació verbal, 
també solen ser omeses (sortit mussol, ella cantant). És interessant 
observar que el percentatge d’errors en aquestes construccions 
és paral·lel al dels errors en la flexió verbal, encara que superior 
(el percentatge està comptat sobre la producció total de verbs i 
sobre la producció total de construccions atributives, locatives, 
existencials i possessives de cada grup):

[7]  àrab romanès xinès
 atributives... 10,71 12,88 27,41

 flexió verbal 5,13 7,76 16,73

Com a resum del que hem vist fins ara, podem dir que, tot i 
que existeixen unes estratègies de simplificació inicial tant en 
l’adquisició de la flexió com en la dels verbs copulatius i d’haver-
hi, per explicar la relació entre l’omissió dels verbs romànics ser, 
estar i haver-hi en totes dues estructures cal tenir en compte les 
propietats de les L1. Les diferències entre les llengües implica-
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des són bàsiques per a donar compte de les diferències que hi ha 
en estadis més avançats del procés. Els parlants d’una llengua 
aïllant com el xinès tenen més problemes que els que parteixen 
d’una L1 amb flexió, tant en la flexió verbal com en l’ús dels verbs 
ser, estar i haver-hi. Un dels exemples més clars d’aquesta relació 
és l’omissió dels aprenents xinesos de la part verbal de haver-hi i 
el manteniment del locatiu hi. Per tant, algunes dificultats que 
aparentment semblen independents en realitat poden estar 
relacionades. 

Finalment, en l’àmbit de la fonologia i la fonètica, convé 
tenir present que la L1 hi té un pes considerable. És evident que 
determinats elements que té el català no els tenen altres llengües i 
que això pot comportar dificultats a l’hora d’adquirir-los. En seria 
un exemple la lateral palatal /¥/, la ll de lluna, que és present en 
un nombre relativament petit de llengües. Però també és impor-
tant distingir entre els sons i els fonemes que té una llengua. En 
castellà, per exemple, tot i que la s de paraules com musgo o desde 
es pronuncia sonora (davant d’una consonant sonora), no es pot 
trobar en cap més context; és a dir, la [z] (s sonora) del castellà 
només és una manera de pronunciar el fonema /s/, però no té 
valor de fonema, no pot distingir paraules (cf. català: pe[z]a vs.  
pe[s]a). És per això que els parlants de castellà, quan parlen català, 
tendeixen a pronunciar sordes les s sonores.

Una explicació semblant és la que es pot donar al fet que els 
parlants àrabs o amazics tinguin dificultats per distingir les vocals 
mitjanes del català, les [e] i [e] de [i], i les [o] i [] de [u]. En aques-
tes dues llengües, les vocals mitjanes són al·lòfons dels fonemes 
/i/ i /u/, és a dir, maneres de pronunciar-los condicionades pel 
context. Exactament el mateix que la [z] del castellà respecte de 
/s/. Per això, de la mateixa manera que els castellanoparlants 
tenen problemes per pronunciar la s sonora del català o d’altres 
llengües, tot i que la pronuncien en mots com desde, ells tenen 
problemes per fer servir les vocals mitjanes del català encara que 
també les pronunciïn en la seva llengua. En tornarem a parlar 
més endavant.
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3. LA SEGONA LLENGUA

Fins ara hem parlat de «segona llengua» com si realment fos 
la que s’aprèn immediatament després de la primera. En aquest 
sentit, cal fer una observació terminològica: amb l’etiqueta L2 
ens referim a qualsevol llengua que s’aprèn després de la primera 
o primeres. És a dir, per a algunes persones pot ser la tercera, la 
quarta... la desena. I això s’ha de tenir molt present, almenys 
per dos motius. En primer lloc, perquè les altres llengües que se 
saben i no són la primera també influeixen en el nou aprenen-
tatge: molts dels que hem après més d’una llengua estrangera, 
si no les sabem molt i molt bé, hem notat que quan intentem 
parlar en anglès, per exemple, ens surten coses del francès, o que 
fem una construcció francesa basada en una estructura italiana. 
I, en segon lloc, perquè hem de ser conscients que moltes de les 
persones que arriben al nostre país saben diverses llengües, per-
què en algunes zones del món en què es parlen moltes llengües 
en un mateix territori és molt freqüent que els parlants siguin 
capaços de parlar-ne unes quantes i d’entendre’n moltes més (a 
més de la colonial). Així, doncs, el que nosaltres els ensenyem en 
molts casos no és, en sentit estricte, la seva segona llengua, tot i 
que aquí, per simplificar l’exposició, fem servir aquest terme. En 
realitat, quan aquí ens referim a la L2 estem parlant del català. 

La pregunta, aleshores, és: les característiques de la L2 poden 
influir d’alguna manera en un procés d’adquisició? El procés és 
diferent segons quina i com sigui la llengua que s’aprèn? Per a 
alguns investigadors, el que guia el procés d’adquisició d’una L2 
no és la L1 sinó uns mecanismes cognitius universals, com els 
que hem assenyalat en el primer apartat, i les característiques 
de la L2. S’ha observat que els aprenents d’una determinada L2 
(fonamentalment, l’anglès) segueixen un camí similar inde-
pendentment de quina sigui la seva L1. Com que no tenim dades 
que ens permetin donar suport o refutar la hipòtesi, la deixarem 
només apuntada. Sí que volem, però, fer alguna observació molt 
general i provisional sobre aquest tema.
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En primer lloc, s’ha de tenir present que hi ha algunes ca-
racterístiques de les llengües que són molt idiosincràtiques i 
que no són freqüents a les altres llengües. Algunes d’aquestes 
característiques poden resultar difícils d’adquirir fins i tot per 
parlants de llengües relativament semblants. Ho exemplificarem 
amb un cas que ens és proper: el català i el castellà. En català les 
frases existencials poden tenir un sintagma nominal definit (Allà 
hi havia la taula) i això és una propietat del català compartida amb 
poques llengües. El més habitual és que si el sintagma nominal 
és definit no es faci servir el verb existencial sinó que la frase 
tingui la forma d’una locativa. En castellà, per exemple, *Allí 
había la mesa és una frase mal formada, perquè haber gairebé mai 
no pot anar acompanyat d’un sintagma definit; s’ha de fer servir 
el verb estar: Allí estaba la mesa. Els catalanoparlants, però, solem 
construir la frase castellana amb el verb haber, tal com ho fem en 
català. Molts aprenents de castellà també solen fer servir haber 
en lloc d’estar en aquestes estructures. I això s’explica perquè, 
especialment quan la L1 té una distribució de verbs d’aquesta 
mena molt diferent de la que té el castellà, una vegada aprenen 
el verb haber i el relacionen amb el valor existencial, el solen so-
breestendre a totes les frases amb aquest sentit.

Un altre exemple que ens és proper és l’ús de ser i estar en català 
i en castellà. El fet de tenir dos verbs diferents per a les atributives 
és força excepcional. Ja hem vist que en moltes llengües no hi ha 
cap verb i, en d’altres, només n’hi ha un (que de vegades també 
serveix per a les locatives i les existencials) i, per tant, aprendre 
la distribució de ser i estar suposa una dificultat afegida per als 
aprenents. Cal dir, però, que no sempre és la dificultat més gran 
que tenen a l’hora d’aprendre les frases atributives, tot i que és 
un dels temes que més preocupa les persones que ensenyen català 
o castellà a estrangers.

L’existència d’articles i de pronoms àtons, especialment dels 
catalans en i hi, tampoc no és general, i això també pot comportar 
problemes per als aprenents que no tenen aquests elements a les 
seves llengües, com ja hem vist en els exemples de [3]. D’altra 
banda, en llengües que sí que tenen articles, l’ús d’aquests mots 
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no necessàriament és igual que en català. En català, per exem-
ple, quan un sintagma nominal té valor genèric (és a dir, no es 
refereix a una entitat concreta sinó a tot el conjunt d’entitats 
que poden rebre aquell nom) apareix amb l’article definit, com 
a [8]; en anglès, en canvi, el sintagma nominal corresponent no 
porta article, com a [9]:

[8] Els cavalls mengen herba.

 M’agraden les roses vermelles.

[9] Horses eat grass.

 I like red roses.

Per tant, que una llengua tingui un determinat element 
(aquí, l’article definit) no vol dir que els aprenents de català 
d’aquesta llengua no hagin de tenir problemes amb els articles: 
en determinades construccions n’hi poden tenir perquè l’ús de 
l’article no és el mateix. 

Un cas similar és el del gènere en els noms, que tampoc no és, 
en absolut, una característica compartida per totes les llengües. 
Però fins i tot per als parlants de llengües en què hi ha distinció 
de gènere, aprendre el gènere dels noms catalans pot resultar 
complicat, perquè no sempre es corresponen. Només comparant 
llengües tan properes com el català, el castellà, l’italià i el francès 
es veu ben clarament que el gènere és inherent al nom i que pot 
variar de llengua a llengua, fins i tot en alguns casos en què el 
nom fa referència a éssers sexuats:

 [10] català castellà italià francès
  la dent el diente il dente la dent

  la llet la leche il latte le lait

  el nas la nariz il naso le nez

  la soprano la soprano il soprano la soprano

  el tigre el tigre la tigre le tigre

Hem vist, doncs, que algunes propietats de la L2 també poden 
influir, conjuntament amb les de la L1, en l’adquisició d’una nova 
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llengua. A la tercera part del llibre ens centrarem en l’anàlisi 
de la influència de la L1 en l’aprenentatge del català com a llen-
gua estrangera. El nostre objectiu és aportar eines per preveure 
possibles dificultats en aquest procés relacionades amb la L1 de 
l’aprenent. És per això que hem volgut presentar primer alguns 
exemples dels errors detectats i, després, l’explicació del possible 
origen de l’error i, per fer-ho, hem explicat, amb exemples, les 
propietats de les L1 que hi influeixen. També hem volgut presen-
tar aquestes dades amb la finalitat que el lector pugui conèixer 
com funcionen altres llengües, que pugui apreciar la diversitat 
lingüística, les diferents maneres d’expressar les coses, i que no 
vegi la llengua pròpia com el model a partir del qual les altres 
es desvien.



III. ALGUNES DE LES PRINCIPALS DIFICULTATS 
LINGÜÍSTIQUES DELS APRENENTS 

DE CATALÀ L2
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En aquesta tercera part explicarem més detalladament algu-
nes de les coses que ja hem avançat a la segona sobre els factors 
lingüístics que condicionen l’adquisició d’una segona llengua. 
En el primer apartat ens ocuparem de les dificultats que són 
comunes, si més no en els primers estadis, a tots els aprenents 
de català, independentment de quina sigui la seva primera 
llengua. En el segon apartat, en canvi, exposarem alguns dels 
problemes amb què es troben els aprenents, tant a l’inici com 
en fases posteriors, que estan relacionats amb l’estructura de la 
seva primera llengua. Les L1 que prendrem en consideració són 
les que ja han estat estudiades en els volums 2 a 10 de la col·lecció 
Llengua, Immigració i Ensenyament del Català, editats pel Departament 
de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya el 2002 i 
el 2005 (segones edicions del 2005 i el 2006): l’àrab, el xinès, el 
soninké, el mandinga, l’amazic, el fula, el wòlof, el romanès, 
el panjabi, el tagal i l’ucraïnès.

1. DIFICULTATS COMUNES A TOTS ELS APRENENTS 
DEL CATALÀ EN ELS PRIMERS ESTADIS 

(ESTRATÈGIES UNIVERSALS I L2)

Com ja hem apuntat a la segona part, hi ha una sèrie de 
dificultats en l’adquisició del català com a L2 que són comunes 
a tots els aprenents. D’aquestes, unes són comunes també als 
aprenents de qualsevol altra L2, perquè sembla que responen a 
uns principis universals que porten a l’aplicació d’estratègies 
de simplificació. D’altres, en canvi, són comunes a gairebé tots 
els aprenents de català però no són degudes a factors generals 
sinó a algunes característiques pròpies del català i, per tant, no 
es troben en els aprenents de la majoria de les altres llengües, 
que, és clar, també tenen les seves idiosincràsies que provoquen 
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dificultats a les persones que les aprenen com a L2. A continu-
ació presentarem algunes d’aquestes dificultats, de fonologia i 
fonètica a l’apartat 1.1 i de morfologia i sintaxi a 1.2.

1.1 Fonologia i fonètica

En aquest apartat esmentarem algunes característiques de la 
fonologia i la fonètica del català que dificulten el procés d’aprenen-
tatge a una bona part de les persones que l’aprenen com a L2.

1.1.1 Estructura sil·làbica

 observació 

Molts aprenents simplifiquen les síl·labes del català i tendeixen 

a fer seguir l’esquema CV (consonant - vocal):

[1] ger - mà → ge - mà

 a - gra - da → a - ga - ra - da

 són → so - no

 pa - la - bro - ta → pa - la - bo - ta

 pi - tet → pi - te

 ma - drid → ma - di

 gra - no - ta → gal - no - ta

 per què? 

El català és una llengua que permet estructures sil·làbiques força 
diverses, amb dues consonants inicials i amb tres de finals, i 
també permet finals de síl·laba consonàntics molt més variats que 
en moltes altres llengües. Tot i que hi ha llengües, com el rus, el 
georgià i d’altres, que encara tenen més possibilitats de combinar 
consonants en una síl·laba, en moltes d’altres les possibilitats són 
molt més escasses; en molts casos els únics (o gairebé) esquemes 
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sil·làbics són V (una vocal) i CV (una consonant seguida d’una vocal). 

Els altres dos esquemes més freqüents a les llengües són VC i CVC. 

El català permet, amb determinades consonants, tots els esquemes 

que presentem a [2] (ara deixem de banda els diftongs):

[2] V i

 CV tu

 VC et

 CVC cal

 CCV pla

 CCVC prat

 CVCC talp

 CCVCC brams

 VCC erm

 CVCCC parcs

 CCVCCC triomfs

 VCCC arcs

Com es veu a [1], les solucions dels aprenents de català amb L1 

que no permeten grups consonàntics dintre de la síl·laba o (al-

gunes) consonants finals són de tres tipus: o bé l’omissió d’una 

de les consonants (ge-mà; pa-la-bo-ta), o bé la inserció d’una vocal 

epentètica que permeti de crear síl·labes més simples (a-ga-ra-da) 

o, encara, un canvi d’ordre que evita dues consonants inicials 

(gal-no-ta, dit per un aprenent xinès, amb el canvi de [] a [l]). A 

l’apartat dedicat a les dificultats relacionades amb la L1 donarem 

detalls de les característiques de les L1 i exemples de pronuncia-

cions errònies de la L2. 

1.1.2 Elements i distincions fòniques del català poc freqüents 
a les llengües del món 

A l'apartat 2 d'aquesta tercera part precisarem més quins 

aspectes de la fonètica del català dificulten la pronunciació ca-

talana dels aprenents.
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1.2 Morfoxintaxi

En aquest apartat explicarem alguns dels aspectes morfolò-
gics i sintàctics de les llengües que suposen dificultats per als 
aprenents independentment de quina sigui la seva L1. Alguns 
d’aquests aspectes ja els hem esmentat a la segona part, però aquí 
els exposarem amb més deteniment i en donarem més exemples. 
Els temes tractats seran:

a)  la flexió nominal i la verbal (§ 1.2.1)
b)  els articles (§ 1.2.2)
c)  el pronoms àtons (§ 1.2.3)
d)  les preposicions (§ 1.2.4)
e)  els verbs ser, estar, haver-hi i tenir (§ 1.2.5)
f)  els elements de relació a les frases compostes (§1.2.6) 

Com es pot observar, es tracta d’elements amb un contingut 
més gramatical que no pas lèxic.

1.2.1 La flexió

Els elements nominals i els verbals del català presenten varia-
cions que es manifesten amb sufixos que s’adjunten a l’arrel: 
nen+a petit+a (femení), llibre+s nou+s (plural), cante+m (1a persona 
plural), vol+ava (imperfet d’indicatiu), cant+o (1a persona singular 
del present d’indicatiu) o, en el cas dels verbs, de vegades amb 
auxiliars (he cantat, està cantant). Aquesta propietat del català no és 
comuna a totes les llengües del món i, per tant, no és sorprenent 
que, quan una llengua no té flexió, els seus parlants tinguin 
dificultats per adquirir la d’una llengua que sí que en té. En 
aquelles, però, en què els noms i els verbs també es flexionen, 
l’adquisició de la flexió també representa un problema. Pensem, 
només, en les dificultats que tenen les persones catalanes que 
aprenen a parlar anglès per a utilitzar adequadament l’única 
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marca de persona en el verb que té aquesta llengua, la -s de la 
tercera persona del singular del present (John sing+s). Tot i que 
en català hi ha marques de persona en el verb, i més que en an-
glès, aprendre a fer servir l’única que té aquesta llengua ens sol 
resultar difícil. Sembla, doncs, que en un primer estadi la L1 no 
hi té gaire influència.

A continuació presentarem els problemes generals que com-
porten l’adquisició de la flexió nominal (§ 1.2.1.1) i la de la verbal 
(§ 1.2.1.2).

1.2.1.1 La flexió nominal: gènere i nombre

 observació 

Els aprenents de català, especialment a l’inici, tenen moltes di-
ficultats per marcar adequadament el gènere i el nombre en els 
elements nominals (noms, determinants, adjectius):

[3] àrab tinc una de més petit [de germana]

  una coses estupenda

 xinès un mòmia / la senyoreta està enfadat / aquesta

   noi

  aquesta països / quatre ordinador

 soninké el mà / un regadora / la timbre

  la patates / molt policies / moltes baralla

 mandinga el llengua / el religió / camiseta blau

  un animals / el musulman

 amazic  aquesta idioma

  mil pesseta

 fula una programa 

  professor natius / un altres

 wòlof botifarra dolç / la futbol

  la ciudad más grandes

 panjabi sogra és molt malalt

  tres hora
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 romanès ous bullides / el paret / una equipa

  dos any i mig

 tagal les avis / el bíblia / un gos petita

  el problemes / vuit mes 

 ucraïnès un ciutat / una cotxe / el meu pare és palet[a]

  [un col·legi] de nen grans / fa fesol, mucho fas-

   soles

Com es pot observar en els exemples anteriors, els problemes amb 
el gènere poden ser tant d’assignació d’un gènere equivocat a un 
nom, cosa que sovint es reflecteix en el determinant triat (el mà, 
aquesta idioma), com de concordança d’un adjectiu que modifica 
el nom (botifarra dolç). Pel que fa al nombre, de vegades es fa un 
ús incorrecte d’una de les dues formes en construccions especials 
(una pel·lícula de vampir: en català els noms comptables en aquest 
context sempre han de ser en plural) i molt sovint el morfema de 
plural només apareix en un dels elements del sintagma que han 
de concordar (el problemes, professor natius, tres hora).

 per què? 

Els elements nominals del català tenen flexió de gènere i de nom-
bre. Tot i que aquesta distinció no es fa en totes les llengües, és 
cert que algunes sí que la tenen. Però, com dèiem abans, fins i 
tot per als parlants la L1 dels quals també fa aquestes distincions, 
l’adquisició de la flexió corresponent en català és complicada. 
Reprendrem aquesta qüestió quan explicarem els casos en què la 
dificultat està relacionada amb la L1 de l’aprenent.

1.2.1.2 La flexió verbal: persona, nombre, temps, aspecte i mode

 observació 

Els aprenents de català, especialment a l’inici, tenen moltes difi-
cultats per conjugar i usar adequadament les formes verbals:

[4] àrab Tots ha marxat / Jo corro molt i diu…

  Ell Ø intentant agafar el gos
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 xinès  Jo sap xinès / Elles també treballa
  Nena Ø mirant

 soninké Primer cur [=correm] nosaltres / Els nens està
  jugant

  —Què feies a l’escola?

  —Ø estudiant

 mandinga [Jo] sap llegir Alcorà 

  Quan estic en Gàmbia no sabia que...

  Jo Ø ballat una mica

 amazic  Quan [jo] era al Marroc sí que ho sap 
  I Ø canviat i he vingut aquí

 fula Algunes paraules em sonava molt raro 

  [Jo] Ø vingut directament a Olot

 wòlof La gent no anar a la platja / Tu debe ser correcte

  [Jo] Ø fet a mà a la còpia impresa

 panjabi Jo no menja carn 

  Aquest estiu Ø fet dotze anys / Ø sortint molt flors

 romanès [Jo] continua de treballar aquí

  [Jo] Ø viscut un temps a Madrid

 tagal És que les mates no ser igual / És on viu jo 

  Quan jo Ø vingut aquí, la llengua anglesa Ø perdut

 ucraïnès Jo viu a Lloret de Mar 

  —Què feu a Naturals?

  —Ø estudiant persona

Paral·lelament al que acabem de veure en parlar de la flexió nomi-

nal, la verbal també provoca dificultats a tots els aprenents d’una 

L2. Com abans, també, els problemes poden ser de construcció 

de les formes verbals o bé d’ús d’una determinada forma verbal. 

Tot i que també es donen altres tipus d’errors, el més freqüent 

en els primers estadis és l’ús d’una forma sense morfemes de 

temps ni de persona, com l’infinitiu o bé l’arrel verbal (seguida 

de la vocal -a que marca la conjugació en el cas dels verbs de la 

primera), que sovint, en els verbs regulars, coincideix amb 

la tercera persona del singular del present d’indicatiu (cantar – canta; 



82

morir – mor). També és freqüent l’ús del participi o del gerundi per 

a les formes compostes o les perífrasis progressives (jo ballat, per 

jo he ballat; nena mirant per la nena està mirant):

 per què? 

Quan ens ocupem de la influència de la L1 explicarem en quins 

casos aquestes dificultats són persistents, en quins casos desa-

pareixen aviat i quines són les dificultats més persistents en 

les diverses comunitats lingüístiques que es poden explicar a 

partir de les propietats gramaticals de la primera llengua dels 

aprenents. 

1.2.2 Els articles

Els articles del català són unes partícules que apareixen al 
començament d’un sintagma nominal i que marquen la de-
finitud del sintagma, és a dir, tenen un valor gramatical, no 
aporten informació lèxica. L’article definit sol encapçalar un 
sintagma nominal definit, és a dir, que és conegut pel receptor 
i per l’emissor; l’indefinit, en canvi, sol anar al davant d’un 
sintagma nominal el referent del qual suposa la introducció 
d’informació nova. En un discurs com el de [5], per exemple, 
un noi porta l’article indefinit perquè és la primera vegada que 
surt en el discurs. Quan, després, es torna a fer referència a 
aquesta persona, apareix amb l’article definit (el noi), perquè ja 
és una informació coneguda. Notem que necessàriament hem 
d’interpretar que els papers (amb l’article definit) de què es parla 
ja han estat mencionats anteriorment en el discurs i, per tant, 
són informació compartida entre l’emissor i el receptor:

[5] I de cop va arribar un noi. Quan en Carles se’n va adonar el va 

saludar de seguida i aleshores el noi li va donar els papers
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 observació 

Els aprenents de català, especialment a l’inici, tendeixen a ome-
tre els articles:

[6] àrab  —De quin equip ets? 

  —De Ø Madrid 

 xinès  I Ø mare diu... / El [=un] dia va mirar 

 soninké —Quin instrument toques?

  —Ø triangle

 mandinga Això va a Ø carpeta

 amazic  Mirar Ø tele

 fula Anàvem al poble de Ø costat

 wòlof La cara i Ø meus peus  

 panjabi Perquè Ø marit... / Després, a Ø vuit de Ø tarda

 romanès Ø família és a Romania

 tagal A Ø platja

 ucraïnès —Què feu a Naturals?

  —Estudiant Ø persona

 per què? 

El que el català marca amb l’article, que generalment considerem 
una partícula independent (influïts per l’escriptura), en altres 
llengües no existeix, o bé l’element que fa aquesta mateixa fun-
ció té la forma d’un afix (sufix o prefix) que s’adjunta a algun 
element del sintagma nominal. Independentment d’això, però, 
sembla que l’ús dels articles sempre suposen una dificultat en 
els primers estadis. A l’apartat dedicat a la influència de la pri-
mera llengua reprendrem el tema de les llengües que funcionen 
diferent del català.
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1.2.3 Els pronoms àtons

Si bé totes les llengües tenen pronoms, no totes tenen pronoms 
àtons equivalents als del català (els anomenats pronoms febles). La 
majoria d’aquests pronoms aporten el valor gramatical de persona, 
nombre (i, en algun cas, gènere) i funció sintàctica (complement 
directe, indirecte, etc.) d’algun dels elements nominals de la frase 
o del discurs. Així, a una frase com No la va mirar en cap moment, el 
pronom la és un complement directe que s’interpreta com una 
tercera persona femení singular, referit a algun element nominal 
amb aquestes propietats que hagi aparegut abans en el discurs 
(la casa o la noia, per exemple). 

 observació 

Els aprenents de català, especialment a l’inici, tenen dificultats 
a l’hora de fer servir els pronoms àtons: 

[7] àrab  Sí, Ø té molts [amics] en → Ø

  A la tele no el posen cap en → el

 xinès  Jo a la Xina no Ø he vist mai en → Ø

  El nen Ø abraça [el gos] el → Ø

 soninké Jo no Ø tinc [germans] en → Ø

  La mare de la nena li ha castigat la → li

 mandinga Si tu Ø Ø fixes, aquí els musulmans et+hi → Ø

   quan fan una festa...

 amazic  Ø tinc molts [tazos] en → Ø

  Allò no el volia, jo ho → el

 fula No Ø havia anat mai  hi → Ø

  No he fet, però m’agrada fer-lo [llegir] ho → lo

 wòlof Ø  volia quatre [cromos] en → Ø

 panjabi [A Anglaterra] Ø tinc família hi → Ø

  [A la dona] la demana la clau  li → la

 romanès Perquè Ø necessito [diners] en → Ø

  Jo castellà tampoc no ho sabia molt el → ho
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 tagal Jo Ø tinc, ara mateix, cinquanta-un en → Ø

   [anys] 

  S’hi passen pipes allà [=s’ho passen  ho → hi

   pipa] 

 ucraïnès Volem anar Ø algun dia [al cinema] hi → Ø

Com es pot veure, els errors en l’ús dels pronoms febles són, sobre-

tot, d’omissió del pronom (especialment en i  hi), tot i que també 

n’hi pot haver de substitució d’un pronom per un altre.

 per què? 

