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Paraules variables i invariables
1.

Les paraules variables són aquelles que mantenen l’arrel i van variant les desinències. Són el nom,
l’adjectiu, el pronom i, també, el verb.

Género: masculino, femenino y neutro. Criterios para distinguirlos:
Nom	
  

2.

Adjectiu	
  

Pronom	
  

lupus

bonus

illem

lupum (llop)

bonum (bo)

illu (aquell)

lupi
	
  

boni

illius

Les paraules invariables no pateixen cap modificació al lexema o arrel i no admeten desinències
casuals ni verbals. Són els adverbis, les preposicions i les conjuncions.	
  
Adverbis	
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Preposicions	
  

Conjuncions	
  

sic (així)

sine (sense)

et (i)

semper (sempre)

sub (sota de)

sed (però)

nunc (ara)
	
  

inter (entre)

quia (perquè)
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Gènere, nombre i cas
Per flexionar noms, adjectius i pronoms utilitzem desinències de:	
  

Gènere: masculí, femení i neutre. Criteris per a distingir-los:
Gènere	
  

Hi pertanyen…	
  
-Noms i oficis d’home.
-Animals mascle.

Masculí	
  

-Gentilicis, noms de rius, vents
i mesos de l’any.

Alguns exemples	
  
-Caesar (Cèsar), Iulius (Juli), magister
(mestre), nauta (mariner).
-Gallus (gall), asinus (ase).
-Romanus (romà), Hiberus (Ebre), Corus
ventus (vent del nord-est), aprilis (abril).

-Noms i oficis de dona.
-Animals femella.

Femení	
  

Neutre	
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-Noms d’illes, ciutats,
províncies i arbres.

-Noms d’objectes i éssers
inanimats.

-Iulia (Júlia), magistra (mestra).
-Gallina (gallina), asina (somera).
-Sicília, Roma, Hispània, castanea
(castanyer), malus (pomer).

-Templum (temple), saxum (roca).

edebé

© grupo edebé

Gènere, nombre i cas
Nombre: Singular i plural

• Paraules singulars: noms propis
(Marcus, Laurentia…), el nom dels
astres (Sol)…
• Paraules plurals: Manes (els déus
Manes), pulmones (els pulmons),
castra (el campament), arma (les
armes)…
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Marcus is est.
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Gènere, nombre i cas
Cas:
El llatí té 6 casos: nominatiu, vocatiu, acusatiu, genitiu, datiu i ablatiu.
En aquests exemples pots apreciar com la paraula magistra (mestra) adopta diverses terminacions (casos) segons la
funció que fa dins l’oració.

Cas	
  
Nominatiu (N)
magistra

Funcions més habituals
Subjecte (S)
Atribut (Atr)

Exemples	
  
Magistra beata est. La mestra és feliç. (S)

	
  

Comelia magistra est. La Comèlia és mestra. (Atr)	
  

Vocatiu (V)
magistra	
  

Cridar l’atenció de l’interlocutor,
exclamar… Apel·latiu (Voc)	
  

O cara magistra! Oh, estimada mestra! (Voc)

Acusatiu (Ac)
magistram	
  

Complement directe (CD)

Puellae magistram amant. Les nenes estimen la
mestra. (CD)

Genitiu (G)
magistrae	
  

Complement del nom (CN)

Liber magistrae est. És el llibre de la mestra. (CN)

Datiu (D)
magistrae	
  

Complement indirecte (CI)

Puella librum magistrae dat. La nena dóna un llibre a
la mestra. (CI)

Ablatiu (Ab)
magistra	
  

Complement circumstancial (CC)	
  

Puella cum magistra vivit. La nena viu amb la mestra.
(Ab)
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Funcions del nominatiu
Les funcions més habituals del cas nominatiu són:
	
  
	
  	
  

1. Subjecte de l’oració:
	
  
- Iulia venit.

La Júlia ve.

Manté relació de concordança amb el verb en nombre i persona: Iulia
– venit, tercera persona del singular.

La Júlia està contenta.

Complement que modifica al mateix temps el subjecte per mitjà d’un
verb copulatiu. Concorda en cas (en nombre i gènere, si és un
adjectiu) amb el subjecte: Iulia- Iaeta, nominatiu singular.

2. Atribut:

- Iulia laeta est.