Els pronoms àtons, com els articles i les marques de flexió, són 

elements amb un valor fonamentalment gramatical i, per tant, 

dels que no s’adquireixen fins una mica avançat el procés d’ad-

quisició de la L2. 

1.2.4 Les preposicions

 observació 

Els aprenents de català, especialment a l’inici, tenen dificultats a 

l’hora de fer servir les preposicions, sobretot les àtones (a, en, de, 

etc.): 

[8] àrab  —Amb el peu, l’ha d’agafar?

   —Ø la mà amb → Ø

 xinès  Ja van Ø segon [d’ESO] a → Ø

 soninké —Fitxes de què?

   —Ø matemàtiques de → Ø

 mandinga Tothom passa Ø la mateixa carretera per → Ø

 amazic  Treballo Ø electricista i Ø mecànic de → Ø

 fula En desembre Ø noranta-set de(l) → Ø

 wòlof —On vols anar?

   —Ø tot arreu a → Ø
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 panjabi Ø Catalunya només es parla català a → Ø

 romanès S’ha matriculat Ø la universitat a → Ø

 tagal Ø vosaltres és molt fàcil, però per mi no per a → Ø

 ucraïnès Me voy Ø passejar a → Ø

Com es pot preveure, els tipus d’errors relacionats amb les prepo-

sicions seran, inicialment, d’omissió, i, una mica més tard, de 

confusió d’una preposició per una altra. Aquí hem presentat alguns 

exemples d’omissió. Parlarem dels de confusió a l’apartat 2.2.8.

 per què? 

Les preposicions, especialment les àtones, es comporten com a 

elements gramaticals que introdueixen complements del nom, 

de l’adjectiu o del verb, però tenen un valor semàntic molt poc 

definit (llibre de matemàtiques, cansat de sentir-te, constar de dues parts; 

esmena a la totalitat, fidel a les seves idees; consistir en un sopar, viure en un 
palau, etc.). D’altra banda, no totes les llengües tenen les mateixes 

preposicions ni expressen les relacions gramaticals que acabem 

de veure a través de partícules equivalents a les preposicions del 

català: en alguns casos el nombre de preposicions és força més 

restringit, o les que tenen no es fan servir en els mateixos contextos 

que les del català; també es dóna el cas que alguns dels usos de les 

preposicions catalanes corresponguin a altres estratègies en una 

altra llengua, com la declinació dels noms, per exemple (els noms 

adopten formes diferents segons la seva funció sintàctica). 

1.2.5. Els verbs ser, estar, haver-hi i tenir

Els verbs ser, estar, haver-hi i tenir del català són verbs que es fan 
servir per formar frases atributives (en Pau és intel·ligent / està malalt), 
locatives (en Pau és a casa), existencials (sobre la taula hi ha dos llibres) 
i possessives (en Pau té un cotxe blau). Tot i que aquests quatre tipus 
de frases semblen molt diferents i sense cap (o amb molt poca) 
relació entre si, en realitat tenen moltes característiques comunes. 
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Aquesta relació és difícil de detectar en llengües com el català, però, 

com veurem quan parlem de la influència de la L1, en altres llen-

gües és molt evident perquè totes o gairebé totes es cons trueixen 

de la mateixa manera o tenen el mateix verb. En general, però, 

independentment de com sigui la L1, aquests verbs no són dels 

primers que s’adquireixen quan s’aprèn una llengua.

 observació 

Els aprenents de català, especialment a l’inici, tenen dificultats 

a l’hora de fer servir els verbs ser, estar, haver-hi i tenir: 

[9] àrab  Tothom Ø igual dins la diversitat ser → Ø 

  Del col·legi, jo i un Ø empats estar → Ø

  El llibre Ø en allà ser → Ø

  Es passa un temps aquí, un temps  haver-hi → Ø

  allà, però (no) Ø cap promoció de feina 

  Allà més lluny de casa és més  haver-hi → ser

  perill

 xinès  I quan Ø una mica grans ser → Ø

  Perquè l’arbre Ø trencat estar → Ø

  En China Ø coche poc haver-hi → Ø

  Ella no Ø miedo él tener → Ø

  [Allà] és moltes muntanyes haver-hi → ser

 soninké El bàsquet Ø més fàcil  ser → Ø

  El gos Ø mullat estar → Ø

  Quan jo Ø a Gàmbia... ser → Ø

  —Hi ha algun plat típic?

  —Era el arroz  haver-hi → ser

 mandinga Pis Ø molt car ser → Ø

  Perquè la dona Ø cansada  estar → Ø

  Aquí Ø un nen amb el seu gos  haver-hi → Ø

  Allà no era cases haver-hi → ser

 amazic  Cuscús Ø molt bo ser → Ø

  Si ell Ø a casa... ser → Ø
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  I tinc un altre [germà] que està  tenir → Ø

  treballant també, però no està a 

  casa ni res, però nòvia sí Ø
  A la ciutat és molta gent haver-hi → ser

 fula El més típic per aquí Ø pins ser → Ø

  Cau a l’aigua i es mulla. Ø un tronc  haver-hi → Ø

  d’arbre i troba dos granotes...

  Aquí és un senyor major haver-hi → ser

 wòlof El wolof se habla en casi todo  ser → Ø

  el país, pero Ø más utilizado en

  la ciudad 

  Allà és més gent  haver-hi → ser

  El clima sempre és bé  estar → ser

 panjabi Abans, quan jo Ø jove, treballava  ser → Ø

  molt 

  —Com és aquest lloc?

  —Ø moltes cases haver-hi → Ø

  I nen també no Ø amics;  tenir → Ø

  i no Ø cosins

  Sogra és molt malalta estar → ser

 romanès La meva llengua materna Ø el  ser → Ø

  romanès

  Aquí com a mínim Ø deu persones  haver-hi → Ø

  Els amics Ø molt de vergonya de  tenir → Ø

  parlar

  Al principi del programa és el  haver-hi → ser

  monòleg

 tagal —I els ulls com són?

  —Ulls Ø una rodona  ser → Ø

  I el llop Ø darrere de l’arbre ser → Ø

  [El gos] és pèl molt llarg  tenir → ser

  —Com era la ciutat?

  —És molts edificis tenir/haver-hi → ser

 ucraïnès El meu pare Ø paleta ser → Ø

  —Com ho saps?

  —Perquè aquí Ø ossos haver-hi → Ø

  Jo penso que és bé estar → ser
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En els primers estadis del procés, aquests verbs se solen ometre 
amb molta freqüència i, després, es tendeix a generalitzar l’ús 
de ser gairebé a totes les construccions. 

 per què? 

Aquesta tendència a l’omissió dels verbs no ha de sorprendre si 
pensem que són verbs que tenen un valor més gramatical que no 
pas lèxic (excepte, potser, tenir, que també s’omet menys vegades). 
El valor d’aquests verbs és similar al dels morfemes de flexió: 
marcar el temps i la persona de la frase. Així, la dona cansada és un 
sintagma nominal, però si hi afegim el verb estar esdevé una frase: 
la dona està/estava/estarà cansada. El verb, doncs, aporta informació 
fonamentalment gramatical. És interessant observar que ser, estar, 
haver i tenir apareixen en diverses formes dels verbs: en la forma 
passiva (la casa va ser destruïda per les bombes), en els temps compostos 
(el mestre ha saludat les famílies), o en perífrasis (la Maria està llegint la 
carta; teníem de/que venir a les quatre (deixant de banda la normativa)). 
Tot fa pensar, doncs, que l’adquisició d’aquestes quatre estructures 
està relacionada amb la de la flexió verbal. Les anàlisis de les dades 
obtingudes d’aprenents de català de diverses L1 indiquen que, 
en general, s’aprenen més tard que la flexió i que, per tant, cal 
haver assumit la flexió verbal per dominar la majoria d’aquestes 
construccions (vegeu l’apartat 2 de la segona part).

1.2.6 Els elements de relació a les frases compostes

En català les frases compostes acostumen a incloure alguna 
conjunció: en Pau ha vingut i s’ha posat a treballar de seguida; només s’ha 
queixat quan li ha posat la injecció; saben que els acceptaran la proposta. En 
alguns casos, a més, quan hi ha una frase subordinada, el verb 
pren una forma especial, diferent del de la principal: no apareix 
en indicatiu sinó en subjuntiu o en infinitiu, de vegades amb una 
preposició: demanen que els acceptin la proposta; volen venir a Girona; 
el projecte consisteix a crear un instrument útil per als metges. A les frases 
relatives, l’element d’enllaç és un pronom que, en molts casos, es 
refereix al nom que el precedeix: el noi que vas veure és el meu veí. 
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 observació 

Els aprenents de català, especialment a l’inici, ometen sovint 

els elements d’enllaç de les frases compostes i les diverses parts 

de la frase composta apareixen juxtaposades, l’una al costat de 

l’altra, sense cap mena d’enllaç:

[10] àrab  Aprenen marroquí Ø quan fan  i → Ø

  tercer tenen francès

  No era ese Ø ha tirat el paper que → Ø

 xinès  Després jo me’n vaig al labavo  i → Ø

  Ø ens posem aigua

  M’agrada restaurante d’aquí Ø  perquè → Ø

  hi ha tres plats

 soninké —Si tu ets porter què has de fer?

  —Mirar Ø parar i → Ø

  M’ha dit que Ø ella me fa mal,  si → Ø

  jo també la pico

 mandinga Ella salta Ø ell la pilla i → Ø

  Jo no pensava Ø (es parlés) català  que → Ø

  aquí a Espanya, només jo

  pensava Ø espanyol

 amazic  Cada dia me telefona Ø deixa  i → Ø

  dormir i res

  Hi havia allí un senyor Ø ha  que → Ø

  cogido un cuchillo

 fula Barcelona Camp Nou mirem  i → Ø

  el futbol Ø sí que m’agrada

  Diem Ø ens hem portat bé  que → Ø

 wòlof I la senyoreta me corregirà Ø el  i → Ø

  poso a la carpeta

  No vol Ø tu vinguis que → Ø

 panjabi Songoku baralla Ø fan de super- i → Ø

  guerrer

  No fem servir calculadora, sinó  que → Ø

  Ø tens que fer tu
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 tagal Fa deures Ø estudia i → Ø

  Treballa a oficina d’un gimnàs  que → Ø

  Ø té

 ucraïnès Hi ha alumnes de un instituto  que → Ø

   Ø està estudiant cantar

En els exemples anteriors hem presentat alguns errors en què es 

veu com els aprenents ometen els elements que relacionen les 

dues parts d’una frase composta, la conjunció copulativa i en 

els primers exemples de cada grup, o altres elements d’enllaç, 

conjuncions o pronoms relatius, en els altres casos. 

 per què? 

Tots els elements que entren en joc en la construcció de les frases 

compostes del català tenen un valor fonamentalment gramati-

cal: conjuncions, preposicions, pronoms relatius, flexió. Com ja 

hem dit, aquesta mena d’elements costa més d’aprendre i, com 

veurem en parlar de la influència de la L1, en d’altres llengües de 

vegades no s’expressen en cap element de la frase. 

2. DIFICULTATS NO COMUNES A TOTS ELS APRENENTS 
DE CATALÀ RELACIONADES AMB LA INFLUÈNCIA DE LA 

PRIMERA LLENGUA

En aquest apartat tractarem algunes de les dificultats més 
rellevants que es detecten en l’adquisició del català com a L2 i 
que estan relacionades amb la L1 de l’aprenent. Paral·lelament, 
també observarem la influència positiva que, en alguns casos, pot 
tenir la primera llengua, en el sentit que té unes determinades 
propietats que faciliten l’adquisició de la L2. Així, doncs, també hi 
haurà referències a totes les dificultats mencionades a l’apartat 1: 
en quines comunitats es mantenen, i de quina manera, després 
del primer estadi i en quines no i per què. 
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Com l’anterior, aquest apartat està organitzat en dos grans 
subapartats: fonologia i fonètica (§ 2.1) i morfosintaxi (§ 2.2).

2.1 Fonologia i fonètica

En aquest apartat ens ocuparem de l’estructura sil·làbica i de 
tota una sèrie de propietats dels elements fònics que resulten 
especialment difícils d’adquirir per alguns grups d’aprenents a 
causa de la influència de la L1.

2.1.1 Estructura sil·làbica

Una de les propietats que diferencien les llengües és l’estruc-
tura que poden tenir les síl·labes. A l’apartat 1.1.1 ja hem presen-
tat les possibilitats del català en aquest sentit. Ara veurem com 
algunes L1 que tenen molts menys tipus de síl·labes són la causa 
de les dificultats en l’adquisició d’algunes síl·labes del català. 

 observació 

Els aprenents de català, especialment els d’unes determinades 
comunitats lingüístiques, solen tenir dificultats per produir 
síl·labes complexes del català més enllà de l’estadi inicial de 
l’aprenentatge: 

[11] soninké ma - drid → ma - dí
  des - prés → de - pé 
  m’a - gra - da  →  ma - ga - ra - da

 mandinga pa - la - bro - tes → pa - la  - bo - tes
  pot - ser → po - se 
  són → so - no 

 wòlof es - tre - lla → es - te - lla
  sem - pre → sem - pe - re
  qua - tre → qua - te
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 fula tres → tes
  mes - cla → mes - ca - la
  tre - ba - llar → te - re - ba - llar

 tagal fra - ses → fa - ses
  des - prés → des - pés
  parts → pats / pas

 xinès per - què → pe - què
  plo - ris → po - ris
  fà - cil → fà - ci
  m’a - gra - da  → m’a - ga - ra - da

 per què? 

Algunes llengües admeten gairebé exclusivament les estructu-
res CV (consonant+vocal), o V, que són les més freqüents a les 
llengües del món (els dos punts després d’una vocal indica que 
és una vocal llarga):

[12] soninké V i ‘ells’

  CV su - go ‘cabra’

   mu - su: - ne ‘gat’

 mandinga V a ‘ell’

  CV lo: - lo: ‘l’estrella’

   ma: - ño: - bi - to: ‘el casament’

D’altres llengües permeten algunes possibilitats més:

[13] wòlof V a - du - na ‘vida’

  CV lo - xo ‘braç’

  VC at ‘any’

  CVC dem ‘aigua’

 fula V a - mu - gol ‘ballar’

  CV mu - si ‘dolent’

  VC ar - de ‘venir’

  CVC tul - mi ‘brut’

 tagal V a - bo ‘cendra’

  CV pu - sa ‘gat’ 

  VC is - da  ‘peix’

  CVC lag - nat ‘febre’ 



94

És freqüent que les llengües no admetin dues consonants se-
guides (CCV, VCC) o que posin restriccions a la posició final de 
síl·laba. El castellà, per exemple, és força restrictiu pel que fa a 
les consonants que poden aparèixer a final de síl·laba: rarament 
admet dues consonants finals de síl·laba dintre del mot (cons - 
tru - ye; ins - tru - ye) i també posa moltes restriccions al tipus de 
consonant que pot acabar un grup CVC (no admet, generalment, 
oclusives). El català, en canvi, té força possibilitats, tot i que no 
totes les consonants poden aparèixer en totes les posicions. A [14] 
en donem alguns exemples:

[14] català

 a. bla, pla, cla, gla, bra, dra, tra, pra, cra, gra

  carp, cart, carc, carm, carn

  casp, cast, casc

  cams, cans, cals, cars, calls, canys

  caps, cats, cacs

 b. *dla, *tla, *sma, *rpa, *lsa

  *carf, *carl, *camg, *capl, *catn, *caml, *cafg

En aquest sentit, el xinès és una llengua força restrictiva, perquè 
en posició final de síl·laba només admet [n] o [] i no admet mai 
grups de dues o més consonants. Així, deixant de banda els casos 
en què hi ha dues vocals juntes, les possibles síl·labes del xinès 
tenen aquesta estructura (el grup ng equival al so []):

[15] xinès V yı̄   [ ı̄] ‘un’

  CV sì ‘quatre’

  VC (n, )  àn ‘fosc’

   āng ‘àmfora’

  CVC (n, ) sān ‘tres’

   líng ‘zero’

D’altres llengües permeten més possibilitats d’agrupar conso-
nants i, en alguns casos, es permeten grups consonàntics que 
són impossibles en català:

[16] àrab V ā - lef ‘mil’

  VC ı̄n - sān  ‘persona’
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  VCC ı̄sm ‘nom’

  CV bi - bān ‘portes’ 

  CVC bāb ‘porta’

  CCV flū - su ‘diners’

  CCVC sder ‘pit’

  CVCC bent ‘noia’

  CCVCC smānt ‘m’he engreixat’

  CCCVC strāḥ ‘ha descansat’

  CCCVCC strāḥt ‘he descansat’

 amazic V i - nu ‘meu’

  CV ba - ba  ‘pare’

  VC af ‘trobar’

  CVC fus ‘mà’

  CVCC sers ‘posar’

  CCV qḍa ‘acabar’

  CCVC nqeṣ ‘faltar’

  CCVCC tmurt ‘país’

  VCC ils ‘llengua’

 ucraïnès V a - lé ‘però’

  CV ro - bó - ta ‘treball’ 

  VC es - k’iz  ‘esborrany’

  CVC kin’ ‘cavall’

  CVCC po - jizd ‘tren’

  CCV xlo - pec ‘noi’

   zdá - ty ‘esperar’

  VCC  ins - pek - tor ‘inspector’

  CCVC  mrec ‘cadàver’

   ptax ‘ocell’

  CCVCC frukt ‘fruita’

  CCCV bdžo - la  ‘abella’

  VCCC iskr ‘de les espurnes’

 panjabi V ā - lū ‘patata’

  CV do  ‘dos’ 

  VC ād - mı̄  ‘home’

  CVC cor ‘lladre’

  CCV slā ‘consell’

  CCVC prem ‘amor’

   tlak ‘divorci’
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  VCC arb ‘àrab’
  CVCC varf ‘neu’
   kasb ‘professió’
  CCVCC prapt ‘adquirit’

 romanès V a - co - lo ‘allà’
  CV tu  ‘tu’ 
  CVC cal ‘cavall’
  CVCC corp ‘cos’
  CVCCC punct ‘punt’
   vîrst - nic ‘d’edat’
  CCV dra - gos - te  ‘amor’
   stă ‘està’
   cti - tor ‘fundador’
  CCVC drep - ta - te ‘raó’
   sfat ‘consell’
  CCVCC fruct ‘fruita’
   spasm ‘espasme’
   scump ‘car’
  CCVCCC prompt ‘prompte’
  CCCV spre ‘cap a’
  CCCVC scrin ‘calaixera’
  CCCVCC strict ‘estricte’
  VC an ‘any’
  VCC alb ‘blanc’
   opt ‘vuit’
  VCCC astm ‘asma’

El fet que el català permeti, en general, més estructures sil-
làbiques que altres llengües provoca que els aprenents de diverses 
comunitats lingüístiques tinguin dificultats a l’hora de produir 
síl·labes complexes del català, especialment aquelles en què hi 
ha grups consonàntics impossibles a la L1, cosa que no sol passar 
quan la llengua permet més tipus de síl·labes. 

Pel que fa als diftongs, hi ha llengües que, a diferència del 
català, no en tenen, especialment de decreixents, (soninké, man-
dinga, wòlof, fula) i d’altres que en tenen un nombre més reduït 
o que en tenen de diferents dels del català. Aquestes diferències 
són les que provoquen que de vegades els diftongs catalans quedin 
reduïts a una sola vocal:
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[17] qua - tre → ca - tre

 mou - re → mu - re 

 seu - re → se - re 

2.1.2 Les vocals mitjanes

 observació 

Els aprenents de català que tenen com a L1 l’àrab, l’amazic o el 

tagal solen tenir dificultats per distingir les vocals mitjanes (les 

e i les o) de les tancades (i i u):

[18] àrab, amazic, tagal 

 a. p[é]ixos → p[í]ixos

  pok[é]mon → pok[í]mon

  cart[é]ra  →  cart[í]ra

  t[é] → t[í]

  p[]l·lícula →  p[i]l·lícula

  g[]rmans →  g[i]rmans

  f[™]m → f[í]m

  dibuix[™]m → dibuix[í]m

 b. s[ó]m  → s[ú]m

  d[ó]s → d[ú]s

  em d[ó]na → em d[ú]na

  c[]sta  →  c[ú]sta

  per[] → per[ú]

 c. nat[u]rals → nat[o]rals

  f[i]lipines → p[e]lipines

 per què? 

Sembla que les vocals que s’adquireixen amb més facilitat són 

les dues tancades, la [i] i la [u] i l’oberta, la [a], que són les que 

se situen als tres vèrtexs del triangle vocàlic en què s’acostumen 

a organitzar les vocals del català. Són, doncs, les més diferents 

entre si i els límits en què se situen totes les altres, mitjanes 
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i centrals, cosa que les fa més fàcilment distingibles. A més, 
aquestes vocals també són les més freqüents a les llengües del 
món, moltes de les quals tenen un sistema fonològic que només 
conté aquests tres fonemes vocàlics. En aquests casos, les vocals 
mitjanes (les e i les o) només són al·lòfons de les tancades, és a dir, 
maneres de pronunciar una /i/ o una /u/. El fet que no tinguin 
valor de fonemes fa que els parlants d’aquestes llengües, encara 
que les pronunciïn en la seva L1, tinguin moltes dificultats per 
a distingir-les quan aprenen una llengua que, com el català, té 
vocals mitjanes com a fonemes:

[19] sistema vocàlic de tres fonemes sistema vocàlic del català

 i  u i   u

       e  o

         
()

   
  a    a

Aquest és el motiu per què els parlants d’àrab, d’amazic i de tagal 
tendeixen a confondre els sons [e] - [] - [i] - [] d’una banda, i [o] 
- [] - [u] d’una altra. El més habitual és que les vocals mitjanes 
anteriors (/e/ i //) es pronunciïn [i], com a [18a]; després, que 
les mitjanes posteriors (/o/ i //) es realitzin [u], com a [18b], 
i, finalment, també hi ha casos en què el canvi va en el sentit 
contrari, com a [18c].

Per entendre la dificultat d’aquests parlants per distingir les 
vocals mitjanes de les tancades posarem dos exemples de fenò-
mens similars. En primer lloc, ja hem esmentat la dificultat que 
representa per als castellanoparlants pronunciar la s sonora del 
català. Tot i que en castellà la s de paraules com musgo o desde es 
pronuncia sonora (davant d’una consonant sonora), no es pot 
trobar en cap més context; és a dir, la [z] (s sonora) del castellà 
només és una manera de pronunciar el fonema /s/, però no té 
valor distintiu com en català, en què hi ha oposició entre el fonema 
/z/ de la paraula pe[z]a (pesa) i el fonema /s/ de pe[s]a (peça). És per 
això que els parlants de castellà com a L1 tendeixen a pronunciar 
sordes les s sonores quan parlen en català.

L’altre exemple que pot explicar la dificultat amb les vocals 
mitjanes de què parlem és una mica més complicat. En català 
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central la distinció entre el so [n] de sant [sán] i el so [] de sang [sá] 
només es fa en posició final de paraula com a conseqüència del fet 
que en aquesta posició no es pronuncien les consonants oclusives 
(aquí la /t/ i la //) que segueixen una nasal. Fora d’aquest context, 
el so [] només apareix condicionat per la presència darrere seu 
d’una oclusiva velar, [] a angúnia o [k] a pencar. I, tot i que el so 
[] en català també pot aparèixer entre vocals com a la seqüència 
fa[] espès, els catalanoparlants tenen dificultats a pronunciar-lo 
a començament de paraula o a l’interior de paraula entre vocals. 
En moltes altres llengües, en canvi, l’oposició entre [n] i [] és 
habitual en totes les posicions. Seria el cas de les paraules del 
mandinga o del tagal de la primera columna de [20]:

[20] mandinga aaroo ‘queixa’ naaroo ‘libanès’
  koo ‘mandril’ kono ‘dintre’

 tagal  ayon ‘ara’ nayon ‘poble’
  iay ‘soroll’ inay ‘mare’

En català, en canvi, [] només pot aparèixer amb valor distintiu 
en posició final de mot i les paraules de [21] no serien possibles:

[21] *ma[]a
 *[]ita

Com veiem, n’hi ha prou que l’oposició entre dos sons tingui una 
distribució limitada en una determinada llengua perquè els seus 
parlants tinguin dificultats a fer-la sistemàticament en una altra 
llengua que estiguin aprenent.

 observació 

A més dels aprenents de català que tenen com a L1 l’àrab, l’amazic 
o el tagal, els d’algunes altres comunitats lingüístiques també 
poden tenir dificultats amb les vocals del català:

[22] fula []studien → [i]studien

 panjabi  cr[]mallera → cr[i]mallera

 ucraïnès  g[]lat → g[i]lat
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Les confusions poden anar en diverses direccions, però els errors 

no són tan sistemàtics com aquells de què acabem de parlar. El més 

freqüent és la conversió de les e i la vocal neutra en el so [i]. 

També és força general que els aprenents de català tinguin 

problemes amb la distinció entre les e i o obertes i les tancades i 

amb la reducció vocàlica, és a dir, amb el canvi a vocal neutra de 

les a i les e àtones i el de les o a [u] (evidentment, ens referim a les 

persones que aprenen el català en una zona en què es fa la reduc-

ció vocàlica). Aquests problemes, però, ja ens són familiars de fa 

temps perquè també els tenen les persones castellanoparlants.

2.1.3. Les vibrants i bategants

 observació 

Alguns aprenents de català tenen dificultats per distingir el so 

de les r del català. 

[23] fula, panjabi, wòlof, romanès, ucraïnès, soninké, 

 mandinga, tagal

 p[]incesa → p[r]incesa

 pa[]et → pa[r]et

 botifa[r:]a → botufa[r]a

 per què? 

El català té una consonant vibrant /r/ (porta, motor, rosa, enredar, 

carro), pronunciada llarga [r:] davant de vocal, i una de bategant 

// (cara, prat), que s’oposen en posició intervocàlica (mo[r:]al 

(morral) vs. mo[]al (moral)). Aquesta oposició no es troba en totes 

les llengües; en moltes només hi ha un so d’aquest tipus, de 

vegades la bategant i de vegades la vibrant, sense que s’allargui 

com en català. En fula, en panjabi, en wòlof, en romanès, en 

ucraïnès, en soninké, en mandinga i en tagal, només hi ha un 

so vibrant, que és més fort que la bategant catalana i més curt 

que la vibrant llarga dels mots catalans rosa, enredar o carro. Això 

fa que les r del català produïdes pels aprenents sovint tinguin 
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unes característiques una mica diferents de les que pronuncien 

els parlants autòctons, més fortes o més febles del que corres-

pondria en català.

 observació 

Els aprenents de català que tenen el xinès com a L1 solen pronun-

ciar les r del català com a l i, de vegades, les l com a r:

[24] xinès

 a. a[r]òs → a[l]òs

  [r]oben → [l]oben

  [r]àdio  →  [l]àdio

  o[r]dinador  →  o[l]dinador

 b. cau[]re → cau[l]e

  memò[]ia → memò[l]ia

  ma[]e  →  ma[l]e

 c. c[l]ític  →  c[]ític

 per què? 

En xinès no existeix un so com el de la r catalana. En el sistema 

que utilitza l’alfabet llatí per transcriure el xinès, la grafia r re-

presenta una fricativa retroflexa que té un so semblant al de la 

r anglesa a la paraula road. El so xinès més pròxim al de la r és el 

de la l i és per això que els aprenents xinesos solen pronunciar 

les /r/ i // del català com a [l] o bé, més endavant, algunes /l/ 

com a [r] o [].

 observació 

Els aprenents de català que tenen l’amazic (rifeny) com a L1 de 

vegades pronuncien les l finals de síl·labes del català com a r: 

[25] amazic

 ba[l]có → ba[r]có 

 fa[l]dilla → fa[r]dilla
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 per què? 

En rifeny, les l finals de síl·laba solen pronunciar-se amb un so 
similar a r, cosa que de vegades també fan quan parlen català.

2.1.4 La distinció entre oclusives i fricatives sordes i sonores

 observació 

Els aprenents de català que tenen el xinès, l’àrab, el mandinga 
i l’amazic com a L1 solen tenir dificultats per distingir algunes 
oclusives sordes de les sonores:

[26] xinès [b]estit →  [p]estit

  [p]erò  →  [b]erò

  [t]o[t]a → [d]o[d]a

  [d]os → [t]os

  pe[]a → pe[k]a 

 àrab [k]adira  → []adira 

  a[]afar  → a[k]afar

  ca[]ells  → ca[p]ells

  [p]erò → [b]erò

 mandinga [k]osa → []osa

  []os → [k]os

 amazic [b]ossa → [p]ossa

  [pal] → [b]al

 per què? 

Una de les oposicions entre sèries de fonemes més rellevant en 
català és la distinció entre oclusives sordes i sonores:

[27] català

 sordes sonores

 /p/ pol /b/ bol

 /t/ tos /d/ dos

 /k/ cot // got
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Però no en totes les llengües es dóna la mateixa oposició basada en 
la sonoritat. En algunes llengües no hi ha obstruents (oclusives, 
fricatives i africades) sonores i, en canvi, hi ha una distinció entre 
sordes aspirades i no aspirades. El xinès, per exemple, presenta 
aquesta oposició en les oclusives i en les africades. Ho exempli-
fiquem amb les oclusives:

[28] xinès

 /p/àn ‘meitat’ /ph/àn ‘jutjar’  (bilabial)

 /t/í ‘enemic’  /th/í ‘portar’  (dental)

 /k/ù ‘anterior’ /kh/ù ‘cruel’  (velar)

En algunes llengües sí que es dóna l’oposició sorda / sonora en les 
oclusives, però no en tots els casos. A [29] n’hi ha tres exemples en 
què presentem els buits que hi ha respecte a l’inventari català:

[29] àrab — b mandinga p b amazic — b

  t d  t d  t d

  k —  k —  k 

Aquestes diferències entre el català i les primeres llengües dels 
aprenents són la causa dels errors que hem presentat a [26], en 
què el parlant confon els sons sords i sonors del català en aquells 
casos en què a la seva L1 no hi ha oposició.

 observació 

Els aprenents de català que tenen el soninké, el mandinga, el wò-
lof, el fula, el xinès, el tagal o el panjabi com a L1 tenen dificultats 
per distingir les fricatives sordes de les sonores, especialment les 
s; generalment ensordeixen les sonores:

[30] soninké, mandinga, wòlof, fula, xinès, tagal, panjabi

 ro[z]a → ro[s]a
 empre[z]a → empre[s]a
 quin[z]e → quin[s]e

 per què? 

Com en el cas de les oclusives, el català distingeix entre les sordes 
i les sonores:
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[31] fricatives /f/ fas /v/ vas   (en alguns dialectes)
  /s/ cel /z/ zel
  // baixa  // vaja!
 africades /t/ metxa  /d/ metge  (en alguns dialectes)

En moltes altres llengües, en canvi, com en castellà, fonològi-
cament només hi ha la forma sorda. Així, en parlants de sonin-
ké, mandinga, wòlof, fula, xinès, tagal, o panjabi, com en els 
castellanoparlants, és freqüent que es donin ensordiments de s 
sonores com els de [30].

 observació 

Alguns aprenents de català solen tenir dificultats per distingir 
algunes consonants oclusives de les fricatives:

[32]  diverses llengües

 ro[]a → ro[b]a
 ka[]a → ka[d]a

 pe[]a → pe[]a

 per què? 

La distinció del català entre oclusives sonores ([b], [d], []) i fri-
catives sonores ([], [], []) no és general i, per tant, la majoria 
d’aprenents pronuncien igual la /b/, /d/ i // en posició inicial 
a un bou, un dit, un got, que entre vocals a roba, cada, pega.

 observació 

Els aprenents de català que tenen el tagal com a L1 solen pronun-
ciar les f del català com a [p]:

[33] tagal

 [f]inal → [p]inal

 [f]ipilines → [p]ilipines

 ca[f]è → ca[p]è

 per què? 

En algunes llengües, com en tagal, no existeix la fricativa labio-
dental sorda, [f], que és substituïda per l’oclusiva bilabial sorda 
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[p], la mateixa que ha servit per adaptar al tagal la f dels préstecs 

del castellà (pebrero, gripo, etc.).

Una última observació sobre les oclusives és que en alguns 
parlants (en soninkés i  mandingues, per exemple) la d del català 
de vegades és pronunciada d’una manera molt semblant a la r. 

2.1.5 Les consonants palatals

 observació 

Molts aprenents de català tenen dificultats per pronunciar les 

consonants palatals i prepalatals del català: [] (canya) i [] (lluna); 

[] (joc), [] (caixa), [d] (adjudicar) i [t] (cotxe):

[34] soninké abe[]a → abe[j]a

 mandinga u[]s → u[j]s

 wòlof []egir → [l]egir

 fula ca[]i → ca[j]i

 panjabi []egir → [l]egir 

  oce[] → oce[l]

  bu[]int → bu[l]int

 xinès e[]a → e[j]a 

  geno[] → geno[j]

  espa[]ol → espa[n]ol

 àrab []op  → [l]op

  di[]uns → di[j]uns

  espa[]a  → espa[nj]a

 amazic []uny → [j]uny

  se[]oreta   → se[nj]oreta

 tagal verme[] → verme[l] / verme[j]

  []op → [l]op / [j]op

  peque[]ita → peque[n]ita (cast.)
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[35] []ugar → [s]ugar

 reli[]ió → reli[s]ió

 []elat → [j]elat

 dibu[]em → dibu[s]em

Com es veu en els exemples de [34], quan els aprenents de català 
han de produir aquests sons palatals, generalment opten per un 
so que tingui la seva llengua i que, en algun aspecte, s’assembli al 
del català. Així, la [] es pot pronunciar [l], mantenint-ne el valor 
lateral, o com una semivocal, la i d’un diftong, [j], mantenint-ne 
el valor palatal, o també com una l seguida de la semivocal, [lj]. 
Pel que fa a la nasal [], es tendeix a pronunciar [n] o bé com una 
[n] seguida de la semivocal, [nj].

 per què? 

La palatal nasal ([], la ny de canya) i la palatal lateral ([], la ll 
de lluna) són dos sons que moltes vegades no són presents en els 
inventaris consonàntics de les altres llengües, especialment la 
lateral. El soninké, el mandinga, el wòlof, el fula i el panjabi, 
són llengües que tenen la nasal palatal, [], però no la lateral. 
El xinès, l’àrab, l’amazic i el tagal no tenen cap de les dues con-
sonants. L’ucraïnès i el romanès no tenen pròpiament aquests 
sons, però sí que tenen moltes consonants palatalitzades, entre 
les quals hi ha la l i la n, que són similars a les palatals correspo-
nents del català i que, per tant, els facilita l’aprenentatge de les 
consonants catalanes.

A [35] es veu que les fricatives prepalatals del català (la [] de 
joc i la [] de caixa) i les seves corresponents africades (la [d] de 
adjudicar i la [t] de cotxe) també poden crear dificultats quan no són 
presents a la primera llengua, especialment la fricativa sonora 
[], que sol pronunciar-se com una [s] o com una [j]. 

2.2 Morfosintaxi

En aquest apartat ens ocuparem de les principals qüestions 
relacionades amb aspectes morfològics i sintàctics del català que 
resulten problemàtics per als aprenents i que es poden explicar, 
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si més no parcialment, per la influència de la seva primera 
llengua. Reprendrem alguns dels temes que ja hem presentat 
a l’apartat 1.2 com a problemes que inicialment són derivats 
d’estratègies de simplificació generals per a tots els aprenents, 
però que tenen una evolució diferent depenent de quina sigui la 
seva primera llengua.

2.2.1 La flexió nominal: el gènere

A l’apartat 1.2.1.1 hem fet notar que tots els aprenents es-
trangers tenen dificultats per a marcar el gènere dels elements 
nominals i ho hem exemplificat amb dades extretes de parlants 
de les onze llengües que prenem en consideració en aquest treball. 
Ara bé, tot i que en els primers estadis de l’adquisició de la L2 
tots els aprenents es comporten en molts aspectes d’una manera 
semblant, quan el procés ha avançat, aquells que parteixen d’una 
primera llengua amb marques de flexió similars a les del català 
adquireixen abans la flexió de gènere i els errors que fan estan 
relacionats amb la tria del gènere, especialment en aquells casos 
en què la seva llengua difereix del català en aquest aspecte. Tot 
seguit en donem alguns exemples.

 observació 

Com hem vist a l’apartat 1.2.1.1, tots els aprenents de català te-
nen dificultats per a aprendre el gènere dels noms i de vegades 
la dificultat s’allarga més enllà del primer estadi encara que a la 
seva llengua també hi hagi distinció de gènere.  

 per què? 

El romanès, l’ucraïnès i el panjabi són llengües en què els noms 
també tenen marca de gènere, però no sempre coincideix amb 
el del català i, per tant, poden confondre el gènere dels noms en 
casos com aquests:

[36] romanès  zi (fem.) català dia (masc.) 

  munte (masc.)  muntanya (fem.) 
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 ucraïnès  knýha (fem.) català llibre (masc.) 

  st’il (masc.)  taula (fem.)

 panjabi  akkh (fem.) català ull (masc.) 

  kann (masc.)  orella (fem.)

 observació 

Els aprenents de català que tenen l’àrab com a primera llengua 

poden considerar femenins alguns mots que en català són mas-

culins: 

[37] àrab  la peu

  les ulls

  les braços

 per què? 

Els parlants d’àrab tendiran a fer femenins tots aquells noms de 

parts del cos que són dobles (ulls, orelles, peus, etc.) perquè en 

la seva llengua sempre són femenins. 

 observació 

Els aprenents de català que són parlants d’algunes llengües que 

no fan cap distinció de gènere gramatical de vegades produeixen 

unes construccions «estranyes» per fer referència a éssers sexuats 

femenins: 

[38] tagal 

 Todos [els cadells] eren noies (= eren gosses)

 Havien nascut dos nois, o sea, dos gossos

 per què? 

En algunes llengües sense flexió de gènere com el tagal, el so-

ninké o el mandinga, la distinció mascle / femella per als éssers 

sexuats es fa a través de formes compostes o sintagmàtiques, com 

en català tortuga mascle / tortuga femella:
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[39] tagal 

 asong lalaki ‘gos’ (lalaki = home, mascle) 

 asong babae ‘gossa’ (babae = dona, femella)

 apong lalaki ‘nét’

 apong babae ‘néta’

[40] soninké

 wulli-yugo ‘gos’ (yugo = home, mascle)

 wulli-yaxare ‘gossa’ (yaxare = dona, femella)

 ren-yugo ‘fill’

 ren-yaxare ‘filla’

És interessant remarcar que en algunes de les llengües en què 
els noms es classifiquen en diverses classes, la distinció mascle / 
femella no es reflecteix a la gramàtica: el mascle i la femella de 
la mateixa espècie pertanyen a la mateixa classe. Així, es podria 
donar el cas que home i dona fossin de la mateixa classe, gos i gossa 
d’una altra, nen i nena d’una altra, etc. 

En els casos en què la primera llengua no té distinció de 
gènere perquè no classifica els noms en grups diferents (com el 
soninké, el mandinga i el tagal) o ho fa per altres sistemes (com 
el xinès, el wòlof i el fula), els errors continuaran essent com els 
que presentàvem a l’apartat 1.2.1.1, fins que el parlant arribi a 
adquirir el sistema de flexió del català i vagi aprenent el gènere 
que ha d’assignar a cada nom. S’ha de tenir present que quan 
els aprenents ja comencen a fer servir marques de gènere passen 
per una fase en què apliquen automàticament les regles que van 
deduint: en els dialectes orientals, per exemple, associen un 
final en vocal neutra amb el femení, i la vocal final [ó] o [u] i, en 
algun cas, el final sense vocal, amb el masculí. Això els porta a 
assignar incorrectament el gènere a alguns noms, però ho hem de 
considerar un molt bon senyal perquè indica que estan aprenent 
les regles generals que regeixen la flexió de gènere en català. Les 
excepcions les aniran aprenent després. A [41] presentem alguns 
exemples d’aquesta mena d’errors:
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[41] a. la idioma
  la llibre

 b. el castelló [=el castellà]
  el religió

 c. El meu pare és palet [=paleta]

2.2.2 La flexió nominal: el nombre

Les dificultats inicials de tots els aprenents per flexionar en 
plural els elements nominals del català, que ja havíem esmentat 
a l’apartat 1.2.1.1, com en el cas de la flexió de gènere, es van 
resolent a mesura que va avançant el procés d’adquisició de la 
gramàtica de la llengua. En aquest apartat presentarem algu-
nes diferències entre les llengües que poden explicar per què els 
aprenents d’algunes comunitats lingüístiques solen trigar més 
de temps que els d’unes altres a adquirir la flexió de nombre en 
els elements nominals del català. 

 observació 

La dificultat inicial de tots els aprenents de català per a flexio-
nar en nombre els elements nominals que ja hem vist a l’apar-
tat 1.2.1.1 de vegades s’allarga més enllà del primer estadi. 

 per què? 

Com és previsible, els parlants que tenen una L1 que també 
flexiona els noms en plural de la mateixa manera que es fa en 
català, tendiran a aprendre abans la flexió de nombre en català 
que no pas aquells aprenents la primera llengua dels quals o bé 
no marca els noms amb afixos per indicar plural o bé fa servir 
un sistema diferent del català. 

1) En primer lloc, s’ha de tenir present que en algunes llengües 
no hi ha la distinció morfològica entre singular i plural. En 
xinès només hi ha marca de plural quan el nom (o pronom) es 
refereix a una persona i s’interpreta com a definit:
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[42] xinès

 a. bǐ ‘ploma / plomes’

  shū ‘llibre / llibres ’

  háizi  ‘nen / nens’

 b. háizi / háizi + men ‘nen / els nens’

  wǒ̌ / wǒ̌ + men ‘jo / nosaltres’

2) En tagal, els elements nominals són invariables. El plural dels 
noms es forma amb la partícula independent mga, que és opcional, 
situada davant del nom: 

[43] tagal

 aso ‘gos (gossos)’ mga aso ‘gossos’

 bata ‘nen (nens)’ mga bata ‘nens’

3) Els parlants de panjabi, de romanès, d’ucraïnès, d’àrab i 
d’amazic marquen el plural adjuntant algun morfema a l’arrel 
nominal, tot i que aquest morfema no sempre indica només 
plural; en aquest sentit són diferents del morfema –s de llibres 
en català o del sufix –lu del mandinga que només indiquen 
plural. En panjabi, en romanès i en ucraïnès no s’hi pot aïllar 
un morfema específic de plural, perquè el morfema que aporta 
la informació de plural també marca el gènere i el cas (és a dir, 
la funció sintàctica del nom). En àrab i en amazic el plural es 
marca sovint inserint una sèrie de vocals entre les consonants 
de l’arrel o un prefix i un sufix simultàniament, però aquesta 
sèrie d’elements no sempre és la mateixa. A [44] en donem al-
guns exemples:

[44] català nen + s

 mandinga musoo  ‘la dona’ musoo+ lu ‘les dones’

 panjabi muṇḍ + aa ‘el noi’ muṇḍ + e ‘el nois’
  muṇḍ + e ‘al noi’ muṇḍ + ãã ‘als nois’

 romanès capr + ă ‘cabra’ capr + e ‘cabres’
  fi + u ‘fill’ fi + i ‘fills’

 ucraïnès ruk + oju ‘amb la mà’ ruk + ámy ‘amb les 
     mans’ 
  d’íd + a ‘de l’avi’ d’id’ + ív ‘dels avis’
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 àrab  bent ‘noia’ bnāt ‘noies’
  ktāb ‘llibre’ ktūb ‘llibres’

 amazic ass ‘dia’ ussan ‘dies’
  tabratt ‘carta’ tibratin ‘cartes’
  tiyti ‘cop’ tiyita ‘cops’

4) En soninké i en fula el plural es pot marcar amb un sufix que, 
en el cas del fula, varia segons la classe de nom, però també es 
pot marcar fent un canvi en algun o alguns dels sons de la forma 
singular; en el cas del soninké es canvia l’última vocal i en el del 
fula, a més del sufix, la primera consonant:

[45] soninké baayi ‘tia’ baayi + nu ‘ties’
  sugo ‘cabra’ sugu ‘cabres’
  yaxe ‘xai’ yaxo ‘xais’
  malla ‘serp’ mallo ‘serps’
  renme ‘nen’ renmu ‘nens’

 fula portojo ‘persona  portooe ‘gent

   blanca’  blanca’

  galle ‘casa’ galleeji ‘cases’

  gorko ‘home’ wore ‘homes’

5) Finalment, pel que fa al wòlof, el plural no es marca directa-
ment sobre l’arrel nominal sinó que apareix en el determinant, 
que va darrere del nom i que varia segons la classe nominal, 
com a [46a]. Com es veu a [46b], també és possible que el plural 
es formi, com en el cas del soninké i del fula, canviant un so, 
concretament, el primer de l’arrel; observem que un sistema 
que consisteix a canviar un so de la forma singular és el que es 
troba en anglès en noms com man ‘home’/ men ‘homes’; goose 
‘oca’ / geese  ‘oques’, etc.:

[46]  wòlof

 a. nit ki ‘la persona’ nit ñi ‘les persones’
  soxna si ‘la dona’ soxna yi ‘les dones’

 b. loxo ‘braç’ yoxo ‘braços’
  bët ‘ull’ gët ‘ulls’
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Com hem pogut veure, doncs, les maneres de marcar el plu-
ral en els elements nominals, en les llengües en què es marca, 
poden ser molt variades. El fet que en una llengua la forma 
nominal sigui invariable podrà allargar la fase inicial del pro-
cés d’adquisició del plural en què se sol ometre el morfema –s 
del català. I probablement, les diferents maneres d’assenyalar 
aquest valor en altres llengües també poden influenciar d’algu-
na manera el procés i provocar que els errors que es fan durant 
les primeres fases i que ja hem vist a l’apartat 1.2.1.1 durin més 
o menys temps. 

Els motius dels problemes amb el plural en els elements no-
minals que es poden relacionar amb la morfologia de la primera 
llengua, però, no s’acaben aquí. 

 observació 

Alguns aprenents de català fan servir la marca de plural nominal, 
però no la posen en tots els elements del sintagma nominal que 
caldria:

[47] wòlof, mandinga, tagal, soninké

 les amiga

 aquell homes 

 molta persones

 dos dia

 cent gram

 vuit mes

 per què? 

Una propietat sintàctica d’algunes llengües, com el català, con-
sisteix a fer que tots els elements que tenen una determinada 
relació amb el nucli d’un sintagma manifestin aquesta relació 
compartint alguns trets formals, és a dir, fent-los concordar. 
En català, en el cas del sintagma nominal, els determinants i 
els adjectius concorden amb el nom en gènere i nombre, i un 
numeral superior a u exigeix un plural en el nom, com es veu 
a [48]:
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[48] a. totes les meves filles casades 

  tots els meus fills casats

 b. un home / quatre homes

Aquesta propietat del català, però, no és compartida per totes les 

llengües, ni tan sols per totes aquelles que tenen alguna mena 

de flexió; en alguns casos, com es veu a [49], només es marca el 

plural en un dels elements del sintagma nominal i, sovint, quan 

hi ha un numeral, no hi ha marca de plural en cap element: 

[49] soninké si xulu
  cavall blancs

  ‘cavalls blancs’

 mandinga woo moolu
  aquell persones

  ‘aquelles persones’
  musu keebaalu
  dona velles
  ‘dones velles’

  suu saba
  cavall  tres
  ‘tres cavalls’

 wòlof paaka yi
  ganivet els
  ‘els ganivets’

  ñeent nit
  quatre persona
  ‘quatre persones’

 tagal itong (mga) damit
  aquest pl. vestit
  ‘aquests vestits’

  bagong  libro 
  nou llibre
  ‘llibres nous’

  maraming (mga) bata grupo  ng  babae
  molt pl. nen grup de dona
  ‘molts  nens’  ‘grup  de  dones’
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  limang  bata
  cinc  nen
  ‘cinc nens’

És per això que els parlants de llengües com aquestes elideixen 
freqüentment el morfema -s de plural del català en algun dels 
elements del sintagma, especialment del nom, quan ja hi apareix 
un numeral o un quantificador que n’especifica la pluralitat. 

2.2.3 La flexió verbal: la persona i el nombre

 observació 

La dificultat inicial de tots els aprenents de català per a flexionar 

els verbs en persona i nombre i fer-los concordar amb el subjecte 

de vegades s’allarga més enllà del primer estadi:

[50] a. Jo menja a casa

  ‘Jo menjo a casa’

 b. La gent no anar a la platja

  ‘La gent no va a la platja’

 c. —Què et van regalar?

  —Me regala roba

  ‘Em van regalar roba’

 d. Algunes condiments sí que nos falten [...], les fulles

  del baobab, que menja molt, falta
  ‘[...] les fulles de baobab, que en mengem molt, ens

  falten’

En català el verb pren formes diferents segons la persona i el 

nombre del subjecte, és a dir, el verb i el subjecte concorden en 

persona i nombre. Ja hem dit a l’apartat 1.2.1.2 que en els primers 

estadis de l’adquisició del català, molts aprenents tenen dificultats 

per a marcar la persona en les formes verbals i que sovint, com a 

[50], fan servir l’arrel verbal sense cap morfema o una forma no 

personal, especialment l’infinitiu. 
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 per què? 

Tot i que a l’inici aquests errors són comuns a tots els aprenents, 
independentment de la seva primera llengua, per a alguns par-
lants aquestes dificultats duren força més temps perquè en la seva 
llengua el verb no concorda amb cap element de la frase. És el 
cas del xinès, el tagal, el soninké, el mandinga, el fula (i també 
de l’anglès, si n’exceptuem la tercera persona del singular del 
present, que té el morfema -s):  

[51] a. xinès

  wǒ mǎi ‘jo compro’ wǒmen mǎi ‘nosaltres comprem’

  nǐ mǎi ‘tu compres’ nǐmen mǎi ‘vosaltres compreu’

  tā mǎi ‘ell compra’ tāmen mǎi ‘ells compren’

 b. tagal 

  nagluluto ako ‘jo cuino’ nagluluto kami ‘nos. cuinem’

  nagluluto ka ‘tu cuines’ nagluluto kayo ‘vos. cuineu’

  nagluluto siya ‘ell cuina’ nagluluto sila ‘ells cuinen’

 c. xinès

  n wa riini ‘jo vinc’ o wa riini ‘nosaltres venim’

  an wa riini ‘tu véns’  xa wa riini ‘vosaltres veniu’

  a wa riini ‘ell ve’  i wa riini ‘ells vénen’

 d. mandinga

  n boyi-ta ‘jo he caigut’ n boyi-ta ‘nosaltres hem caigut’

  i boyi-ta ‘tu has caigut’ ali boyi-ta ‘vosaltres heu caigut’

  a boyi-ta ‘ell ha caigut’ i boyi-ta ‘ells han caigut’

 e. fula

  mi lootii jo he rentat  en lootii nosaltres hem rentat

  a lootii tu has rentat  on lootii vosaltres heu rentat

  o lootii ell ha rentat e lootii ells han rentat

El fet que el verb d’aquestes llengües no tingui marques de persona 
ni de nombre fa que els aprenents que les tenen com a L1 tinguin 
més dificultats que els altres a l’hora d’aprendre a construir les 
formes verbals del català.

Pel que fa al wòlof, això és degut al fet que els morfemes de 
persona i nombre del verb, quan n’hi ha, normalment no s’ad-
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junten a l’arrel verbal sinó a una partícula independent i, per 

tant, l’arrel resta invariable:

[52] wòlof

 indil naa ‘he portat’ danaa binda ‘escriuré’

 indil nga ‘has portat’ danga binda ‘escriuràs’

 indil na ‘ha portat’ dana binda ‘escriurà’

 indil neñu ‘hem portat’ daneñ binda ‘escriurem’

 indil ngeen ‘heu portat’ dangeen binda ‘escriureu’

 indil neñu ‘han portat’ daneñu binda ‘escriuran’

Tot això pot explicar errors com els de (50), en què els parlants no 

han fet concordar el verb amb el subjecte i han tendit a triar una 

forma sense marca de persona o una forma no personal (l’infi-

nitiu), estratègia típica en tots els aprenents durant els primers 

estadis que en alguns casos, com en aquests, té una durada més 

llarga per influència de la L1.

Però els errors de concordança del verb amb el subjecte també 

poden estar relacionats amb altres propietats de la L1.

 observació 

En algunes frases catalanes produïdes per aprenents tagals sem-

bla que el verb no concordi amb el subjecte sinó amb un altre 

element de la frase:

[53] tagal

 És un noi que és un mago, que els seus pares l’ha deixat; no

 l’ha deixat, s’han morit, perquè un malvat l’han assassinat; sí l’han

 matat

 ‘És un noi que és un mag, i els seus pares l’han deixat; no

 l’han deixat, s’han mort, perquè un malvat els ha assassinat, sí els ha 

 matat’

Les dues primeres formes errònies, ha deixat, haurien de ser en 

plural concordant amb el subjecte (els seus pares) però en canvi apa-

reixen en singular, concordant amb el sintagma que denota allò de 

què s’està parlant i que  ja és conegut per l’emissor i pel receptor 
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(el tema), representat aquí pel pronom relatiu que i el personal el, 
referit al noi. Notem que, quan el noi ja no és el tema a la frase 
i ho són els pares, a s’han morit, el verb sí que concorda en plural 
amb el subjecte català, que coincideix amb el tema. Però, quan 
aquest tema no coincideix amb el subjecte de la frase catalana, el 
parlant hi fa concordar el verb en plural igualment (han assassinat, 
han matat) encara que en català hagi de ser singular, concordant 
amb el subjecte un malvat que, però, és informació nova i no tema. 
Dit d’una altra manera, podríem afirmar que aquest aprenent ja 
no té problemes per construir les formes verbals del català i afe-
gir els morfemes de persona i nombre a l’arrel. El problema, en 
aquest cas, és de tipus sintàctic, no morfològic: saber amb quin 
element de la frase ha de fer concordar el verb.

 per què? 

En tagal, encara que el verb no canviï de forma segons la persona 
i nombre del subjecte (com hem vist a [51b]), sí que varia segons 
el valor semàntic (agent, pacient, destinació, etc.) del sintag-
ma que s’interpreta com a tema de la frase. En presentem un 
exemple a [54]:  

[54] tagal

 a. Pumatay ng elepante ang dentista
  matar(ag.) part. elefant tema dentista
  ‘El dentista va matar l’elefant’

 b. Pinatay ng dentista ang elepante
  matar(pac.) part. dentista tema elefant
  ‘L’elefant, el va matar el dentista’

Les dues frases de [54] fan referència al mateix esdeveniment, 
però en la primera s’està parlant del dentista (el tema) i el mor-
fema –um– del verb indica que s’interpreta com l’agent. A [54b], 
en canvi, s’està parlant de l’elefant, que ara serà el tema de la 
frase, i sabem que és el pacient de l’acció perquè el morfema del 
verb no és –um– com abans sinó –in–. Molt probablement aquesta 
característica del tagal és el que ha interferit en la producció 
catalana d’un parlant tagal que hem reproduït a [53].
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 observació 

En algunes frases catalanes produïdes per aprenents panjabis 
sembla que el verb no concordi amb el subjecte sinó amb un altre 
element de la frase:

[55] panjabi

 a. I jo mira la pel·lícula
 b. Nosaltres mengen tot pastissos

En aquests exemples sembla que el verb concorda amb el comple-
ment directe i no amb el subjecte com passaria en català. 

 per què? 

En panjabi els verbs concorden en persona, nombre i gènere amb 
un sintagma nominal de la frase (quan no hi ha cap auxiliar, però, 
en el verb en passat no s’especifica la persona). Si en una frase 
no hi ha cap sintagma nominal, aleshores el verb pren la forma 
menys marcada, la tercera persona del singular en masculí. En 
una frase intransitiva, el sintagma nominal amb què concorda 
el verb coincideix amb el subjecte:

[56] panjabi

 Aadmii aaiaa

 home.masc.sg. va.venir.masc.sg.

 ‘L’ home va venir’

En una frase transitiva en passat, però, el verb sovint concorda 
amb el sintagma que correspondria a l’objecte, perquè el que 
seria el subjecte no és un sintagma nominal ja que porta una 
postposició que impedeix la concordança:

[57] panjabi

 Kuṛii ne kamm kiitaa

 noia.fem.sg. post. treball.masc.sg. va.fer.masc.sg.

 ‘La noia va fer el treball’

Si en una frase tots dos sintagmes porten una postposició, el verb 
adopta la forma neutra del masculí singular:
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[58] panjabi

 Kuṛii ne kursii nũũ vekhiaa

 noia.fem.sg. post. cadira.fem.sg. post va.veure.masc.sg.

 ‘La noia va veure la cadira’

Tot i que el panjabi és una llengua en què el verb té flexió i concorda 
amb un sintagma nominal de la frase, les característiques d’aquesta 
concordança que acabem d’explicar poden dificultar l’adquisició de 
la concordança en català, en el sentit que de vegades, en algunes 
frases transitives, el verb pot concordar amb el complement directe 
i no amb el subjecte, seguint l’estructura de [57], o pot adoptar la 
forma més neutra, la tercera persona del singular.

En panjabi, tant el subjecte com el complement directe en la 
frase corresponent a [55a] portarien postposició i, per tant, el verb 
adoptaria la forma no marcada, que és la que l’aprenent usa aquí 
fent servir la forma mira del català. En el cas de [55b], estaria fent 
concordar el verb amb el complement directe.

 observació 

En algunes frases catalanes produïdes per aprenents ucraïnesos 
el verb en passat no concorda amb el subjecte en persona:

[59] ucraïnès

 a. L’has vist unes vegades

  ‘L’he vist unes vegades’

 b. Després no me’n recordo, me va adormir

  ‘Després no me’n recordo, em vaig adormir’

 per què? 

L’ucraïnès és una llengua en què el verb generalment també té 
formes diferents per a concordar en nombre i persona amb el sub-
jecte de la frase. En passat, però, la concordança no és en persona 
i nombre sinó en gènere i nombre: en singular hi ha una forma 
diferent per a cada gènere, i en plural una de sola per a tots els 
gèneres, però aquestes formes no varien independentment de 
quina sigui la persona:
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[60] ucraïnès

 pytála (passat 1sg., 2sg., 3sg. femení) ‘preguntar’

 pytáv (passat 1sg., 2sg., 3sg. masculí)

 pytálý (passat 1pl., 2pl., 3pl. femení, masculí)

Aquesta propietat de la flexió de l’ucraïnès és el que pot explicar 
els errors de [59], en què el verb en passat no concorda amb el 
seu subjecte en persona (però sí en nombre).

2.2.4 La flexió verbal: el temps, l'aspecte i el mode

Com hem dit abans, la flexió és un dels aspectes d’una llengua 
que presenta més dificultats a l’hora d’adquirir-se. Ja hem expli-
cat que, quan s’aprèn una segona llengua, inicialment tots els 
aprenents passen per una fase de simplificació en què tendeixen 
a ometre els morfemes de flexió i a generalitzar una de les formes 
del verb, habitualment una de les menys marcades morfològi-
cament, de les que tenen menys morfemes de persona, temps, 
etc. En aquest primer estadi, doncs, tots els aprenents, indepen-
dentment de quina sigui la seva primera llengua, fan servir les 
formes verbals de la L2 d’una manera semblant. El que ja no és 
comú a tots els aprenents, i que varia segons les característiques 
de la L1, és el temps que triguen a superar aquesta fase i, un cop 
superada, els tipus d’errors que es troben en les produccions en 
L2. Pel que fa a la rapidesa amb què se supera la primera fase, en 
general és més gran en aquells parlants la primera llengua dels 
quals té una flexió verbal relativament semblant a la de la L2, 
en el nostre cas, el català. Així, els parlants de llengües com el 
xinès o el soninké o el mandinga, que tenen poca flexió verbal, 
trigaran més a adquirir les regles de formació dels temps verbals 
catalans que els de les altres comunitats que tenen una primera 
llengua amb una flexió més similar a la del català. Com que 
a l’apartat 1.2.1.2 ja hem exemplificat el tipus de produccions 
típiques de la primera fase de l’adquisició, en aquest ens cen-
trarem en algunes de les característiques que, més endavant, no 
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són comunes a totes les comunitats lingüístiques d’aprenents. 
Abans, però, encara volem assenyalar algunes característiques 
comunes de les produccions de molts aprenents quan ja han 
superat els primers estadis.

 observació 

Molts aprenents de català, independentment de la llengua d’ori-
gen, quan comencen a aprendre a conjugar els verbs catalans, de 
vegades construeixen malament formes flexionades dels verbs:
 
[61] a. coneixies → coneixaves

  llegeix → lleja

 b. mort → morit

 c. ha vingut → va vingut

 d. vaig anar → vaig anat

 e. estaba buscando → estando buscaba 

En el primer cas, el parlant ha format l’imperfet d’indicatiu 
del verb conèixer i el present de llegir com si fossin de la primera 
conjugació (saltar / saltaves; envejar / enveja) i no ha seguit el patró 
de la segona (conèixer / coneixies) o de la tercera amb increment –eix 
(llegir / llegeix). A [61b], ha regularitzat el participi del verb morir i 
l’ha construït com els que són regulars de la tercera conjugació 
(sortir / sortit). A [61c] el parlant ha fet un creuament entre l’auxi-
liar i la forma no personal del verb en el passat i en el perfet (va 
venir / ha vingut), i a [61d] ha fet el creuament en el sentit contrari: 
ha usat el participi en lloc de l’infinitiu de la forma composta 
del passat. Finalment, a [61e] l’aprenent de castellà, que ja ha 
adquirit els morfemes de gerundi (–ndo) i d’imperfet (–aba), a la 
perífrasi durativa els distribueix de manera errònia entre l’au-
xiliar estar i el verb buscar. 

 per què? 

Tot i que, evidentment, les formes verbals emeses no són les que 
faria servir un natiu adult, aquests errors indiquen que el parlant 
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està superant la fase inicial en què tendia a no utilitzar morfemes 
verbals i està aprenent a fer-los servir; és, doncs, un primer pas 
necessari per aprendre a dominar el sistema de flexió verbal del 
català (o del castellà).

 observació 

Molts aprenents de català (o de castellà), independentment de la 
llengua d’origen, quan ja dominen relativament bé la construcció 
de les formes verbals, sovint continuen tenint dificultats amb 
l’ús del subjuntiu i del condicional: 

[62] a. romanès

  Lo guarda allí para que no se va, pero al final se va

  ‘Lo guarda allí para que no se vaya, pero al final se va’

 b. àrab

  S’ha de buscar un jefe que no és mala persona 

  ‘S’ha de buscar un jefe que no sigui mala persona’

 per què? 

El problema, en aquest cas, no està relacionat només amb la cons-
trucció pròpiament dita de la forma verbal sinó també amb l’ús 
mateix d’aquests modes. El subjuntiu i el condicional impliquen 
l’existència d’una frase subordinada i, per tant, més complexa 
des del punt de vista sintàctic. És la complexitat estructural la que 
dificulta l’ús de les formes del subjuntiu i del condicional, espe-
cialment quan a les primeres llengües les relacions entre les dues 
parts de la frase composta es materialitzen d’una altra manera.

De vegades, fins i tot els parlants que tenen subjuntiu a la L1 
en el mateix context que el català, durant el procés d’adquisició 
de la L2 poden tenir-hi dificultats, com en el cas de l’aprenent 
romanès de castellà que va emetre la seqüència de [62a] tot i que 
en romanès, com es veu a [63], en aquesta frase s’hauria fet servir 
el subjuntiu: 

[63] ca să nu plece (indicatiu: pleacă)

 perquè no marxi

 ‘perquè no se’n vagi’
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Per als parlants de llengües que tenen un sistema de flexió 
verbal de temps i modes relativament similar al del català, però, 
les dificultats més grans no estan relacionades amb la construcció 
de les formes sinó amb el seu ús, és a dir, a saber quan s’ha de 
fer servir un temps i mode i quan se n’ha de fer servir un altre. 
De vegades les dificultats estan clarament vinculades a l’ús de 
les formes verbals en la primera llengua.

 observació 

Els aprenents romanesos, quan ja dominen relativament bé la 
construcció de les formes verbals, sovint tenen problemes amb 
l’ús dels temps verbals en algunes frases compostes: 

[64] romanès

 a. El mes de gener quan vaig anar a Romania, vaig anar a 

Institut Cervantes de Bucarest i vaig preguntar si hi ha un 

diccionari

  ‘... i vaig preguntar si hi havia un diccionari’

 b. —I quan vas arribar aquí...

  —M’he adonat que no, que és millor si parlo català

  ‘Em vaig adonar que no, que era millor si parlava català’

 per què? 

Els dos parlants que han produït les seqüències de [64] fan servir 

el present a les subordinades quan el verb de la principal indica 

passat: hi ha per hi havia, i és i parlo per era i parlava. Això s’explica 

perquè en romanès, com es veu a [65], el verb d’aquestes subor-

dinades va en present encara que el verb principal sigui en un 

temps de passat:

[65] romanès

 Am întrebat dacă e un dicţionar 

 he preguntat si és un diccionari

 ‘Vaig preguntar si hi havia un diccionari’

El parlant que ha emès la frase de [64b], a més, ha fet servir el 

perfet en lloc del passat compost, reproduint el que hauria fet 
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en la seva llengua, que, com es veu a [66], fa servir el perfet en 

aquells casos en què el català utilitza el passat (el passat només 

es fa servir en narracions escrites):

[66] romanès

 Ieri am primit telegrama

 ahir he rebut telegrama.el

 ‘Ahir vaig rebre el telegrama’

 observació 

Els aprenents de català d’algunes llengües en què el verb té una 

flexió similar a la del català, quan ja dominen relativament bé 

la construcció de les formes verbals, sovint tenen problemes amb 

l’ús d’alguns temps de passat: 

[67] ucraïnès 

 a. No han fet res

  ‘No em van fer res’

 b. Tot això jo estudiava antes 

  ‘Tot això jo ho havia estudiat abans’

 c. Yo estaba en el hospital siete meses 

  ‘Yo estuve en el hospital siete meses’

 d. Antes yo vivo en Roses

  ‘Antes yo vivía en Roses’

[68] amazic 

 a. La meva mare li ha vist i vam córrer

  ‘La meva mare el va veure i vam córrer’

 b. Quan vam acabar hem quedat al pati 

  ‘Quan vam acabar ens vam quedar al pati’

 c. Abans miro els teletubies, ara no 

  ‘Abans mirava els teletubies, ara no’

[69] àrab 

 a. I, clar, i vaig dir a la meva família que vaig de vacances,

  però si trobo feina em quedo 
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  ‘… anava de vacances però que si trobava feina em que-

  dava’

 b. —Ell va marxar abans?

  —Sí, abans, sí

  —I us va deixar allà?

  —No, ell ha vingut aquí sin conèixer-me, no? E després

  ha ido allí de vacances

  ‘No, ell va venir aquí sense conèixer-me, no? I després

  va anar allà de vacances’

 c. Quan era jove practico esport en mi país 

  ‘Quan era jove practicava esport al meu país’ 

 per què? 

Una cosa que s’ha de tenir present és que, mentre en català les 
distincions més bàsiques són les temporals, en moltes llengües les 
diferències són fonamentalment aspectuals. Simplificant molt, 
això vol dir que no es posa de manifest el temps en què s’esdevé 
l’acció, l’estat o el procés expressat a la frase, sinó si aquest es veu 
com a acabat (acomplert: vaig menjar una poma, he menjat una poma, m’he 
enfadat = estic enfadat) o com a obert (inacomplert: menjo una poma, estic 
menjant una poma, menjaré una poma), o bé com un tot delimitat amb 
un punt final (perfectiu: vaig menjar una poma) o com una seqüència 
en què importa sobretot la durada (imperfectiu: menjo una poma, 
estic menjant una poma, menjava una poma, estic enfadat, estava enfadat). 
A aquestes distincions aspectuals, se n’hi poden afegir d’altres: 
habitual, previst, experimentat una vegada en el passat, etc.

L’ucraïnès és una llengua amb una flexió verbal relativament 
similar a la del català a la qual s’afegeix una distinció aspectual 
generalitzada entre formes perfectives i imperfectives. Com es veu 
a [67], quan els ucraïnesos aprenen català, una vegada superada 
la primera fase en què fan servir una forma verbal sense flexió 
(o l’infinitiu), on tenen més problemes és amb les distincions 
dels usos de les formes de passat catalanes, perquè no sempre 
coincideixen amb les de la seva L1. 

L’amazic i l’àrab tenen un sistema verbal amb flexió de persona 
semblant a la del català, però una mica més complexa, i basat en 
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l’oposició aspectual entre acomplert i inacomplert. Com es veu a 

[68] i [69], les produccions catalanes dels seus parlants presenten 

analogies amb les dels parlants d’ucraïnès. En l’últim exemple 

de cada grup es pot observar l’ús del present quan el context ja 

deixa clar el temps verbal (en aquests casos, l’adverbi de temps 

o la frase temporal precedent).

 observació 

Els aprenents de català d’algunes llengües, quan ja dominen 

mitjanament bé la construcció de les formes verbals, sovint tenen 

problemes amb l’ús d’alguns temps de passat i de present: 

[70] xinès

 Jo quan està Xina ha caigut

 ‘Quan jo era a la Xina vaig caure’

[71] tagal

 a. Estan mirant a la finestra si veien la granota

  ‘Estan mirant per la finestra si veuen la granota’

 b. —I quan vas venir aquí [feia un any], vas venir ja a l’institut, 

  no?

  —No

  —No?

  —He vingut abril 

  ‘Vaig venir a l’abril’

[72] soninké, mandinga, wòlof, fula

 a. —La caputxeta no va anar a casa de l’àvia

  —Sí

  —Què va passar?

  —Va dir que tens el nas gros

  ‘Va dir que tenia el nas gros’

 b. Quan era a Senegal fem una festa

  ‘Quan era al Senegal fèiem festes’

 c. —I per carnaval vau fer alguna cosa més, a part de disfressar-

  vos?
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  —Jo no he anat.

  ‘Jo no hi vaig anar’

 d. [Un dia, uns nens] m’han fet caure, m’han agafat del peu

  i m’he caigut

  ‘Em van fer caure, em van agafar del peu i vaig caure’

El que es pot observar en els aprenents d’aquestes llengües és 
que els errors en les formes verbals de vegades només afecten el 
temps, però no l’aspecte. Com es pot veure en aquests exemples, 
el parlants s’equivoquen fent servir un temps típicament d’aspecte 
inacomplert per un altre del mateix tipus (present / imperfet) 
o un de valor acomplert per un altre que també té aquest valor 
(passat / perfet).

 per què? 

Pel que fa a les llengües en què el verb no és flexionat (o ho és molt 
poc), ja hem dit que les dificultats de la primera fase de l’adqui-
sició de la L2 poden durar més temps, perquè s’hi sumen les de 
la construcció de la forma i les de l’ús. En xinès, per exemple, els 
verbs no canvien de forma per expressar el temps ni la persona. 
El que en català es fa a través de les diverses formes dels temps 
verbals, en xinès s’aconsegueix amb marques d’aspecte, com a 
[73a,b], o bé es dedueix de la presència de determinats modifica-
dors adverbials, com a [74]:

[73] xinès

 a. Wǒ xie le sān fēng xìn (perfectiu)

  jo escriure perf. tres part. carta

  ‘He escrit tres cartes’

 b. Lǐsì zài jiěshi wénfa  (imperfectiu)

  Lisi imperf. explicar gramàtica

  ‘La Lisi explica/està explicant gramàtica’

[74] xinès

 Wǒ bù hīdao, tā zuótiān qù, j ı̄ntiān qù, háishi

 jo no saber ell ahir venir avui venir o
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 míngtiān  qù

 demà           venir

 ‘No sé si va venir ahir, ve avui o vindrà demà’

El tagal, a diferència del català, tampoc no se centra en les dife-

rències temporals (passat, present i futur) sinó en les aspectuals 

(acció acabada, inacabada):

[75] tagal

 acomplert [+començat] [+acabat] nag+luto ‘he cuinat,

     vaig cuinar’

 inacomplert [+començat] [-acabat] nag+luluto ‘cuino, 

     cuinava’

 previst [-començat] [-acabat] mag+luluto ‘cuinaré’

El soninké, el mandinga, el wòlof i el fula són llengües en què 

també dominen les diferències aspectuals per sobre de les tem-

porals, que es marquen amb uns sufixos verbals o amb unes 

partícules equivalents als auxiliars. En donem alguns exemples 

a [76], tot i que la realitat és força més complexa:

[76] soninké

 a. A wa maaron yiga+na

  ell inac. arròs menjar+inac.

  ‘Ell menja / menjava arròs’

 b. A da maaron yiga

  ell acom. arròs menjar.acom.

  ‘Ell ha menjat / va menjar arròs’

 mandinga

 a. Faatu ka maanoo tuu

  Fatu inac. arròs moldre

  ‘La Fatu mol / molia arròs’

 b. Faatu ye maanoo tuu

  Fatu acom. arròs moldre

  ‘La Fatu ha molt / va moldre arròs’
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 wòlof

 a. Mangi di lekka

  jo inac. menjar

  ‘Menjo / estic menjant’

 b. Lekka naa mburu

  menjar acom.1sg. pa

  ‘He menjat / vaig menjar pa’

 fula

 a. O yeey+at maaro ko

  ell vendre+inac. arròs el

  ‘Ell ven / està venent l’arròs 

 b. O yeey+at maaro ko

  ell vendre+acom. arròs el

  ‘Ell ha venut /va vendre l’arròs’

2.2.5 Els articles

Com ja hem dit a l’apartat 1.2.2, els articles, tal com els en-
tenem per al català, no són presents a totes les llengües i són 
uns dels elements que en els primers estadis d’adquisició d’una 
llengua, sigui quina sigui, se solen ometre i que més endavant, 
quan es comencen a fer servir, poden utilitzar-se erròniament: 
o bé produint-los on no n’hi hauria d’haver o bé usant el definit 
per l’indefinit o viceversa. 

 observació 

Quan ja dominen mitjanament bé la L2, els aprenents de català 
que tenen el fula o el wòlof com a L1, sovint tenen problemes 
amb l’ús dels articles:

[77] wòlof, fula

 a. Estudio per poder buscar la feina Ø → la

 b. El meu germà està en el col·legi del Montjuïc Ø → el

 c. La gent de Ø meu país el → Ø 
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 per què? 

El fula i el wòlof tenen un element relativament equivalent a 
l’article definit del català, però que també pot funcionar com a 
demostratiu. Aquests elements varien segons la classe de nom 
que determinen, de manera que en wòlof té deu formes diferents 
i en fula, fins a vint-i-quatre. En totes dues llengües, aquest 
determinant apareix després del nom:

[78] fula

 gorko on wore  en debbo on linngii ngii caangol ngol

 home det. homes det. dona det. peix det. riu det.

 ‘l’home’ ‘els homes’ ‘la dona’  ‘el peix’           ‘el riu’

 wòlof

 soxna   si soxna   yi toogu   bi   nit         ñi   garab gi

 dona  det. dones det. cadira det. persona det.    arbre det.

 ‘la dona’ ‘les dones’ ‘la cadira’ ‘les persones’   ‘l’arbre’

Pel que fa a l’article indefinit, el wòlof, com el català, té una 
forma relacionada amb el numeral un, que precedeix el nom, 
però el fula no té cap forma d’article indefinit i la indefinitud la 
marca, simplement, l’absència d’article:

[79] wòlof

 benna taabul   ab     siis

 det.   taula det. cadira

 ‘una taula’ ‘una cadira’

 fula

 basalle boofo

 ceba ou

 ‘ceba / una ceba’ ‘ou / un ou’ 

En wòlof, però, un sintagma nominal definit apareix sense article 
si el nom porta un complement:

[80] wòlof

 taabul Omar

 taula Omar

 ‘la taula de l’Omar’
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Veiem, doncs, que el fet que aquestes llengües tinguin elements 
vagament equivalents als articles catalans no impedeix que els 
aprenents tinguin dificultats per a fer servir aquestes partícules, 
perquè els usos no són idèntics en la L1 i la L2.

 observació 

Quan ja dominen mitjanament bé la L2, els aprenents de català 
que tenen el soninké o el mandinga com a L1, sovint tenen pro-
blemes amb l’ús dels articles:

[81] soninké, mandinga

 a. A mi no m’agrada Ø porc el → Ø 

 b. Això va a Ø carpeta la → Ø

 c. —Què mires, a la tele?

  —A vegades Ø Barça el → Ø

 per què? 

En soninké i en mandinga la definitud del sintagma nominal 
es marca mitjançant l’adjunció d’un sufix a algun element del 
sintagma. La presència o absència del sufix distingeix, aproxi-
madament, el que en català seria un sintagma nominal amb 
determinant (definit o indefinit) del que en seria un sense de-
terminant (menja el/un formatge vs. menja formatge):

[82] a. soninké

  sugo+n sugo

  cabra+det. cabra

  ‘la/una cabra’ ‘cabra’

 b. mandinga

  sal+oo sala sala    kot+oo

  pont+det. pont pont   vell+det.

  ‘el/un pont’ ‘pont’ ‘el pont vell’

És possible que alguns dels errors de parlants soninkés o mandin-
gues recollits a [81], concretament el de [81a], estiguin relacionats 
amb el sistema de definitud de la L1, que en aquests casos és 
diferent al del català.
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 observació 

Quan ja dominen mitjanament bé la L2, els aprenents de català 

que tenen l’àrab com a L1, de vegades tenen problemes amb l’ús 

dels articles, que repeteixen de manera inadequada:

[83] àrab 

 a. El noi el gran  Ø → el

 b. Viu a una la casa  petita Ø → la

 c. Renta Ø terra de la cuina el → Ø

 per què? 

En àrab, com es veu a [84a], l’adjectiu que modifica un nom 

definit també porta aquesta marca, cosa que explica l’error de 

[83a]. La forma indefinida es construeix o bé sense cap mena 

d’article, o bé, com a [84b], amb l’article indefinit al davant del 

conjunt format pel nom amb la marca de definit prefixada, que 

ara ja no té valor de definit; aquesta propietat de l’àrab marroquí 

justificaria [83b]. Finalment, en aquesta llengua, com en wòlof 

a l’exemple [80], un sintagma nominal amb un complement del 

nom s’interpreta com a definit i no porta la marca de definitud si 

no hi ha cap preposició entre els dos noms, com a [84c], cosa que 

podria explicar l’existència d’alguns errors com el de [83c]:

[84] àrab 

 a. le-mdīna la-qdīma

  la+ciutat la+vella

  ‘la ciutat vella’

 b. wāh.d el-māgāna jdīda 

  un el+rellotge nou

  ‘un rellotge nou’

 c. Ø+bāb eḍ-ḍāṛ (cf.   al-bāb ‘la porta’)

  porta la+casa

  ‘la porta de la casa’
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 observació 

Quan ja dominen mitjanament bé la L2, els aprenents de català 
que tenen el panjabi, l’ucraïnès, l’amazic o el xinès com a L1, de 
vegades tenen problemes amb l’ús dels articles:

[85] panjabi  M’agrada Ø conill  el → Ø

  Ha robat Ø dineros [uns de concrets] els → Ø

 ucraïnès Has xutat Ø pilota la → Ø

  Treballa Ø dossier el → Ø

 amazic Anaré amb el barco Ø → el 

  —De què t’havies disfressat?

  —Del metge Ø → el

 xinès Mira allà si tinc Ø granota la → Ø

  S’ha trencat Ø pot el → Ø

 per què? 

En aquestes llengües la definitud no es marca a través de cap 
partícula ni afix sinó que es dedueix pel context discursiu o per 
la posició del sintagma a la frase:

[86] a. panjabi

  É kamraa vekho. Kamraa pasand ai?

  aquesta cambra mira cambra agrada és 

  ‘Mira aquesta cambra. T’agrada la cambra?’

  ikk kàr

  una casa

  ‘una casa’

 b. ucraïnès

  Ánna  ãytátyme  knýžu. Knýžu  byló  napýsanu  v  anhl’íji

  Anna llegirà llibre  llibre ha.estat  escrit en anglès

  ‘L’Anna llegirà un llibre. El llibre ha estat escrit en anglès’

 c. amazic

  Teḍew tḥerijat

  se’n.va.volant papallona

  ‘La / una papallona se’n va volant’
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 d. xinès

  Wǒ zài mǎi shū le

  jo part. comprar llibre part.

  ‘Jo compro un llibre’

  Shū wǒ mǎi le 

  llibre jo comprar part.

  ‘El llibre, el vaig comprar’

  Wǒ bǎ shū mǎi le 

  jo part. llibre comprar part.

  ‘Jo vaig comprar el llibre’

És molt freqüent que els sintagmes que apareixen al començament 

de la frase s’interpretin com a definits, mentre que si apareixen en 

altres posicions puguin ser interpretats com a indefinits. Aquest 

és el cas, per exemple, de l’ucraïnès, de l’amazic i del xinès. En 

aquesta última llengua, si tant el subjecte com l’objecte són defi-

nits (wǒ ‘jo’ i shū ‘llibre’, en el tercer exemple de [86d]), l’objecte pot 

aparèixer al davant del verb, després del subjecte, però encapçalat 

per una marca especial, bǎ. Si apareix al davant de tot de la frase, 

com en el segon exemple de [86d], és que es tracta d’informació 

vella (el tema de frase) i és el que en català correspondria a una 

estructura amb el complement directe definit inicial i un pronom 

àton lligat a aquest complement al costat del verb: el llibre el vaig 
comprar. Més endavant, quan a l’apartat 2.2.10 parlem de l’ordre 

dels constituents a la frase reprendrem aquest tema.

L’absència de marques de definitud en aquestes llengües fa que 

els problemes per adquirir els articles, que són comuns a tots els 

aprenents, puguin ser més difícils de resoldre per als parlants que 

les tenen com a L1, tant per problemes d’omissió com d’extensió 

abusiva de l’article català.

2.2.6 Els adjectius i pronoms possessius

En català existeixen uns elements especials relacionats amb 
els pronoms personals que generalment fan referència al pos-
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seïdor d’una entitat (la meva germana; la nostra esperança). Aquests 
elements, quan determinen el nom, solen aparèixer al seu davant 
i precedits per l’article definit, encara que segons els contextos o 
les variants dialectals es poden donar altres ordres:

[87] a. la meva faldilla / la faldilla meva

  la meva germana / ?la germana meva

 b. una faldilla meva / ??una meva faldilla

  una germana meva / una meva germana

Els adjectius i els pronoms possessius tenen la persona i nom-
bre del posseïdor i concorden en gènere i nombre amb el nom que 
denota la cosa posseïda:

[88] a. les meves cases (d’un noi o d’una noia)

   1 sg./fem.pl. fem.pl.

 b. el teu gos (d’un noi o d’una noia)

   2 sg./masc.sg. masc.sg.

 c. la nostra amiga (de dos nois / noies)

   1 pl./fem.sg fem.sg.

Aquestes propietats, però, no són comunes a totes les llen-
gües. En castellà, per exemple, el nom que té un possessiu al 
davant no porta article (mi hermana / *la mi hermana), i en anglès, 
el possessiu concorda amb el posseïdor, no amb el nom que in-
dica la cosa posseïda: her brother (el seu [d’ella] germà) / his sister 
(la seva [d’ell] germana).

Per als aprenents de català com a segona llengua, l’adqui-
sició dels possessius pot estar influïda pel sistema de la L1. En 
primer lloc presentarem alguns casos en què les dues llengües 
es comporten, en alguns aspectes, de la mateixa manera, però 
de manera diferent en uns altres. 

 observació 

De vegades els aprenents de català que tenen el panjabi com a L1 
tenen problemes amb la posició dels possessius:
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[89] panjabi

 religió nosaltres

 ‘la nostra religió’

 per què? 

Com en català, en panjabi el possessiu concorda en persona amb 

el posseïdor, i en gènere i nombre amb el nom que indica la cosa 

posseïda, i també se situa davant del nom:  

[90] panjabi

 a. meraa  pràà b. merii   pàiṇ
  jo.de     germà  jo.de     germana

  ‘el meu germà’  ‘la meva germana’

En aquesta llengua, però, els complements del nom precedeixen 

el nom, com els possessius:

[91] Faraas  daa aadmii

 Pèrsia de home

 ‘l’home de Pèrsia’

El fet que en català només siguin prenominals els possessius pot 

fer que els aprenents que ja han après a situar el complement del 

nom darrere seu facin el mateix amb els possessius, de vegades, 

com a [89], en la forma d’un pronom personal.

 observació 

De vegades els aprenents de català que tenen el romanès com a 

L1 ometen l’article que precedeix els possessius:

[92] romanès

 a. meves estudis

  ‘els meus estudis’

 b. amb meu xicot

  ‘amb el meu xicot’
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 per què? 

Com en català, en romanès el possessiu concorda en persona amb 
el posseïdor, i en gènere i nombre amb el nom que indica la cosa 
posseïda, però se situa després del nom, que porta el morfema 
de definitud sufixat (l’element que correspon aproximadament 
a l’article definit del català):  

[93] romanès

 colegul meu

 col·lega.el  meu

 ‘el meu col·lega’

Com es pot comprovar, a [92] els parlants han situat correctament 
el possessiu català davant del nom, però han omès l’article de-
finit davant del sintagma perquè en la seva llengua la marca de 
definitud apareix sufixada després del nom i ja deuen sentir que 
el possessiu ocupa la posició del determinant. 

 observació 

De vegades els aprenents de català que tenen l’ucraïnès com a L1 
tenen dificultats per flexionar adequadament els possessius en 
gènere i nombre:

[94] ucraïnès

 seu filles (d’un noi)

 ‘les seves filles’

 per què? 

En ucraïnès, el possessiu precedeix el nom, conté, com en català, 
el tret de persona del posseïdor i concorda en gènere, nombre i cas 
amb el nom que denota la cosa posseïda. Aquesta concordança, 
però, només es dóna en la primera i la segona persones, com a 
[95a]. Si el possessiu és de tercera persona, com a [95b,c], no hi 
ha concordança amb el nom i el possessiu reprodueix els trets 
de persona i gènere del posseïdor (com a la tercera persona del 
singular de l’anglès: his ‘seu, d’ell’ quan el posseïdor és masculí 
i her ‘seu, d’ella’, quan és femení):
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[95] ucraïnès

 a. tvojá máty

  teu.fem.sg. mare.fem.sg.

  ‘la teva mare’ (d’un noi o d’una noia)

 b. jóho máty

  seu.masc.sg. mare.fem.sg.

  ‘la seva mare’ (d’un noi)

 c. jijí máty

  seu.fem.sg. mare.fem.sg.

  ‘la seva mare’ (d’una noia)

Però si el posseïdor és el subjecte de la frase en què es troba el 
possessiu, aleshores el possessiu no marca la persona i adopta 
el gènere del nom que designa la cosa posseïda (i no el del pos-
seïdor, com abans): 

[96] ucraïnès

 a. Ja  vz’av svojú val’ízku

  jo  vaig.agafar poss.fem.sg. maleta

  ‘Vaig agafar la meva (pròpia) maleta’

 b. Vin  vz’av svojú val’ízku

  ell    va.agafar poss.fem.sg. maleta

  ‘Va agafar la seva (pròpia) maleta’

Aquestes propietats dels possessius de l’ucraïnès són al darrere 
d’alguns dels errors que es troben a la parla catalana dels apre-
nents. En el de [94], per exemple, hi podria haver influït el fet 
que en ucraïnès el possessiu de tercera persona tingui el gènere 
i el nombre del nom que expressa el posseïdor i no el del nom 
que denota la cosa posseïda, com vèiem a [95]; el possessiu seu és 
masculí com el posseïdor, un noi, i no concorda en femení plural 
com hauria de ser en català, amb filles.

 observació 

De vegades els aprenents de català que tenen l’àrab o l’amazic com 
a L1 tenen dificultats per flexionar adequadament els possessius 
i per realitzar l’article que els precedeix:
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[97] àrab

 a. meu avi
  ‘el meu avi’

 b. meu cosins
  ‘els meus cosins’

 per què? 

En amazic i en àrab existeixen unes formes dels pronoms per-
sonals que, adjuntades a determinats elements, equivalen als 
possessius del català. En totes dues llengües, com es veu a [98a,b], 
es poden combinar amb la preposició que equival al de del català 
i que introdueix el complement del nom. En alguns tipus de 
noms de l’àrab (molts dels que denoten parts del cos, relacions 
de parentiu, etc.), aquests elements pronominals s’adjunten 
directament al nom que expressa la cosa posseïda i que apareix 
sense el morfema de definitud però s’interpreta sempre com a 
definit, com a [98c]:

[98] a. amazic

  taddart n+nes
  casa de.ell
  ‘la seva casa (d’ell)’

 b. àrab

  el-hātem dyāl+u
  el.anell de.ell
  ‘el seu anell (d’ell)’

 c. àrab

  dāt+u wuld+i ūlād+i

  cos+ell fill+jo fills+jo

  ‘el seu cos (d’ell)’ ‘el meu fill’ ‘els meus fills’

En amazic, els noms de parentiu no van acompanyats de possessiu 

quan aquest correspondria a una primera persona del singular 

(com en català, la mare, referida a la mare del parlant); en les altres 

persones, el possessiu apareix adjuntat al darrere i els noms per 

a fill/filla sempre el porten, encara que també vagin acompanyats 

del sintagma preposicional:
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[99] amazic

 a. baba+Ø  ‘el meu pare’

  baba+k  ‘el teu pare’

  baba+s  ‘el seu pare’

 b. mmi+s n Hammed

  fill+seu de Ahmed

  ‘el fill de l’Ahmed’

En els errors que hem presentat a [97], produïts per aprenents 

àrabs, es veu com l’omissió de l’article es relaciona amb l’absèn-

cia d’aquest element a la L1, a [97a], i també s’observa com no es 

marca el plural del possessiu català (meu) per fer-lo concordar amb 

el nom (cosins), perquè en àrab l’element que marca el possessiu 

té els trets del posseïdor (aquí, una primera persona del singular) 

i no els de la cosa posseïda.

 observació 

De vegades els aprenents de català que tenen el fula o el wòlof 

com a L1 tenen dificultats per a flexionar adequadament els 

possessius:

[100] fula, wòlof

 a. la seu pare (d’un home)

  ‘el seu pare’

 b. la meva filles (d’una dona)

  ‘les meves filles’

 c. el meu germana (d’un home)

  ‘la meva germana’

A més del problema amb el gènere, potser condicionat pel sistema 

de classes nominals d’aquestes llengües (vegeu l'apartat 2.2.5), 

també s’observa que es fa servir el singular en lloc del plural quan 

el posseïdor és singular.
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 per què? 

A diferència del que passa en català, els possessius del fula i del 
wòlof no concorden en gènere (en classe nominal) amb el nom que 
expressa la cosa posseïda, i això explica [100c]. Els possessius del 
fula, com els de l’amazic, estan formats per un pronom personal 
precedit d’una preposició i, en el cas de la tercera persona, el 
possessiu varia segons la classe nominal del posseïdor, cosa que 
explica els altres dos errors. En totes dues llengües, el possessiu, 
com en català, pot coaparèixer amb l’article:

[101] a. fula

  deftere ma-kko nden

  llibre de.ell+cl.nom det.

  ‘el seu llibre’

 b. wòlof

  seen      teere   (bi) xarit-am   (bi)

  vostre   llibre   det. amic+seu  det.

  ‘el vostre llibre ‘el seu amic’

 observació 

De vegades alguns aprenents de català que tenen el soninké, el 
mandinga, el xinès o el tagal com a L1 poden construir malament 
el sintagma nominal amb un possessiu per problemes d’ordre:

[102] soninké, mandinga, xinès, tagal

 a. teu de cotxe

  ‘el teu cotxe’

 b. ella fill

  ‘el seu fill’

 per què? 

En certes llengües, els possessius coincideixen amb les formes 
dels pronoms personals o amb alguna de les possibles formes que 
poden tenir. En tagal, per exemple, dues de les possibles formes 
dels pronoms personals poden tenir valor possessiu; en un cas 
precedeixen el nom i, en l’altre, el segueixen:
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[103] tagal

 aking pusa pusa ko

 jo/meu gat gat jo/meu

 ‘el meu gat’ ‘el meu gat’

En xinès, en soninké i en mandinga els possessius coincideixen 
amb els pronoms personals i només se’n distingeixen per la po-
sició, que és prenominal quan tenen valor possessiu:

[104] a. xinès

  wǒ de chèn shān

  jo part. camisa

  ‘la meva camisa’

 b. soninké

  a yaqqe

  ell dona

  ‘la seva dona’

 c. mandinga

  n dinkee i la muroo

  jo fill  tu de ganivet

  ‘el meu fill’ ‘el teu ganivet’

Com es pot veure, en xinès aquests pronoms solen anar seguits 
d’una partícula (de) que els enllaça amb el nom que expressa la 
cosa posseïda. En soninké, en canvi, no hi ha cap enllaç entre 
l’element possessiu i el nom, i en mandinga generalment tampoc 
no n’hi ha quan es tracta d’una possessió inalienable (com fill, o 
les parts del cos), però quan la possessió és alienable es fa servir la 
postposició la darrere de la forma pronominal. La construcció de 
[102a], teu de cotxe, emesa per un aprenent xinès, es pot relacionar 
força clarament amb l’estructura de [104a]: ha triat bé la forma del 
possessiu (i no hi ha posat el pronom personal tu), però en canvi 
ha enllaçat el possessiu i el nom mitjançant la preposició de (de 
tu > teu de). L’estructura de [102b], en canvi, és un calc perfecte de 
la construcció soninké de [104b].
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2.2.7 Els pronoms àtons

En català hi ha dues sèries de pronoms personals. Uns són 
els anomenats forts (jo / mi, tu, ell/ella, nosaltres, vosaltres i ells/elles) 
i els altres són els pronoms febles o àtons. Els primers, excepte mi, 
són els únics que poden fer de subjecte. Els altres poden adoptar 
formes diferents segons la funció sintàctica que facin i segons 
la persona, gènere i nombre del referent. Aquest, però, no és el 
comportament dels pronoms en totes les llengües. En moltes, 
hi ha una única forma per a cada persona (o persona i nombre), 
independentment de la funció sintàctica del pronom o de les 
seves propietats morfològiques. Indirectament, ja hem parlat 
d’aquesta qüestió quan presentàvem aquelles llengües en què 
els possessius coincideixen formalment amb els pronoms per-
sonals (vegeu l'apartat 2.2.6). Ara no insistirem en aquest tema 
i tampoc no tornarem a incidir en aquelles dificultats comunes 
a tots els aprenents a què ja ens hem referit a l’apartat 1.2.3 
(l’omissió dels pronoms en i hi) ni en els problemes relacionats 
amb la flexió de gènere i nombre. Ens centrarem, aquí, a ob-
servar com les diferències en algunes construccions entre certes 
L1 i el català poden influir en l’adquisició de l’ús dels pronoms 
personals àtons. 

 observació 

Alguns aprenents de català que tenen el xinès com a L1 elideixen 
el pronom de complement directe:

[105] xinès

 a. —I què has de fer quan se t’adorm el peu?

  —Despertar Ø

  ‘Despertar-lo’

 b. —Qui t’ha fet l’entrepà?

  — Ø he comprat

  ‘Me l’he comprat’
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 per què? 

Com es veu a [106], quan el complement directe d’una frase es 
pot deduir fàcilment pel discurs o pel context extralingüístic, en 
xinès aquest complement no s’expressa, mentre que en català se 
sol expressar a través d’un pronom:

[106] Wǒ dú le

 jo llegir perf.

 ‘L’he llegit’

[106] seria una resposta correcta a una pregunta com ara «Què 
n’has fet, del llibre?». En català tampoc no cal repetir el llibre però és 
imprescindible posar-hi el pronom el. El fet que en xinès no s’hi 
posi és el que explica les construccions catalanes de [105] emeses 
per aprenents xinesos.

 observació 

Molts aprenents de català L2 tenen problemes per saber si un 
determinat verb és o no pronominal i, per tant, si necessita o no 
la presència d’un pronom àton del paradigma dels reflexius:

[107] mandinga  S’ha plorat

  Ø estan amagant de la senyoreta

 amazic  Vam fer un pastís i m’he ganat

  Quan vam acabar Ø hem quedat al patí

 ucraïnès  Un nen s’ha caigut

  Ø diu Saviola

 panjabi El nen se caminava

  El nen s’havia vist el llop

 tagal Jo em perdo (jugant)

  Ø diu Nené

 per què? 

Només que comparem el català i el castellà, dues llengües molt 
properes, veurem que un determinat verb no es comporta de la 
mateixa manera en totes les llengües:



146

[108] català castellà

 el noi riu / *es riu el chico ríe / se ríe

 el noi cau / *es cau el chico cae / se cae

 el noi calla / *es calla el chico calla / se calla

 el noi marxa / *es marxa el chico marcha ≠ se marcha 

Aquestes diferències fan que els aprenents de català que tenen el 
castellà com a L1 diguin seqüències com *el noi es riu, que no són 
pròpies del català. Això mateix es dóna, també, en parlants d’altres 
llengües. El fet que un determinat verb sigui pronominal (o ho 
pugui ser) o no és una característica idiosincràtica del verb, és a 
dir, és una cosa que s’ha d’aprendre en el moment d’aprendre el 
verb, que no es pot deduir d’enlloc més; per tant, tots els apre-
nents de català, tant si la L1 té verbs pronominals, com si no en 
té, podran tenir problemes en l’ús d’aquests pronoms. 

 observació 

Molts aprenents de català tenen problemes per fer servir els pro-
noms àtons en les estructures tematitzades i solen ometre’ls:

[109] tagal I les equacions aún no Ø havíem les → Ø

  treballat  

 xinès Nens Ø van a buscar bosc, la granota la → Ø

 panjabi —Les verdures com les feu?

  —Cebes Ø tallar, i tomàquets i alls Ø  les / els → Ø

  fregir

 per què? 

Els problemes de les frases de [109] es relacionen amb els pronoms 
àtons a les tematitzacions, és a dir, en aquelles estructures en 
què el subjecte o un complement del verb apareixen en una po-
sició que no és l’habitual (normalment al davant, però també 
pot ser al darrere) perquè es consideren el tema de la frase, la 
informació vella, allò de què s’està parlant. Ja hem mencionat 
aquestes construccions a l’apartat dedicat als articles (2.2.5) i en 
tornarem a parlar més detalladament quan expliquem l’ordre 
sintàctic (a 2.2.10). De moment, només remarquem que no a 
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totes les llengües les construccions tematitzades impliquen la 

presència d’un pronom que reprengui el complement que apareix 

fora del seu lloc habitual. Com es veu a [110], el català i el castellà 

es comporten igual a [110a] i [110b], amb un complement directe 

i un d’indirecte, però no a [110c] i [110d], amb un complement 

de règim verbal (el castellà no té els pronoms equivalents a en / 

hi que correspondrien a aquesta funció):

[110] a. La carta no la vaig enviar

  La carta no la mandé

 b. A la mare no li diguis res

  A mamá no le digas nada

 c. A Madrid no hi he anat mai

  A Madrid no Ø he ido nunca

 d. D’aquesta mina en treuen carbó

  De esta mina Ø sacan carbón

El fet que en moltes llengües no hi hagi cap pronom equivalent 

als assenyalats a [110] fa que els aprenents de català sovint cons-

trueixin aquesta mena de frases sense pronoms, com a [109]. A 

l’apartat 2.2.10 tornarem a parlar d’aquesta qüestió en relació 

amb les diferències d’ordre dels constituents de la frase.

2.2.8 Les preposicions

Com ja hem dit a l’apartat 1.2.4, les preposicions són uns ele-
ments que, com els articles i els pronoms àtons, també resulten 
difícils d’adquirir a tots els aprenents, especialment aquelles 
que tenen un valor semàntic menys definit. Inicialment, els 
problemes són d’omissió de la preposició i, després, de confusió 
d’una preposició amb una altra. En aquest apartat ens centra-
rem en algunes qüestions que resulten problemàtiques i que es 
relacionen amb alguna característica gramatical de la primera 
llengua.
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 observació 

Molts aprenents de català tenen problemes per fer servir les pre-
posicions, especialment en expressions que indiquen lloc: 

[111] tagal Se’n van en el Xina a buscar alguna cosa  a → en

 wòlof En Àfrica no és així a → en

 mandinga Ha caigut en l’aigua  a → en

 xinès Jo estudiaré de universitat  a → de

 per què? 

Hi ha llengües que tenen un sistema de preposicions (o elements 
equivalents) força més restringit que el del català, de manera que 
diverses preposicions del català poden quedar incloses dintre del 
sentit d’una mateixa preposició de l’altra llengua. N’és un exem-
ple la forma sa del tagal, que actua com una mena de preposició 
polivalent que recull el valor de diverses preposicions catalanes 
amb alguna mena de contingut locatiu (localització, direcció, 
etc.). Això explica que sigui freqüent l’ús erroni de preposicions 
en contextos locatius, especialment l’ús de en per a.

 observació 

Alguns aprenents de català tenen problemes per distingir l’ús 
de la preposició amb de l’ús d’altres preposicions o de la con-
junció i:

[112] xinès

 a. Ciervo niño con perro tira al agua

  ‘El ciervo tira al agua al niño y al perro’

 b. Mirem la tele i tota la família

  ‘Mirem la tele amb tota la família’

[113] fula, wòlof

 a. No havia estat amb la playa a → amb

 b. Lo poses amb lo baño maria a → amb
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 per què? 

És freqüent que els valors de determinades preposicions en una 
llengua no coincideixin amb els d’una altra llengua; aleshores 
és probable que l’aprenent tendeixi a reproduir en català la dis-
tribució dels valors de les preposicions de la seva llengua. Un 
cas d’aquesta situació és l’ús que alguns aprenents xinesos fan 
de la preposició catalana amb o de la castellana con en lloc de la 
conjunció copulativa i/y, o viceversa, com a (112). Això s’explica 
perquè en xinès una mateixa paraula (hé, gēn o tóng) es pot fer 
servir com a equivalent a la preposició romànica amb valor de 
companyia i amb el valor de la conjunció i (notem que en català 
hi ha estructures paral·leles que alternen amb i i: Ho van fer en Jordi 
i en Pau / Ho va fer en Jordi amb en Pau): 

[114] xinès

 a. Wǒ yǒu yìzhī hēi māo gēn yìzhī bái māo

  jo tenir un negre gat gēn un blanc gat

  ‘Tinc un gat negre i un gat blanc’

 b. Tā gēn fùmǔ zhùzài yíkuàir

  ell gēn pares viure junts

  ‘Ell viu amb els seus pares’ / ‘Ell i els seus pares viuen junts’

En fula i en wòlof, ak i ‘e serien, respectivament, els equivalents 
de la preposició amb del català, però també poden tenir el valor de 
la conjunció copulativa i i, a més, un valor locatiu, que és el que 
provoca que la preposició amb se sobreestengui a altres contextos 
com els de [113].

 observació 

Molts aprenents de català tenen problemes per saber quina pre-

posició és exigida per cada verb, nom o adjectiu que porta un 

complement preposicional:

[115] xinès  Tots Ø la pilota jugant

   ‘Tots jugant a pilota’

   Quan vas Ø  Xina

   ‘Quan vas a Xina’
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 tagal —Com s’hi juga a bàsquet?

   —De pilota

   ‘Amb una pilota’

  fula /  No me’n recordo Ø el nom Ø qui guanyava

  wòlof ‘No em recordo del nom de qui guanyava’

    Sortien a fora, però Ø un pati que també està 

cobert

    ‘Sortien a fora, però a un pati que també està 

cobert’

  soninké / No me’n recordo Ø les altres

  mandinga ‘No em recordo de les altres’

    Perquè no té diners de pagar

    ‘Perquè no té diners per pagar’

  romanès Semblant amb el clima d’aquí

    ‘Semblant al clima d’aquí’

    (romanès assemblar-se + amb)

    S’acosta de la casa

    ‘S’acosta a la casa’

    (romanès: acostar-se + de)

  ucraïnès Parlo amb ucraïnès

    ‘Parlo en ucraïnès’

    (sufix de cas instrumental en ucraïnès)

    I després ells sortiran Ø tele

    ‘I després sortiran a la tele’

 per què? 

És freqüent que els règims preposicionals dels verbs siguin di-
ferents d’una llengua a l’altra (viure a Olot / vivir en Olot) o que un 
verb porti un complement preposicional en una llengua i el seu 
equivalent en una altra demani un sintagma nominal, cosa que 
provoca errors com els dels xinesos de [115]:

[116] xinès

 a. wan píqiú

  jugar pilota

  ‘jugar a pilota’
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 b. qù Běijīng
  anar Pequín
  ‘anar a Pequín’

En llengües amb flexió de cas, com ara l’ucraïnès, l’omissió de 
la preposició catalana és freqüent i també hi influeix el cas regit 
per cada verb. 

 observació 

Alguns aprenents de català tenen problemes per mantenir la prepo-
sició d’un complement preposicional que ha estat tematitzat:

[117] xinès

 a. Ø l’Ester li han caigut quatre dents

  ‘A l’Ester li han caigut quatre dents’

 b. Ø el nen vam jugar a futbol

  ‘Amb el nen vam jugar a futbol’  

 c. Ø la casa fer feina de casa i després jugar

  ‘A casa faig feina de casa i després jugo’

 per què? 

En algunes llengües hi ha sintagmes preposicionals tematitzats 
que de vegades «perden» la preposició que portarien habitualment 
en una posició no tematitzada. En donem un exemple del xinès 
que es podria relacionar amb els errors de [117]:

[118] xinès 

 a. Tā bǎ chuángdān fàng zài xiǎo de yīguì lǐ le

  ell part. llençol posar en petit part. armari dins part.  

  ‘Va posar els llençols a l’armari petit’

 b. Ø xiǎo de yīguì lǐ tā fàng le chuángdān  

   petit part. armari dins ell posar part. llençol

  ‘A l’armari petit, hi va posar llençols’
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 observació 

Alguns aprenents de català, sobretot xinesos i tagals, insereixen 
una preposició, generalment de, en contextos en què en català 
no n’hi hauria d’haver cap:

[119] xinès

 a. —Per menjar, aquí, què mengeu? 

  —Igual, la casa jo aquí menja com a Catalunya menja i

  la nit cuina de xinès.
  ‘Igual; aquí a casa menjo com mengen a Catalunya, i a

  la nit, cuina xinesa’

 b. —Són tots del mateix color, els Teletubbies?

  —No, mira, un que és el lila, un que és de verd, un de
  que és de groc i un de que és de vermell

  ‘No, mira, n’hi ha un que és lila, un que és verd, un que 

  és groc i un que és vermell’ / ‘... un de verd, un de groc 

  i un de vermell’

[120] tagal

 a. —Un iogurt de què?

  —De natural, de azucarado

  ‘Natural, azucarado’

 b. Un gat que és així d’alt de color de blau

  ‘Un gat que és així d’alt de color blau’

 c. Porque hay muchos niños, hay filipinos, hay de 

  peruanos…

  ‘Porque hay muchos niños, hay filipinos, hay peruanos…’

 per què? 

La majoria de les vegades en què es produeix aquest tipus d’er-
ror és perquè en la L1 dels parlants en aquella posició hi apareix 
alguna mena de partícula que per a ells equival a una preposició 
catalana. A continuació en donem exemples del xinès i del tagal 
que es relacionen amb els errors de [119] i [120]. Com es pot veure, 
en totes dues llengües els adjectius que modifiquen un nom van 
enllaçats amb aquest nom a través d’una partícula, el mateix que 
passa amb els complements del nom:
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[121] xinès

 a. chènshān de kòuzi b. hóng de huā
  camisa part. botó  vermell part. flor
  ‘el botó de la camisa’  ‘flor vermella’

[122] tagal

 a. lapis  na bata  b. bahay  na maliit
  llapis part. nen   casa part.  petita
  ‘el llapis del nen’   ‘casa petita’

En català, en canvi, els complements del nom porten preposició, 
però els adjectius modifiquen el nucli nominal sense que hi hagi 
cap element d’enllaç. El que han fet els parlants que han pro-
nunciat els exemples de [119] i de [120] és introduir la preposició 
de, la més freqüent en els complements del nom, sempre que un 
nucli nominal, fins i tot quan era el·líptic, anava seguit d’alguna 
mena de complement o modificador. 

Pel que fa a la posició dels elements equivalents a les preposi-
cions, s’ha de tenir present que en algunes llengües les partícules, 
anomenades postposicions, se situen després del sintagma nominal, 
i no abans com en català. Això comporta que de vegades els apre-
nents tinguin dificultats a col·locar en el lloc adequat paraules 
com sobre, sota, etc. (taula sota per sota la taula). En parlem més 
detalladament a l’apartat 2.2.11, dedicat a l’ordre dels elements 
dintre dels sintagmes.

2.2.9 Els verbs ser, estar, haver-hi i tenir

Com ja hem indicat a l’apartat 1.2.5, no totes les llengües tenen 
quatre verbs com el català per a construir les frases atributives, 
locatives, existencials i possessives. De fet, el comportament 
del català, juntament amb el del castellà i el del portuguès, és 
un cas força especial entre les llengües. A part de les dificul-
tats inicials per construir aquestes frases de què ja hem parlat 
abans, reflectides fonamentalment en l’omissió del verb, que 
és comuna a tots els aprenents, les propietats gramaticals de la 
L1 es fan evidents en estadis una mica més avançats del procés 
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d’adquisició del català. A continuació exposarem algunes de les 
principals dificultats que hem trobat en les diferents comunitats 
lingüístiques de què ens hem ocupat.

 observació 
Els aprenents de català que tenen l’àrab, l’amazic, l’ucraïnès o 
el tagal com a L1 confonen sovint l’ús dels verbs ser, estar, haver-hi 
i tenir:

[123] àrab 

 a. Sempre més lluny de casa és més  haver-hi → ser

  perill

 b. Però la persona que no sap què hi ha  estar → ser

  darrere d’això, darrere d’aquest com-

  portament o d’aquest vestit, pot inter- 

  pretar d’una altra manera; pot dir: 

  «bueno, aquests són atrassats, són...»

[124] amazic

 a. Perquè està la senyoreta haver-hi → estar

 b. —També tinc vint anys, jo

  —Només? Pues estàs jove, encara!  ser → estar

[125] ucraïnès

 a. Jo penso que és bé estar → ser

 b. Aquí hi ha en castellà   ser → haver-hi

 c. Aquí està un banc haver-hi → estar

 d. Tenia molts pobres haver-hi → tenir

[126] tagal

 a. Si no seria / estaria ple de vampirs ser / estar ?? 

 b. Tengo en (página) 42  estar → tener

 c. Aquí [assenyalant] és el Batanga haver-hi → ser

 per què? 

Hi ha algunes llengües en què aquestes construccions (totes o 
algunes), quan la frase té el sentit d’un temps present, no porten 
cap verb, però sí que en porten quan és un temps diferent del 
present. Això passa en àrab, en amazic, en ucraïnès i en tagal:
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[127] àrab 

 a. Hād-el-kelb       Ø   kḥal a’ nta  Ø     gāles

    aquest-el-gos         negre  tu             assegut

  ‘Aquest gos és negre’  ‘Tu estàs assegut’

 b. El-ktāb   Ø   fūq-eṭ-ṭābla

  el-llibre       sobre-la-taula

  ‘El llibre és sobre la taula’

 c. Kāyn   wāḥad-el-ktāb  fūq-eṭ-ṭābla

  còp.     un-el-llibre        sobre-la-taula

  ‘Hi ha un llibre sobre la taula’

 d. (Hād-en-nās)                    ‘and-hum   Ø     el-flūs    bezzāf    

  (aquestes-les-persones) en-elles              el-diner molt

  ‘Aquestes persones tenen molts diners’

  Fı̄-ya     Ø     en-n‘ās 

  en-mi            la-son 

  ‘Tinc son’

[128] amazic

 a. Argaz-a              d            aṣebḥan

  home-aquest   part.   bo

  ‘Aquest home és bo’

 b. Aqqa-t           Ø   s      wadday  

  vet.aquí-ell        per  baix

  ‘És a baix’

 c. Dinni  Ø igharden  di taddart nnek ?     

  allà          rates          a   casa        teva      

  ‘Hi ha rates a casa teva?’

 d. Ma   yar-wem    Ø   timellalin ? Day-ik   Ø  giḍes ?

  que  a-vosaltres       ous  dins-tu   Ø  son

  ‘Que teniu ous?’  ‘Tens son?’

[129] ucraïnès

 a. Voná   Ø   dóbra  Ty   Ø   vtomlenyj

  ella            bona  tu          cansat

  ‘Ella és bona’ ‘Estàs cansat’
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 b. Oc’   Ø   studénty

  aquí       estudiants

  ‘Els estudiants són aquí’

 c. Tám   je      ukrajíns’kyj   profésor

  allà    còp.  ucraïnès          professor

  ‘Allà hi ha un professor ucraïnès’    

 d. U   mené    je       hroš’i  Ja   maju    hroš’i

  a    de.mi   còp.  diners   jo   tinc       diners

  ‘Jo tinc diners’  ‘Jo tinc diners’

[130] tagal

 a. Ø   matalino      ang     bata  Ø pagod   ang    bata

        intel·ligent  part.  nen      cansat   part. nen

  ‘El nen és intel·ligent’  ‘El nen està cansat’

 b. Ø   nasa paaralan  ang     bata

         a        escola       part.  nen

  ‘El nen és a l’escola’

 c. May   giyera  sa   Europa

  part. guerra  a    Europa

  ‘A Europa hi ha guerra’

 d. May   pera     ang    bata

  part. diners  part. nen

  ‘El nen té diners’

En aquests casos, d’una banda és freqüent que la fase d’omissió 
dels verbs del català que es dóna en els primers estadis de l’adqui-
sició de la L2 s’allargui una mica més que en el cas dels parlants 
de llengües que, com el romanès, tenen verbs en totes les estruc-
tures i en tots els temps. D’altra banda, quan tenen una única 
forma verbal per a totes o per a algunes de les estructures que es 
distingeixen en català, es donen casos de confusions d’un verb per 
un altre. Això passa en amazic, en àrab, que té una única còpula 
(kāna), en ucraïnès, en què la còpula búty serveix per a les atribu-
tives, les existencials, les locatives i les possessives (tot i que les 
possessives també poden dur el verb máty, equivalent a tenir). En el 
cas del tagal, com es veu a [130], la partícula may serveix tant per a 
les existencials com per a les possessives, per la qual cosa els seus 
parlants poden confondre els verbs haver-hi i tenir del català. 
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 observació 

Els aprenents de català que tenen el xinès com a L1 confonen sovint 
l’ús dels verbs ser, estar, haver-hi i tenir i, especialment, tendeixen 
a substituir haver-hi per tenir:

[131] xinès

 a. En Pequín té gran muiela [=muralla]  haver-hi → tenir

 b. En l’any setanta tenia una guerra allà haver-hi → tenir

 c. I mira com a sabata a dins, a mira a haver-hi → tenir

  dins si tinc [la granota]

[132] xinès

 a. Sí, havia explicat perquè a Lao n’hi Ø molta comunitat 

  xinesos 

 b. En Xina hi Ø sud i nord 

 per què? 

Com es veu a [133], en xinès, les frases corresponents a les locati-
ves, les atributives i les que expressen una sensació (que en català 
contenen el verb tenir), no solen portar cap verb copulatiu i per 
això els verbs ser i estar del català s’ometen durant força temps; 
les existencials i les possessives, en canvi, comparteixen una 
mateixa forma verbal, yǒu, cosa que provoca moltes confusions 
entre haver-hi i tenir (normalment es fa servir tenir en lloc d’haver-hi) 
com les que hem donat a [131]:  

[133] xinès

 a. Tā   Ø    hěn    kāixīn a.’ Tā  Ø    lèi           le

  ell          molt   feliç       ell         cansat   part.

  ‘Ell és feliç’   ‘Ell està cansat’

 b. Qián    zài        zhèr

  diners  part.  aquí  

  ‘Els diners són aquí’

 c. Zhèr  y0̄u      qián

  aquí   còp.    diners     

  ‘Aquí hi ha diners’
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 d. Wǒ y0̄u liǎng běn shū 
  jo còp. dos part. llibre 
  ‘Jo tinc dos llibres’

  Zhè ge nánhái Ø hàipā
  aquest part. nen  por
  ‘Aquest nen té por’

Un aspecte interessant de les construccions existencials catalanes 
produïdes per alguns parlants xinesos és que, quan han superat 
l’etapa d’omissió gairebé sistemàtica del verb, produeixen estruc-
tures com les que hem presentat a [132], en què no es pot dir que 
hagin omès completament la forma verbal haver-hi, sinó que només 
n’han omès la part verbal, haver, i han conservat l’element amb 
valor locatiu hi (potser sentit com l’equivalent a yǒu). Això està 
relacionat amb el que havíem vist abans a l’apartat de flexió verbal 
(vegeu 1.2.1.2): aquests parlants també ometen sovint l’auxiliar 
haver de les formes compostes dels verbs (el gos Ø sortit).

 observació 

Els aprenents de català que tenen el panjabi o el romanès com 
a L1 solen deixar d’ometre els verbs ser, estar, haver-hi i tenir molt 
aviat, però, en canvi, després confonen molt sovint l’ús d’aquests 
quatre verbs: 

[134] romanès

 a. Abans de Setmana Santa són sis set- haver-hi → ser
  manes que a casa meu es fa com una 
  quaresma aquí

 b. Potser no era la costum d’anar al bar, haver-hi → ser 
  no havia cafeteries, no?

 c. La jefa del bar estaba de Perú ser → estar

[135] panjabi

 a. És per això que està molt l’estimació  ser → estar
  que tenim

 b. La meva nena és quinze anys tenir → ser

 c. Sogra és molt malalt estar → ser
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 d. Y luego también me gustaba una estar → haber 
  lengua que aquí no sé si hay, hindi,  estar → ser
  pero aquí no sé si es

 per què? 

Tant el panjabi com el romanès acostumen a tenir un verb a 
totes les construccions, però aquest verb és sempre el mateix 
(l’equivalent a ser), excepte en les possessives pròpiament dites 
del romanès, que tenen un verb diferent (l’equivalent a haver). 
En donem exemples a [136] i a [137]:

[136] panjabi

 a. Muṇḍaa sóṇaa ai Raajuu báiṭhiaa ai
  noi atractiu còp. Raju assegut còp.
  ‘El noi és atractiu’ ‘En Raju està assegut’

 b. Meraa pen kitthe ai?
  meva ploma on còp.
  On és la meva ploma?

 c. Dudh vicc koii ciij ai
  llet en alguna cosa còp.
  ‘A la llet hi ha alguna cosa’

 d. Ó de kol kataabãã ne Raam vicc himmat ai
  ell a.prop llibres còp. Ram en coratge còp.
  ‘Ell té llibres’ ‘En Ram té coratge’

[137] romanès

 a. Prietenul e simpatic    Prietenul e bolnav
  amic.el còp. simpàtic amic.el còp. malalt
  ‘L’amic és simpàtic’ ‘L’amic està malalt’

 b. Cartea e pe masǎ
  llibre.el còp. sobre taula
  ‘El llibre és sobre la taula’

 c. E pâine pe masǎ?
  còp. pa sobre taula
  ‘Hi ha pa a la taula?’

 d. Ai permis de rezidenţă? Nu-ţi fie frică
  tens permís de residència no-te còp.  por   
  ‘Tens permís de residència?’ ‘No tinguis por’
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El fet que el nombre de verbs del romanès i del panjabi per a 
aquestes construccions sigui molt més reduït que el del català fa 
que hi hagi molts casos de confusió entre verbs diferents de la 
L2 com els de [134] i [135], i menys d’omissió, perquè la L1 també 
té sempre un verb. 

 observació 

Els aprenents de català que tenen el soninké, el mandinga, el 
fula o el wòlof com a L1 tendeixen a confondre els verbs ser, estar, 
haver-hi i tenir: 

[138] soninké, mandinga, fula, wòlof

 a. I la nena era molt trista estar → ser

 b. Pero yo estoy muy curiosa, me dice  ser → estar

  la gente, pero yo soy así

 c. Aquí és un major [=un senyor gran] haver-hi → ser

 d. Era un paper molt gros i teníem peix haver-hi → tenir 

 e. Té molt policies haver-hi → tenir

 f. —Quan siguis gran què vols ser? 

  —Cotxe (tenir → ser)

 per què? 

El mandinga, el soninké, el fula i el wòlof, com moltes altres 
llengües, tenen molt pocs adjectius. La immensa majoria de les 
construccions atributives amb adjectius del català en aquestes 
llengües, i en d’altres com l’àrab o l’amazic, equivalen a frases 
amb un verb que indica un estat. Les frases de [139a], de [140] i 
de [141], per tant, no contenen cap verb copulatiu, sinó un verb 
d’estat i una partícula anomenada predicatiu que porta informació 
aspectual i, si és el cas, de negació. En fula també hi ha algunes 
construccions sense cap mena d’element verbal, com les de [139b], 
que contenen la partícula ko que, però, no és exclusiva de les 
atributives sinó que també apareix en altres construccions com 
ara les interrogatives:
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[139] fula

 a. ‘Oo  debbo na yooi 

  aquesta dona pred. ser.maca 

  ‘Aquesta dona és maca’

  ‘Aamadu na jooii

  Amadu pred. estar.assegut

  ‘L’Amadu està assegut’

 b. Ko o dokko Ndiyam am ko ngulɗam

  part. ell borni  aigua la part. calenta

  ‘Ell és borni’ ‘L’aigua està calenta’

[140] mandinga

 Ñi sinsio koto-ta A jankari-ta

 aquest cistell ser.vell-pred. ell estar.malalt-pred.

 ‘Aquest cistell és vell’ ‘Ell està malalt’

[141] soninké

 Yugon gillen ni

 home ser.gran pred.

 ‘L’home és gran’

El wòlof es comporta d’una manera semblant a aquestes tres 
llengües, però amb l’aparició d’un element que marca la concor-
dança amb el subjecte:

[142] wòlof

 Kër   gi   dafa         mag Dangaa     sonna?

 casa  la  pred.3sg. ser.gran pred.2sg.  estar.cansat

 ‘La casa és gran’ ‘Estàs cansat?’

Pel que fa a les altres tres construccions, com es veu a [143], el 
fula té un verb pròpiament dit per a algunes possessives, en ge-
neral, quan expressen la possessió d’un objecte (a [143c]) i per a 
algunes existencials (a [143b’]). En les locatives, a [143a], i també 
en algunes existencials, com a [143b], hi apareix una partícula 
copulativa. L’expressió de les sensacions, a [143c’], que en català 
es fa amb el verb tenir, es fa com a les atributives, amb un verb 
que expressa l’estat de qui experimenta la sensació: 
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[143] fula

 a. Na’i ‘amen ‘ina nder ladde

  vaques nostra còp. dins malesa

  ‘Les nostres vaques són dins la malesa’

 b. Ndiyam nani è lahal hee

  aigua còp. a bol dins

  ‘Hi ha aigua dins el bol’

 b’. Ndiyam ne woodi è lahal hee

  aigua pred. existeix a bol dins

  ‘Hi ha aigua dins el bol’

 c. Mio jogii saabubde

  jo tinc sabó

  ‘Tinc sabó’

 c’. Mio weelaa

  jo estic.afamat

  ‘Tinc gana’

En el cas del mandinga, la partícula que hi apareix és la mateixa 
en tots els casos i també es podria considerar una còpula. Algu-
nes frases possessives també es poden construir amb el verb soto, 
com a [144c’]:

[144] mandinga

 a. Faatu be marseo to

  Fatu còp. mercat a

  ‘La Fatu és al mercat’

 b. Ñoosiifaa fula le be jee

  mill.tipus dos part. còp. allà

  ‘Hi ha dos tipus de mill’

 c. Motoo be n bulu Siinoo le be a la

  cotxe còp. jo a.la.mà son part. còp. ell en

  ‘Tinc un cotxe’ ‘Ell té son’

 c’. Seku ye kodoo soto  

  Seku pred. diners tenir   

  ‘En Seku té diners’
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En soninké, com en mandinga, les locatives i les possessives 
també es construeixen sense cap verb lèxic i situen el locatiu o 
el posseïdor al final. El subjecte sempre fa referència a la cosa 
l’existència, locació o possessió de la qual s’afirma. La partícula, 
a diferència de la que apareixia a les atributives, és wa. A les pos-
sessives el posseïdor pot portar postposicions diferents segons el 
tipus de possessió: quan es posseeixen objectes la postposició és 
maxa i quan es tracta d’estats, la postposició és a:

[145] soninké

 a. Sokke wa no

  herba còp. allà

  ‘Allà hi ha herba’

 b. N wa deben a

  jo còp. poble a

  ‘Jo sóc al poble’

 c. Xalisi wa in maxa Dulle wa yaxaren a

  diners còp. jo en  gana còp. dona a

  ‘Jo tinc diners’ ‘La dona té gana’

En wòlof, com es veu a [146a], les frases locatives es poden cons-
truir o bé sense cap verb però amb una partícula que recull els 
trets de flexió, quan s’interpreta com a present afirmatiu, o bé 
amb el verb nekk, que significa ser o trobar-se en un lloc, en el cas 
que s’hagi de marcar temps, aspecte, negació, etc. Les frases 
existencials, com la locativa de [146b], també es poden construir 
amb el verb nekk, com en la interrogativa de [147a], o amb un verb 
que expressa existència, com a [147b], i també possessió, com en 
la possessiva de [147c]:

[146] wòlof

 a.  Mungi fi

  pred.3sg. aquí

  ‘És aquí’

 b. Nekku fi

  no.és aquí

  ‘No és aquí’
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[147] wòlof

 a. Lan moo nekk ci paket yii ?

  què pred.3sg. ser en paquet aquests

  ‘Què hi ha en aquests paquets?’

 b. Dafa am lakk 

  pred.3sg. existir incendi

  ‘Hi ha un incendi’ 

 c. Am nga garab?

  existir pred.2sg. medecina? 

  ‘Tens medecines?’

El fet que en la seva primera llengua totes quatre construccions 
siguin molt més similars entre si del que ho són en català fa que 
els aprenents de català tinguin dificultats a l’hora de determinar 
quin és el verb adequat en cada cas, com es veia a [138].

2.2.10 L'ordre dels constituents a les frases

Com ja hem avançat a la introducció d’aquest llibre, no totes 
les llengües ordenen els constituents que formen les frases de 
la mateixa manera. El català, si no hi ha cap factor discursiu 
ni cap propietat especial del verb o de la construcció que el faci 
variar, l’ordre acostuma a ser subjecte – verb – objecte (SVO). A 
[148] donem exemples del que es considera l’ordre bàsic i a [149] 
i [150] d’alguns altres ordres condicionats pel discurs (a [149]) o 
per les propietats del verb o de la construcció (a [150]):

[148] El president va donar la copa als  (S - V - OD - OI)

  guanyadors

 La Teresa no estava pas cansada  (S - V - Atribut)

 Els nois van tremolar (S - V)

[149] Als guanyadors, els va donar la  (OI - (OI) - V - OD - S)

  copa el president

 La copa, la va donar el president  (OD - (OD) - V - S - OI)

  als guanyadors
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 De cansada, no ho/hi/n’ estava  (de+Atr - (Atr) - V - S)

  pas, la Teresa

 De bledes no en menja mai, el pare (de+OD - (OD) - V - S)

[150] M’agrada la música clàssica (OI - V - S)

 Li falten dos cromos (OI - V - S)

 Cauen pedres (cf. *Pedres cauen) (V - S)

 Els nens no la volen (S - OD - V)

 Què vol la Marta? (OD - V - S)

 A qui van portar els llibres els nois? (OI - V - OD - S)

A [149], els elements que apareixen fora de la seva posició ca-
nònica (als guanyadors, la copa, cansada, bledes) ja són coneguts per 
l’emissor i pel receptor, són el que s’anomena el tema de la frase, 
i, com en la majoria de les llengües, aquest element sol anar al 
davant de la frase, o al darrere de tot, amb un canvi d’entonació 
abans (El president la va donar als jugadors, la copa). S’ha de tenir present 
que quan en català un complement exigit pel verb o un subjecte 
postverbal quantificat o sense determinant apareixen tematit-
zats en una posició que no és la canònica, la funció sintàctica 
de l’element desplaçat es recupera a través d’un pronom feble, 
que és el que hem marcat en negreta a [149] i, si es tracta d’un 
sintagma nominal no definit o d’un adjectiu, aquest element 
desplaçat va precedit de la preposició de, com també veiem en 
els dos últims exemples de [149].

A [150] s’observa que hi ha verbs que solen portar el subjecte 
al darrere i que els sintagmes nominals que fan de subjecte han 
de portar un determinant quan apareixen en posició preverbal, 
altrament, s’han de situar després del verb. També es pot com-
provar que les frases que contenen un pronom àton o un pronom 
interrogatiu o relatiu també tenen alterat l’ordre bàsic: el pronom 
àton acostuma a situar-se immediatament davant del verb i els 
relatius i els interrogatius van al davant de tot de la seva frase.

En moltes altres llengües, però, l’ordre subjecte – verb – objec-
te que hem presentat per al català no és el bàsic i aquest fet pot 
provocar alguns errors en l’ordre en què apareixen els sintagmes 
a la frase. 
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 observació 

De vegades, alguns aprenents de català que tenen l’amazic, el 

tagal o l’àrab com a L1 poden construir frases amb l’ordre verb - 

subjecte - objecte, que no és l’habitual en català (o en castellà):

[151] àrab  Va donar l’home un llibre a la dona 

   ‘L’home va donar un llibre a la dona’

 amazic  Treballa el meu pare de palet 

   ‘El meu pare treballa de paleta’

 tagal  Entonces olvidado yo un poquito inglés

   ‘Entonces yo he olvidado un poquito el inglés’

 per què? 

L’amazic i el tagal solen col·locar el verb al davant de tot de la 

frase, com en els exemples de [152]:

[152] amazic

 Izenz wargaz ifunasen

 ha.venut home bous

 ‘L’home ha venut els bous’

 tagal

 Bumili ako ng bigas

 comprar jo part. arròs    

 ‘Jo vaig comprar arròs’

D’altres llengües, com l’àrab, admeten l’ordre SVO i VSO:   

[153] àrab

 a. Le-mṛa ketbet wāḥd le-ktāb

  la+dona ha.escrit un el+llibre

  ‘La dona ha escrit un llibre’

 b. Ka-tekteb le-mṛa wāḥd le-ktāb

  està.escrivint la+dona un el+llibre

  ‘La dona està escrivint un llibre’
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Aquestes diferències amb el català expliquen les estructures com 
les de [151] produïdes per aprenents que tenen una d’aquestes 
llengües com a L1.

 observació 

De vegades, alguns aprenents de català que tenen el soninké, el 
mandinga, el panjabi o el xinès com a L1 poden construir frases 
amb l’ordre objecte - verb, que no és l’habitual en català (o en 
castellà):

[154] soninké  Cosa lletja no vol (Al·là)

   ‘(Al·là) no vol coses lletges’

 mandinga  La mare de la xicota el seu marit va matar

   ‘La mare de la xicota va matar el seu marit’

 panjabi  —Les verdures com les feu?

   —Cebes tallar, i tomàquets i alls fregir

   ‘Les cebes les tallem i els tomàquets i els alls

   els fregim’

 xinès El ciervo niño con perro tira al suelo

   ‘El ciervo tira al suelo al niño y al perro’

   Allà tothom ja se parla en castellà, no? I la 

primera cosa és... bueno, aquesta llengua ha 

d’aprendre quan arriba Catalunya i veu que la 

gent també parla la mateixa

   ‘... aquesta llengua l’has d’aprendre quan

   arribes a Catalunya...’

 per què? 

En soninké, en mandinga, en panjabi i, de vegades, en xinès 
(quan el complement directe s’interpreta com a definit), l’ordre 
dels elements de les frases és subjecte - objecte - verb (SOV):

[155] soninké

 A wa maaron yigana

 ell part. arròs menjar

 ‘Ell menja arròs’
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 mandinga

 A ye yiroolu tutu

 ell part. plantes trasplantar

 ‘Ell va trasplantar les plantes’

 panjabi

 Kuṛii ne kamm kiitaa

 noia part. treball va.fer

 ‘La noia va fer el treball’

 xinès

 Wǒ bǎ shū mǎi le 

 jo part. llibre comprar part.

 ‘Jo vaig comprar el llibre’

Aquestes estructures són les que hi ha al darrere de les produccions 

de [154] emeses per parlants d’aquestes llengües.

De tota manera, s’ha de tenir present que alguns dels errors 

que hem recollit a [154] no són pròpiament errors d’ordre sinó 

errors lligats a les característiques de les estructures tematitzades 

del català, com les que vèiem a [149]. En efecte, la frase produïda 

pel parlant panjabi, per exemple, presenta el mateix ordre que 

podria haver fet servir en aquest context un catalanoparlant: 

les cebes les tallem i els tomàquets i els alls els fregim. El problema de 

la seqüència de l’aprenent no és l’ordre sintàctic sinó el fet de 

tematitzar els sintagmes nominals definits sense l’article i sense 

el pronom de represa a la frase (marcats en negreta). És a dir, 

és una qüestió lligada a l’adquisició de l’ús dels articles i dels 

pronoms febles.

Finalment s’ha de tenir en compte que, tot i que les diferències 
en l’ordre dels elements a la frase entre el català i aquestes altres 
llengües és molt evident, aquesta mena d’errors es donen en els 
primers estadis però després són poc freqüents. 
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2.2.11 L'ordre dels elements dintre dels sintagmes

 observació 

De vegades, alguns aprenents de català que tenen el soninké, 
el mandinga, el panjabi o el xinès com a L1 poden ordenar els 
elements que formen un sintagma d’una manera que no és la 
pròpia del català (o del castellà):

[156] soninké, mandinga

 a. una mouse de pastís

  ‘un «pastís de mouse»’

 b. És un nen de dibuix’ 

  ‘…un dibuix d’un nen’

 panjabi

 a. gel de jocs  eso de segon

  ‘jocs de neu’ ‘segon d’eso’

 b. el meu típic plat

  ‘el meu plat típic’

 c. El meu marit molt telefonar-li

  ‘El meu marit li telefona molt’

 xinès

 a. És un oficial llenguatge 

  ‘És una llengua oficial’

 b. Així menjar

  ‘Menjo així’

 c. Están subido una de piedras arriba

  ‘Están subidos encima de una piedra’

 per què? 

Les llengües que presenten l’ordre sintàctic SOV solen tenir una 
altra sèrie de propietats relacionades amb l’ordre dels elements 
dintre dels sintagmes que són diferents de les del català. En aques-
tes llengües, el nucli del sintagma acostuma a aparèixer després 
dels complements, i no abans com passa en català. A [157] - [160] 



170

en donem alguns exemples: a (a) trobem un complement del 
nom davant del nom; a (b), veiem que en aquestes llengües el 
que equival a la preposició (o similar) catalana apareix darrere 
del sintagma nominal i no al davant (casa a / a casa) i, per tant, 
s’anomena postposició en lloc de preposició; finalment a (c) veiem 
que en algunes d’aquestes llengües els adjectius també van al 
davant del nom i no al darrere com en català i a (d), que alguns 
complements adverbials també precedeixen el verb:  

[157] soninké

 a. yugo    labo

  home   ganivet

  ‘el ganivet de l’home’

 b. konpen di

  habitació dins

  ‘dins de l’habitació’

[158] mandinga

 a. [fuloo la] ninsoo

  fula de vaca

  ‘la vaca del fula’

 b. buo kono

  casa dins

  ‘dins la casa’ 

[159] panjabi

 a. [faaras daa] aadmii 

  Pèrsia de home

  ‘l’home de Pèrsia’

 b.  kuṛii nũũ
  noia per.a

  ‘per a la noia’

 c. navãã kàr

  nova casa

  ‘casa nova’

 d. Ziaadaa pasand  ai

  més agrada  

  ‘M’agrada més’
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[160] xinès

 a. [chènshān de] kòuzi
  camisa part. botó
  ‘el botó de la camisa’

 b. zhuōzi shàng
  taula sobre
  ‘sobre la taula’

 c. hóng de huā
  vermell part. flor
  ‘flor vermella’

 d. Nǐ màn-man de chī
  tu lent-lent part. menjar
  ‘Menges a poc a poc’

Aquesta diferència entre l’ordre del català i el de la L1 és el que pot 
provocar les dificultats que hem vist a [156] a l’hora de construir 
els sintagmes en català. Com en el cas de l’ordre dels elements 
a la frase, aquests problemes desapareixen relativament aviat, 
però són una mica més nombrosos i persistents que els d’ordre 
oracional.

 observació 

Els aprenents de català que tenen l’ucraïnès (o el rus) com a L1 
solen col·locar els adjectius modificadors del nom i alguns adverbis 
que modifiquen el verb al davant del nom o del verb i no al darrere 
com es fa habitualment en català: 

[161] ucraïnès

 a. —Era un nen?
  —No, és un gran senyor
  ‘No, és un senyor gran’

  Són uns nous dibuixos
  ‘Són uns dibuixos nous’

 b. Aquesta nena seu i molt plora
  ‘Aquesta nena seu i plora molt’

  Què més m’agrada?
  ‘Què m’agrada més?’
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 per què? 

Pel que fa a la posició dels adjectius, hi ha altres llengües que 
també els situen sempre a l’esquerra del nom, tot i que en les 
altres estructures presenten el mateix ordre que el català. Una 
d’aquestes llengües és l’anglès (big house / *house big), i també ho és 
l’ucraïnès, com ho solen ser les llengües eslaves. Paral·lelament, 
en ucraïnès els modificadors adverbials dels verbs també aparei-
xen al davant:

[162] ucraïnès

 a. sýne móre

  blau mar
  ‘mar blau’

 b. Poháno hráje

  malament toca

  ‘Toca malament’

Aquest ordre de l’ucraïnès és el que s’ha traslladat a les seqüències 
de [161]. Tot i que en català també és possible que l’adjectiu vagi 
davant del nom (quan és un epítet) en aquests exemples hauria ha-
gut d’aparèixer després del nom perquè tenia valor restrictiu.

2.2.12 La posició dels interrogatius a la frase

En català, com es veu a [163a], els elements interrogatius 
sempre apareixen al davant de la frase, independentment de la 
funció sintàctica que facin, excepte en aquelles construccions 
anomenades interrogatives eco, com les de [163b], en què l’in-
terrogatiu se situa a la posició que li correspon d’acord amb la 
seva funció sintàctica:

[163] a. Qui ha vist la catedral? S - V - OD

  Què ha dit la mare? OD - V - S 

  A qui han donat el llibre els nois? OI - V - OD - S 

 b. La mare ha dit què?? S - V - OD 

  Els nois han donat el llibre a qui?? S - V - OD - OI 
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Les frases catalanes de [163b], però, es fan servir amb un valor 
diferent de les de [163a]: s’utilitzen quan no s’ha entès el que ha 
dit l’interlocutor o per mostrar una clara incredulitat envers el 
que ha dit.

 observació 

Els aprenents de català que tenen el xinès, el soninké, el mandinga 

o el panjabi com a L1 poden col·locar els pronoms interrogatius 

del català en una posició no inicial de la frase: 

[164] xinès, soninké, mandinga, panjabi

 La nena menja què? (= Què menja la nena?)

 Música és què? (= Què és (què vol dir) «música»?)

 per què? 

En xinès, soninké, mandinga i panjabi la manera normal de 

formular una interrogativa com les de [163a] és, justament, fent 

servir una estructura paral·lela a la de [163b] en el sentit que 

l’interrogatiu apareix a la posició que li pertoca segons la seva 

funció sintàctica, és a dir, en el mateix lloc on apareixeria un 

complement equivalent que no fos interrogatiu. A [165] en donem 

alguns exemples:

[165] xinès Nǐmen chī shénme? Nǐmen     chī       fàn

  vosaltres menjar què vosaltres  menjar arròs

  ‘Què mengeu vosaltres?’ ‘Vosaltres mengeu arròs’

 soninké An  da        manne yiga? An  da      tiye   yiga

  tu    pred. què        menjar  tu   pred. carn  menjar

  ‘Què has menjat tu?’ ‘Tu has menjat carn’

 mandinga Ñi  mu     munne ti? Ñi   mu   siirao  ti

  això pred. què        part. això   pred. veritat   part.

  ‘Què és això?’  ‘Això és la veritat’

 panjabi Kaakaa  kítthe  ai? Kaakaa ótthe ai

   nen        on           és nen        allà     és

  ‘On és el nen?’  ‘El nen és allà’
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L’estructura de les frases interrogatives de [165] explica que els 

parlants d’aquestes llengües que aprenen català puguin construir 

interrogatives com les de [164], que no tenen el mateix valor que 

els donaria un catalanoparlant.

2.2.13 Les respostes a les interrogatives amb una negació

 observació 

Els aprenents de català que tenen el xinès, l’ucraïnès o el panjabi 

com a L1 poden respondre determinades preguntes o comentaris 

fets en català amb una afirmació o una negació en el sentit con-

trari a com es faria en català: 

[166] xinès, ucraïnès, panjabi

 a. —No t’agrada el castellà?

  —Sí, perquè no puc fer castellà perquè no me entera

  mucho

 b. —No la vas veure acabar, la pel·lícula?

  —Sí [no l’havia vista acabar: abans havia dit que s’havia

  adormit]

 c. —A ella no l’hi has fet?

  —Sí, porque mi dibuixo és malament, ella mi dibuixa

  més maco, per això

 d. —Es casen, però clar, allà no hi ha esglésies, no?

  —Sí (=no)

En tots aquests casos els sí dels parlants pretenen ser respostes 

negatives a les preguntes de l’entrevistador. És a dir, estan dient 

«sí, és veritat que no m’agrada el castellà / que no la vaig veure 

acabar, etc.».

 per què? 

A diferència del que passa en català, en algunes llengües una 

interrogativa negativa com ara avui no fa calor? es respon afirmati-
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vament quan es considera cert l’enunciat que conté la pregunta i, 
en canvi, es respon negativament quan no es considera cert:

[167] panjabi

 a. Ajj     ṭhaṇḍ    náĩĩ    ai ?

  avui   calor     no       és

  ‘No fa calor avui?’

 b. Aaho, ajj      ṭhaṇḍ    náĩĩ    ai 

  sí        avui    calor       no      és

  ‘No, avui no fa calor’

 c. Náĩĩ ,   ajj      ṭhaṇḍ    ai 

  no         avui   calor      és

  ‘Sí, avui fa calor’

[168] ucraïnès

 a. Čy    ty   ne  buv  tam?  —Tak

  que  tu   no  eres  allà —sí

  ‘No hi eres?’ —No  (no hi era)

 b. Čy    ty   ne  buv  tam?  —N’i

  que  tu   no  eres  allà —no

  ‘No hi eres?’ —Sí   (sí que hi era)

[169] xinès

 a. Tā   bù   qù       Béijing ?

  ell   no   anar   Pequín?

  ‘No va a Pequín?

 b. Bu duì,  tā   qù      Béijing

  no   sí     ell  anar  Pequín

  ‘Sí, sí que hi va’ 

 c. Duì,  tā   bù   qù       Béijing

  sí       ell   no   anar  Pequín

  ‘No, no hi va’ 

Com es pot comprovar, una resposta afirmativa que en panjabi 
conté l’adverbi d’afirmació aaho, en ucraïnès tak o en xinès duì 
indica que s’està d’acord amb el judici que conté la pregunta (de 
fet en xinès, duì significa «correcte»). I a l’inrevés, si una resposta 
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està encapçalada per la negació náĩĩ en panjabi, n’i en ucraïnès o 
bù en xinès, s’indica que no s’accepta el judici. És a dir, en aquests 
diàlegs, el no inicial del panjabi, de l’ucraïnès o del xinès equival 
al que en català normalment respondríem amb sí, i el sí d’aquestes 
tres llengües correspondria al no català. No cal insistir, perquè 
és molt obvi, en el tipus de problemes que pot generar aquesta 
diferència interlingüística en una conversa entre un aprenent i 
un autòcton.

2.2.14 Les frases compostes: falta de nexes i formes verbals

En català, les frases compostes solen contenir algun element 
d’enllaç (conjuncions o preposicions), tant a les coordinades, com 
les de [170a], com a les subordinades de [170b]:

[170] a. La noia va ensopegar i va caure

  Li portem un regal nosaltres o li enviem flors?

  No ho sé, però ja m’ho estudiaré

 b. Sempre diu que vol acabar aviat

  Vindrà quan tu hagis arribat

  Ho faré si m’ho permeteu

  Va marxar sense fer soroll

  Li va escriure en arribar a Roma 

Altres vegades, sovint a més de l’element d’enllaç, el verb 
d’una frase subordinada adopta una forma especial: el mode 
subjuntiu, l’infinitiu, o el gerundi:

[171] No vull que vingui ningú

 Ho faria si m’ho permetéssiu

 Quan tothom hagi vingut tancarem la porta

 Va voler anar d’excursió

 Les noies el van trobar recollint les joguines dels nens

Aquest comportament del català, però, no és igual en totes 
les llengües. 
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 observació 

Molts aprenents de català sovint no fan servir nexes entre les fra-
ses coordinades i, de vegades, tampoc no n’utilitzen en algunes 
subordinades. També és freqüent la generalització d’una forma 
com a nexe, generalment que, per a qualsevol tipus de frase:  

[172] xinès

 a. S’ha fet mal assustat

  ‘S’ha fet mal i s’ha espantat’

 b. Jo càigot val al pati, sempre corrent càigot moltes vegades

  jo jugava

  ‘Jo caic quan vaig al pati, perquè sempre corro i caic

  moltes vegades quan jugo (??)’

 c. Però si sóc gran no sé què sóc

  ‘Però quan sigui gran no sé què seré’

[173] soninké, mandinga

 a. Un noi borratxo li va gafar Ø li va dir...

  ‘Un noi borratxo el va agafar i li va dir...’

 b. Diu Ø si me porto bé aniré d’excursió

  ‘Diu que si em porto bé aniré d’excursió’

 c. No sabia que aquesta noia que era la seva mare

  ‘No sabia que aquesta noia era la seva mare’

[174] wòlof, fula

 a. La senyoreta me corregirà Ø el poso a la carpeta

  ‘La senyoreta me’l corregirà i el posaré a la carpeta’

 b. La tallem petita, la piquem que després la posem...

  ‘(La ceba) la tallem petita, la piquem i després la posem...’

[175] amazic

 a. T’he dit Ø vine  

  ‘T’he dit que vinguessis’

 b. M’ha dit Ø hi he vist un home

  ‘M’ha dit que hi ha vist un home’
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 per què? 

En algunes llengües és molt freqüent que les frases apareguin 
juxtaposades, l’una al costat de l’altra, sense cap element d’en-
llaç i, sovint, sense que hi hagi cap element verbal especial. Una 
d’aquestes llengües és el xinès, en què, com es veu a [176], les 
diverses frases es juxtaposen sense que hi aparegui cap marca 
que indiqui explícitament la relació que mantenen les unes amb 
les altres, a diferència del que passa en català: 

[176] xinès

 Wǒ hěn xǐhuān [ chī běifāng cài           ],

 jo molt agradar   menjar del.nord menjar

 ‘M’agrada molt menjar el menjar del Nord,

 [chī Guǎngdōng cài      ] juéde [ méi yǒu wèidao]  

 menjar Canton  menjar trobar    no tenir gust

 quan menjo un menjar cantonès trobo que no té cap gust’

Aquesta propietat del xinès fa que els parlants d’aquesta llengua 
que aprenen català molt sovint, com en els exemples de [172], 
encadenin una sèrie de verbs o de predicats sense enllaçar-los 
de cap manera o fent servir un nexe equivocat; és rellevant que 
la persona que va pronunciar [172b] va ser un nen de vuit anys 
nascut i escolaritzat a Girona des dels tres anys (càigot vol ser la 
forma verbal gironina de primera persona del singular en present 
acabada en -ot, com a ménjot ([méut]), però construïda sobre un 
verb que no l’admet).

Altres llengües que, en part, es comporten com el xinès, en el 
sentit que poden construir alguns tipus de frases compostes sense 
cap nexe són el soninké, el mandinga, el wòlof, el fula o l’amazic. 
Això és especialment freqüent a les coordinades copulatives i a 
les subordinades completives, però de vegades també es dóna 
a les subordinades adverbials. En alguns casos, la subordinada té 
una forma verbal especial, però en d’altres, no. La interpretació, 
quan no hi ha cap marca que la defineixi, es dedueix del context o 
de l’entonació. A [173]-[175] hem presentat algunes construccions 
errònies de frases compostes produïdes per parlants d’aquestes 
llengües; en general, elideixen la conjunció catalana, però d’altres 
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vegades, fan un ús abusiu de la conjunció que o la fan servir com 
a nexe que serveix per a totes les frases compostes. 

Pel que fa a les estructures de [175], produïdes per parlants 
amazics, no són incorrectes, però en català es faria servir la 
construcció amb la subordinada, no l’estil directe (T’he dit: «Vine») 
com es fa habitualment en amazic i com els parlants han fet en 
català seguint la seva L1.

 observació 

Els aprenents de català que tenen com a L1 el soninké o el man-
dinga de vegades fan servir un pronom ho al costat dels verbs que 
tenen una frase com a complement: 

[177] soninké, mandinga

 No ho vol que els musulmans que no tinguin gat

 ‘No vol que els musulmans tinguin gats’

 per què? 

En soninké i en mandinga la frase principal conté un pronom de 
tercera persona singular (a) a la posició del complement directe 
que és una mena d’anticipació de la frase subordinada de com-
plement directe que apareix darrere del verb:

[178] soninké

 N da a simma     [   Ø o kiñe  ]

 jo pred. pron.3sg. pensar nosaltres arribar

 ‘Jo penso que nosaltres hem arribat’

Són aquest tipus de construccions les que provoquen que l’aprenent 
introdueixi a la frase catalana un pronom quan el complement 
directe és una subordinada.

 observació 

Els aprenents de llengües que sí que tenen flexió verbal i que 
utilitzen nexes, com el romanès, l’ucraïnès, el panjabi, el tagal 
o l’àrab, sovint fan servir formes verbals equivocades en frases 
que contenen una subordinada:
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[179] romanès

 a. I vaig preguntar si hi ha un diccionari

  ‘I vaig preguntar si hi havia un diccionari’

 b. Sabien el que passarà

  ‘Sabien què passaria’

 c. El professor decía que es callin

  ‘El professor deia que callessin’

 d. Jo m’he pensat que vindre aquí seria que aniré a viure

   en un pis

  ‘Jo em pensava que venir aquí voldria dir que aniria a

  viure en un pis’

 e. La nena l’ha fet que es caigui

  ‘La nena l’ha fet caure’

 per què? 

Aquestes llengües construeixen les frases compostes amb nexes 
(sempre o moltes vegades) i els verbs de les subordinades solen 
tenir alguna forma especial. El que s’anomena la correlació de 
temps sempre és difícil d’adquirir, perquè implica dominar la 
flexió i, a més, les frases subordinades, que solen ser complexes. 
En alguns casos, especialment quan la L1 i la L2 són força similars 
en molts aspectes, és freqüent que la L1 influeixi en la tria del 
temps verbal de les subordinades i, si la correlació és diferent a 
les dues llengües, es produeixen seqüències errònies. Això és el 
que passa, per exemple, en el cas dels aprenents romanesos. A 
[179] n’hem donat alguns exemples que il·lustren les diferències 
entre les dues llengües (vegeu també l’apartat 2.2.4).

2.2.15 Les frases relatives

Tot i que les frases relatives són un tipus de subordinades i, 
per tant, haurien hagut de ser explicades a l’apartat anterior, 
hem cregut convenient dedicar-hi un apartat especial per la 
complexitat que comporten. En primer lloc, explicarem molt 
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breument en què consisteix una frase relativa en català, perquè 
l’explicació ens servirà per entendre com funcionen en algunes 
altres llengües.

En català les anomenades frases de relatiu o adjectives con-
tenen un pronom relatiu que, generalment, fa referència a un 
element nominal que ha aparegut abans, el que anomenem ante-
cedent. Aquest pronom relatiu, si més no en la forma normativa, 
té dues funcions: d’una banda actua com a nexe que introdueix la 
subordinada i la lliga a un element de la principal, a l’antecedent. 
I d’altra banda, com a pronom que és, fa una funció sintàctica 
dintre de la subordinada (subjecte, complement directe, etc.). 
El procés de formació d’una relativa el podríem representar grà-
ficament com a [180]:

[180] a. L’home ha vingut + Tu has vist l’home

 b. L’home      [             tu      has vist     l’home]   ha vingut

   que

 c. L’home  [que tu has vist]  ha vingut

Partim de les dues frases que volem unir i que contenen un 
element comú, l’home. En aquest cas, volem fer que la segona 
frase (Tu has vist l’home) actuï com un modificador del nom home que 
surt a la primera (com si fos un adjectiu situat darrere del nom, 
per això també se’n diu frases adjectives). La segona aparició de 
l’home, doncs, passa a ser un pronom relatiu, que. Aquest pronom 
se situa al capdavant de la frase de relatiu, la introdueix, i, a 
més, aquí fa de complement directe del verb de la subordinada 
(veure).

El sistema de fer les relatives en català que acabem de presen-
tar, però, no és universal, com tampoc no ho és l’existència de 
pronoms relatius a les llengües. Tot seguit veurem les dificultats 
que comporta als parlants d’algunes llengües l’adquisició de les 
relatives del català. 
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 observació 

Els aprenents d’algunes llengües com el xinès o el tagal tenen 

moltes dificultats a l’hora de construir frases relatives: ometen 

el pronom relatiu, no la situen en el lloc adequat, després del 

nom, o usen inadequadament la forma que:

[181] xinès

 a. Es que tengo una chica [de baile muy bien] y luego tienes 
  [una empresas tiene] una chico
  ‘Es que hay una chica que baila muy bien y luego hay un
  chico que tiene una empresa’

 b. Encima de la cabeza de la botella está romper
  ‘El bote que estaba sobre su cabeza está roto / se ha roto’

[182] tagal

 a. —Com és la taula?
  —Una taula que és llarga
  ‘(Un taula) llarga’

 b. Treballa a oficina de un gimnàs ∅ té

  ‘Treballa a l’oficina d’un gimnàs que té’

 c. Hi ha moltes noies que li (=els) agrada també el noi

  ‘Hi ha moltes noies a qui també (els) agrada el noi’

 per què? 

Pel que fa a la construcció castellana produïda per un aprenent 

xinès a [181a], a més de dos usos del verb tener per haber, el primer 

i el segon, a la segona part de la frase, una empresas tiene vol ser una 

frase relativa que modifica (una) chico, però està situada  davant 

del nom modificat i no té pronom relatiu. A [181b] passa una cosa 

similar: encima de la cabeza pretén ser una relativa, amb el verb 

locatiu estar elidit, anteposada al nom botella. Això es pot explicar 

tenint en compte com són en xinès les estructures equivalents 

a les relatives catalanes (o castellanes). El xinès no té pronoms 

relatius, per tant, seria més adequat anomenar-les adjectives, 

perquè tenen el valor d’un adjectiu. La manera de lligar una frase 

adjectiva amb el nom que modifica és afegint-hi la partícula de 



183

al final. Com els adjectius, aquestes frases també precedeixen 
el nucli nominal: 

[183] xinès

 a. [zhòng shuǐguǒ de      ] nóngrén

  conrear fruit part. granger

  ‘el granger que conrea fruits’

 b. [tāmen zhòng de       ] shuǐguǒ
  ells conrear part. fruit

  ‘els fruits que ells conreen’

 c. [wǒ xiě xìn de    ] máobǐ
  jo escriure carta part. pinzell

  ‘el pinzell amb què escric cartes’

El fet que les frases relatives siguin estructuralment força com-
plicades i que en la L1 funcionin d’una manera ben diferent 
comporta que aprendre a construir les relatives del català els sigui 
molt complicat. Sovint s’ha dit que tendeixen a evitar-les, cosa 
que potser és certa, però també ho és que hi ha certes estructures 
molt estranyes, com la de [181] que costa de veure que, en realitat, 
són intents no reeixits de formar relatives.

En tagal tampoc no hi ha elements equivalents als pronoms 
relatius del català. Les frases s’enllacen amb la partícula d’enllaç 
na / -ng, que és la que també enllaça els adjectius amb el nom 
que modifiquen. L’ordre entre la relativa i el nom modificat pot 
variar, tot i que el més freqüent és que, com en català, la relativa 
segueixi el nom modificat, com a [184a]:

[184] tagal

 a. babae[+ng     nagbabasa    ng       diyaryo ]

  dona+part.   llegir              part.  diari

  ‘la dona que llegeix el diari’

 b. [nagbabasa    ng        diyaryo+ng ]    babae

  llegir                part.   diari+part.      dona

  ‘la dona que llegeix el diari’

En el primer exemple de [182], l’aprenent ha construït una relativa 
gramaticalment correcta, però en un context en què no ho hau-
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ria fet un parlant natiu, que simplement hauria contestat amb 
l’adjectiu (llarga) o amb el sintagma nominal una taula llarga. La 
conversió del grup format pel nom i l’adjectiu en una relativa es 
justifica per l’estreta relació entre les frases adjectives o de relatiu 
i els adjectius, que en tagal encara és més explícita que en català 
perquè, com hem dit, van connectats amb la mateixa partícula i 
no contenen cap pronom relatiu. L’aprenent ha après l’existència 
del pronom català que, però l’usa inadequadament quan conver-
teix en relatives estructures que haurien de ser adjectives. En 
el cas de [182b], el parlant ha omès el pronom relatiu del català, 
seguint l’estructura de la seva llengua. La frase de [182c] mereix 
una explicació més detallada que ens servirà per a altres casos. 
Ens cal, primer, veure com funcionen les frases de relatiu en el 
català col·loquial:

[185] català col·loquial

 a. La noia [que en Joan li va dir la veritat] es va enfadar

 b. La noia [que el seu germà va guanyar un premi] no va

  venir

Tot i que les frases de [185] no es consideren normativament cor-
rectes, és la manera com habitualment un parlant català expressa 
el que, normativament, hauria de ser el que donem a [186]:

[186] català normatiu

 a. La noia [a qui en Joan va dir la veritat] es va enfadar 

 b. La noia [el germà de la qual va guanyar un premi] no va

  venir

És a dir, en la llengua col·loquial, les frases del català en què 
el relatiu porta una preposició van introduïdes per un element 
d’enllaç, que, que només serveix per unir-la a l’antecedent. Aquest 
que, però, no funciona pròpiament com un pronom, perquè la 
funció sintàctica que hauria de fer a la subordinada la fa un altre 
element, el pronom personal li de complement indirecte a [185a] i 
el possessiu seu a [185b]. Si ara ens fixem en la frase pronunciada 
per l’aprenent tagal de [182c] ens adonarem que, deixant de banda 
l’error en el pronom personal (fa el singular li en lloc del plural els/ 
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els hi), la frase és perfecta per a la llengua col·loquial, és tal com la 

diria un català en una conversa espontània i informal: 

[187] aprenent tagal / català col·loquial

 Hi ha moltes noies  [que també els hi agrada el noi]

Per tant, si el que mirem és si aquest aprenent ha après a parlar 

com un natiu, en aquest cas hauríem de dir que, pel que fa a la 

relativa, ho fa correctament. Si el que pretenem és que parli se-

guint la normativa, aleshores l’estructura serà incorrecta, de la 

mateixa manera que ho serien les que, molt probablement, hauria 

produït qualsevol parlant autòcton. Però s’ha de tenir present 

que Fabra ja insistia en la validesa de les relatives col·loquials i 

considerava que es tractava d’una distinció de registre.

Fins ara hem parlat de les frases relatives produïdes per apre-
nents amb una L1 que no  té pronoms relatius. Ara en presentarem 
unes altres emeses per parlants de llengües que sí que en tenen, 
però amb una estructura de les frases que és molt diferent de la 
del català. 

 observació 

Els aprenents d’algunes llengües com el soninké, el mandinga o 

el panjabi tenen dificultats a l’hora de construir frases relatives i 

de vegades juxtaposen la principal i la subordinada: 

[188] mandinga

 L’altre té catorze anys que està a Àfrica 

 ‘L’altre que està a l’Àfrica té catorze anys’

[189] panjabi

 a. una persona Ø vol passar por ahí

  ‘una persona que vol passar per allà’

 b. Jo me recordo una cançó d’una pel·lícula Ø es diu a 

  vegades al·leluia

  ‘Jo em recordo d’una cançó d’una pel·lícula en què es

  diu...’



186

 c. El seu germà que és, ell deia que...

  ‘El que és el seu germà deia que...’

 per què? 

En soninké i en mandinga la frase principal i la subordinada es 
juxtaposen i la relativa, que conté el relatiu be (soninké) o mennu/
me (mandinga) després del nom, va al davant. A la frase principal 
hi apareix un pronom personal que reprèn el sintagma relatiu de 
la frase anterior:

[190] soninké

 [ An   ga        da       [ yugo   be ]    wari   ],  a     ri

   tu     part.  part.   home  que    veure      ell   venir

 ‘L’home que has vist ha vingut’

 mandinga

 [[ Purtukeesi   foloolu mennu ] naata  ], 

 portuguesos primers que venir

 i  ka jonsao ke

 ells part. comerç.d’esclaus fer

 ‘Els primers portuguesos que van venir feien comerç d’es-

 claus’

En mandinga la relativa també pot aparèixer juxtaposada al 
darrere de la principal:

[191] mandinga

 Wo tumoo jio buka nte dasa   , [n be [me]    

 aquell moment aigua no jo faltar jo part. que      

 min-na  ]

 beure

 ‘En aquell moment l’aigua que pogués beure/per beure no 

 em faltava’

La manera de construir les frases relatives en aquestes llengües, 
juxtaposant la principal i la subordinada, és el que hi ha al darrere 
de la frase catalana de [188]:
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[192] mandinga

 l’altre té catorze anys que està a Àfrica 

 l’altre que està a Àfrica té catorze anys   que està a Àfrica

És a dir, en lloc d’incrustar la subordinada dintre de la principal, 
al costat de l’antecedent, les ha juxtaposades, l’una al costat de 
l’altra.

Pel que fa a les dades del panjabi de [189], en els dos pri-
mers exemples s’ha omès el pronom relatiu (que i en què), cosa 
freqüent en les primeres relatives produïdes pels aprenents. A 
la tercera, en canvi, s’han juxtaposat les dues frases i s’ha fet 
servir el pronom de represa ell. Com en el cas del mandinga 
que acabem de veure, l’explicació la podem trobar, si més no 
en part, en el sistema de construir les relatives de la primera 
llengua de l’aprenent.

Una de les maneres de construir una relativa en panjabi és 
si tuant-la al davant de la principal. A la relativa hi apareix el 
pronom relatiu seguit del que correspondria al seu antecedent 
(en negreta a [193]) i, com en mandinga i en soninké, a la frase 
principal hi apareix un pronom que reprèn el sintagma que 
conté el relatiu:

[193] panjabi

 [ [Jo mundaa] Nayuu Yaark vicc ráíndaa ai  ] ó meraa

 que noi Nova York en viu és ell meu     

 dost ai

 amic és

 ‘El noi que viu a Nova York és el meu amic’

Quan el relatiu fa de complement, no apareix al començament 
de la frase tal com passa en català, sinó que es manté a la posició 
preverbal que li correspon com a llengua SOV:

[194] panjabi

 Mãi ó kataab vekhii        [ Raam ne  [jii nũũ] likhiaa]

 jo ell llibre vaig.veure  Ram part. que  part. va.escriure

 ‘Vaig veure el llibre que va escriure en Ram’
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Les dificultats generals que comporten les frases relatives i les 
diferències entre el panjabi i el català fan que es produeixin errors 
com els de [189].

Finalment, presentem alguns errors produïts per aprenents 
que tenen una L1 força semblant al català quant a la construcció 
de les frases relatives.

 observació 

Els aprenents que tenen l’àrab com a L1 de vegades ometen el 
pronom relatiu:   

[195] àrab

 una noia Ø ahir vaig conèixer...

 ‘una noia que vaig conèixer ahir...’

 per què? 

En àrab, les frases relatives se situen després de l’antecedent, com 
en català, i van introduïdes per un pronom relatiu, lli / elli (l-li / 
el-li) que ja porta incorporada la marca de definitud: 

[196] àrab

 Hādīk hiyya l-bent [  lli šeft  ]

 aquella la.noia  que  vaig.veure

 ‘Aquella és la noia que vaig veure’

Contràriament al català, però, en àrab el relatiu se sol ometre si 
l’antecedent és indefinit:

[197] àrab

 Hādi             dar    [  Ø   bnāha                 bābāh  ]

 aquesta       casa            va.construir     pare.seu

 ‘Aquesta és una casa que va construir el seu pare’

Aquesta característica de l’àrab podria haver provocat l’error 
d’omissió del relatiu de [195], en què l’antecedent és indefi-
nit.
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 observació 

Els aprenents que tenen com a L1 l’ucraïnès o el romanès ten-

deixen a construir les frases relatives d’una manera similar a 

la del català col·loquial, estesa als casos en què el relatiu fa de 

complement directe: 

[198] ucraïnès

 a. És un noi que en Novita sempre li pega

 b. una familia que sus hijos también ayudan

[199] romanès

 el treball que lo tinc

 ‘la feina que tinc’

 per què? 

El sistema del català col·loquial de construir les relatives de què 

hem parlat abans (per exemple, [185]) és força general a les llen-

gües. L’ucraïnès té la possibilitat de formar relatives amb una 

forma invariable que les introdueix i un pronom de represa que 

n’especifica la funció sintàctica:

[200] ucraïnès

 Ja   ne   znáju   ljudýny,   ščo   jij   ja    dav                  knýžku

 jo   no   conec   persona    que   li     jo    vaig.donar   llibre

 ‘No conec la persona a qui vaig donar el llibre’

 ‘No conec la persona que li vaig donar el llibre’

Això fa que els aprenents de català que tenen l’ucraïnès com a L1 

tinguin tendència a construir les relatives del català o del castellà 

de la manera col·loquial, com les de [198].

Pel que fa al romanès, hi ha duplicació del pronom relatiu amb 

un pronom àton, com n’hi ha en català quan hi ha desplaçament 

d’un complement (En Joan no l’he vist):
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[201] romanès

 Prietenul  pe   care   mi   l-ai    prezentat  e    simpatic

 amic.el     a     que    me   l’has  presentat  és  simpàtic

 ‘L’amic que m’has presentat és simpàtic’

 (lit: ... al qual me l’has presentat’)

En conseqüència, els aprenents de català que tenen el romanès 
com a L1 poden introduir un pronom àton referit al complement 
directe dins d’una frase relativa, com a [199].



IV. REFLEXIONS FINALS
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Vet aquí algunes reflexions finals. La primera és que conside-
rem important que els mestres i els professors que ensenyen una 
L2 tinguin algunes nocions de quines són les principals dificultats 
amb què previsiblement es trobaran els alumnes com a conseqüèn-
cia de la seva L1 o pel simple fet que estan aprenent una segona 
llengua, i que també siguin conscients de les especificitats que 
té la llengua que estan ensenyant i sàpiguen que les altres poden 
ser diferents en molts aspectes. Com ja s’ha dit, però, aquestes 
diferències no impliquen que ni la llengua que ensenyen ni la dels 
seus alumnes sigui millor o pitjor, sigui més fàcil o més difícil. 
Aquests adjectius no es poden aplicar a les llengües, no n’hi ha 
de millors ni de pitjors, ni de més fàcils o més difícils en sentit 
absolut. Una llengua només pot ser més fàcil (o més difícil) per 
a algú, depenent, entre altres coses, de com sigui de diferent de 
la seva primera llengua, no en general. Per exemple: per a un 
català l’italià es consideraria fàcil i el mandinga o el xinès, di-
fícils; per a un soninké, el mandinga seria fàcil i l’italià difícil. 
L’italià, és fàcil o difícil? La pregunta no té sentit. I també s’ha 
de tenir present que el fet que una llengua faci servir un sistema 
d’escriptura diferent no la converteix en més fàcil o més difícil 
si es tracta d’aprendre a parlar la llengua.

Semblantment, des del punt de vista lingüístic, totes les 
llengües són igual de bones (o de dolentes), en el sentit que totes 
permeten d’expressar les mateixes coses. L’única dificultat que 
hi pot haver és el vocabulari, però totes les llengües tenen el vo-
cabulari que necessita la comunitat que les parla. I quan apareix 
la necessitat de parlar d’altres coses per a les quals no es té una 
paraula, simplement es crea la paraula, que és el que fan totes, 
absolutament totes, les llengües del món. La diferència que hi 
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pot haver entre les llengües és en la manera d’expressar les coses: 
unes marquen la persona verbal amb un morfema de conjugació 
(català: estimo, estimes) i d’altres no tenen morfemes amb aquesta 
funció i aleshores fan servir obligatòriament el pronom personal 
de subjecte (el xinès: wǒ ài, nǐ ài o l’anglès: I love, you love). Unes, 
com el tuyuca (Brasil), poden expressar l’origen de la informació 
que estan donant a través d’un morfema adjuntat al verb («evi-
denciadors») i altres, com el català, han de fer servir estructures 
sintàctiques més complicades per especificar el mateix:

[1] tuyuca

 a.  visual  díiga apé+wi (ho dic perquè el vaig veure)

 b.  no visual díiga apé+ti (ho dic perquè el vaig sentir 

     jugar)

 c.  aparent díiga apé+yi (ho dic perquè en tinc evidència, 

     però no ho vaig veure)

 d.  segona mà díiga apé+yig (ho dic perquè m’ho han dit)

 e.  assumit díiga apé+híyi (ho dic perquè em sembla raona-

     ble)

Totes les formes verbals de [1] les traduiríem per ‘ell jugava a 
futbol’, però necessitaríem afegir-hi el que hi ha entre parèntesi 
o alguna cosa similar per expressar les diferències que el verb 
tot sol recull en tuyuca (pensem com es pot desenvolupar una 
compareixença davant d’un jutge per veure la utilitat d’aquest 
sistema i en una frase que volgués dir «el va matar l’acusat»).

Per acabar, només voldríem fer una última reflexió pensada 
per als investigadors i per a les persones que ensenyen català a 
estrangers i que es desprèn del que hem dit al llarg d’aquestes 
pàgines. Durant les primeres classes d’una L2, les frases senzilles 
amb què s’introdueix l’alumne a la nova llengua poden suposar 
problemes considerables per a ell: «jo sóc català, tu ets rus»; «d’on 
és ella?», «com estàs?», «quants anys tens?», «on és la teva mare?», 
etc. Com hem vist, per a molts aprenents aquest tipus de frases 
aparentment tan simples i clarament tan necessàries suposen, 
com a mínim, problemes dobles: la flexió verbal i la presència 
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d’un verb a la frase. Per a alguns també podria ser problemàtic 
l’ordre de les paraules, i, per a aquells que parlen una L1 en què 
els elements interrogatius no es desplacen al principi de la frase 
(xinesos, japonesos, mandingues, soninkés, etc.), els podria 
resultar difícil formular les preguntes al company, com proba-
blement se’ls demanaria que fessin. Creiem que una persona que 
ensenyi català a estrangers ha de saber que per a molts dels seus 
alumnes el problema no és només aprendre el lèxic d’aquestes 
frases i la conjugació de les formes verbals, sinó que hauran de 
descobrir, també, per exemple, que aquestes seqüències neces-
siten un verb! I com aquest exemple, n’hi hauria molts més. No 
tots els problemes es redueixen a l’ús de ser / estar, de per / per a o 
dels pronoms febles!

També seria bo conèixer com és el procés d’adquisició, què 
s’aprèn primer i què no s’aprèn fins que no se sap una altra cosa 
que, a primer cop d’ull, pot semblar que no hi té res a veure. Els 
resultats d’estudis d’aquest tipus, que encara no s’han fet, pro-
bablement permetrien poder establir un sistema d’ensenyament 
més adequat que tingués en compte quins són els estadis que se 
segueixen, en quin ordre s’adquireixen els diferents aspectes de 
la gramàtica de la L2. De moment, ens hem de conformar a tenir 
present que determinades coses no s’adquiriran bé fins que no se 
n’hagin adquirit d’altres que, sovint, pot semblar que no hi estan 
relacionades. La feina conjunta entre els lingüistes i els mestres 
i professors que ensenyen català als estrangers ens haurà de per-
metre, en el futur, tenir més dades sobre aquesta qüestió.

Ara, doncs, és feina dels investigadors i de totes les persones 
implicades en l’ensenyament de les llengües continuar treballant 
per saber-ne més, molt més, i per facilitar la feina d’ensenyar i 
d’aprendre. I en aquests estudis cal tenir en compte moltes més 
llengües. Ens calen bones teories, però també dades ben recollides 
i ben analitzades. Com deia el professor Queixalós en una confe-
rència de fa un temps (citem més o menys textualment), «encara 
que el progrés científic no consisteixi només en l’acumulació de 
dades empíriques, anem cap a l’esterilització dels models si a la 
teorització no hi associem la documentació de les llengües més 
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diverses.» Massa vegades, com apuntava ell, s’han formulat 
generalitzacions universals sobre poques dades que després l’evi-
dència ha desmentit. Cal formular hipòtesis i generalitzacions, 
tenir una teoria (o més d’una) que ens indiqui què hem de buscar, 
però hem de ser prou prudents (i honestos) per no deixar de banda 
les noves dades que se n’apartin ni considerar-les excepcionals, 
marginals o negligibles. Si s’ha de canviar alguna cosa, sempre 
serà la teoria, no les llengües ni els parlants, que no s’equivoquen 
mai, ni tan sols quan cometen errors: els que fan, els fan per 
alguna cosa. És feina nostra saber per quina.
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FONTS BIBLIOGRÀFIQUES

Si bé dintre del text d’aquest llibre hem evitat de donar re-
ferències bibliogràfiques per tal de no fer-ne més feixuga la 
lectura, bona part de la informació que conté ha estat extreta, 
directament o indirectament, de diversos llibres o articles. Una 
font bàsica han estat els deu primers volums de la col·lecció 
«Llengua, Immigració i Ensenyament del Català», elaborats 
pel Gabinet d’Assessorament Lingüístic per a la Immigració 
(gali) de la Universitat de Girona i editada pel Departament de 
Benestar i Família (2002-2006). Una bona part dels exemples 
que il·lustren el funcionament de les altres llengües provenen 
d’aquests llibres i de la bibliografia que s’hi cita. També hem 
fet servir exemples de la parla dels aprenents que ja apareixien 
en els llibres esmentats, però n’hi ha molts de nous extrets de 
les dades de què disposa el gali i d’articles publicats en diversos 
llibres o revistes. A continuació fem una llista d’aquestes obres 
a partir de les quals, si algú hi està interessat, podrà recuperar 
una part de les fonts originàries del que s’ha escrit aquí i no és 
la primera vegada que es publica.

Col·lecció «Llengua, immigració i ensenyament del català» 

 1. Moreno, J.C.; Serrat, E.;Serra, J.M.; Farrés, J. (2002). Llengua i 
immigració. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de 
Benestar i Família. 2a edició, 2005.

 2. Sánchez, R. (2002). L’àrab: estudi comparatiu entre la gramàtica del català 
i la de l’àrab. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de 
Benestar i Família. 2a edició, 2005.

 3. Gràcia, L. (2002). El xinès: estudi comparatiu entre la gramàtica del català i 
la del xinès. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de 
Benestar i Família. 2a edició, 2005.
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 4. Gràcia, L.; Contreras, J.M. (2002). El soninké i el mandinga: estudi compa-
ratiu entre les gramàtiques del soninké i el mandinga i la del català. Barcelona: 
Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar i Família. 2a 
edició, 2005.

 5. Lamuela, X. (2002). El berber: estudi comparatiu entre la gramàtica del català 
i la del berber o amazig. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departa-
ment de Benestar i Família. 2a edició, 2005.

 6. Orozco, M.; Roca, F. (2002). El fula i el wòlof: estudi comparatiu entre les 
gramàtiques del fula i el wòlof i la del català. Barcelona: Generalitat de 
Catalunya. Departament de Benestar i Família. 2a edició, 2006.

 7. Contreras, J.M.; Fullana, O. (2005). El panjabi: estudi comparatiu entre la 
gramàtica del català i la del panjabi. Barcelona: Generalitat de Catalunya. 
Departament de Benestar i Família. 2a edició, 2006.

 8. Lamuela, X.; Ani, V. (2005). El romanès: estudi comparatiu entre la gra-
màtica del català i la del romanès. Barcelona: Generalitat de Catalunya. 
Departament de Benestar i Família. 2a edició, 2006.
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Consonants no pulmonars

Clics Implosives sonores Ejectives

ʘ Bilabial ɓ Bilabial ’ Exemples:

ǀ Dental ɗ Dental/alveolar p’ Bilabial

ǃ Postalveolar ʄ Palatal t’ Dental/alveolar

ǂ Palatoalveolar ɠ Velar k’ Velar

ǁ Alveolar lateral ʛ Uvular s’ Alveolar fricativa

Altres símbols

ʍ Fricativa labiovelar sorda ɕ ʑ Fricatives alveolopalatals

w Aproximant labiovelar sonora ɺ Bategant-lateral alveolar

ɥ Aproximant labiopalatal sonora ɧ ʃ i X simultanis

ʜ Fricativa epiglotal sorda Les africades i les dobles articulacions

si cal es poden representar per dos símbols

units per una lligadura 

k ͡p   ts
ʢ Fricativa epiglotal sonora

ʡ Oclusiva epiglotal

͡

i   y     ɯ  u
 

e   ø ɘ   ɵ ɤ  o

ɛ  œ ɜ  ɞ ʌ  ɔ

a    ɑ  ɒ

Vocals

Tancada

Mitjana 
tancada

Mitjana oberta

Oberta

Anterior Central Posterior

ə

æ ɐ

Quan els símbols apareixen en parelles,
el de la dreta representa una vocal arrodonida



203

Diacrítics (Si cal els diacrítics es poden posar damunt del símbol: ŋ̊

̥ Ensordit n̥ d̥ ̤ Veu panteixosa b ̤ a ̤ ̪ Dental t ̪ d̪
̬ Sonoritzat s̬ t ̬ ̰ Veu grinxolada b ̰ a ̰ ̺ Apical t ̺ d̺
ʰ Aspirat tʰ dʰ ̼ Linguolabial t ̼ d̼ ̻ Laminal t ̻ d̻
̧ Més arrodonit ɔ̧ ʷ Labialitzat tʷ dʷ ͂ Nasalitzat e ͂
̨ Menys 

arrodonit ɔ̨ ʲ Palatalitzat tʲ dʲ n Postnasa-

litzat dn

̟ Avançat u̟ ˠ Velaritzat tˠ dˠ l Explosió 

lateral dl

̱ Endarrerit e̱ ˤ Faringalitzat tˤ dˤ ⌝ Sense explo-

sió audible d⌝
̈ Centralitzat ë ̴ Velaritzat o faringalitzat   ɫ
̽ Mig 

centralitzat e ̽ ̝ Apujat    e ̝   (ɹ ̝= fricativa alveolar sonora)

ͅ Sil·làbic nͅ ̞ Abaixat    e̞   ( β ̞= aproximant bilabial sonora)

̯ No sil·làbic e ̯ ̘ Arrel avançada   e ̘  
˞ Rotacitzat ə˞ a˞ ̙ Arrel endarrerida   e ̙  

Suprasegmentals

ˈ Accent primari  ˈfilə
 ˌ Accent secundari 

   ˌfilə ˈpim
ː Llarg eː
ˑ Mig llarg eˑ
˘ Extracurt ĕ 
ǀ Grup menor

ǁ Grup major

 ̣
Límit de síl·laba    aəb.rik

̮ Lligam

Tons

Tons de nivell Tons de contorn

 o  ˥ Extraalt ě̌    Ascendent

é o  ˦ Alt ê     Descendent

ē o  ˧ Mitjà e    Alt-ascendent

è o  ˨ Baix e   Baix-ascendent

ȅ o  ˩ Extrabaix e   
Ascendent-

descendent

 ↓ Graó 

descendent  ↗ Ascens global

 ↑ Graó 

ascendent  ↘ Descens global
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APÈNDIX 2. Quadre dels sons en català

* En les caselles que contenen dos signes, el de la dreta representa la 
consonant sonora.

(Institut d’Estudis Catalans, 1999)

Consonants*

Bilabial Labiodental Dental Alveolar Prepalatal Palatal Velar Labiovelar

Oclusiva p   b t   d k   g
Nasal p   m p  ɱ p   n p  ɲ p   ŋ
Vibrant p   r
Bategant p   
Fricativa f   v s   z ʃ    ʒ
Africada t ͡s  d͡z t ͡ʃ  d͡ʒ
Aproximant p    p    p   j p    p   w
Lateral p   l p   ʎ

Vocals

Tancada

Semitancada o mitjana alta

Semioberta o mitjana baixa

Oberta o baixa

Anterior Central Posterior

i

e

ɛ
ə

a

u

o

ɔ
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FE D’ERRORS 

 

 

 

p. 6  3r paràgraf: pagina → pàgina 

p. 47  primera paraula del text en amazic:  TTEBGA   → TTrEBGA 

p.77  exemple (2), CCVCCC  :  triomfs  →  flirts 

p. 116  exemple (51c):  xinès → soninké 

p. 175  exemple (167):  calor → fred    

p. 176  exemple (170b): eliminar: Vindrà quan tu hagis arribat 

p. 189  exemple (198): És un noi que en Novita sempre li pega → La dona que jo  

li dono menjar ha marxat 
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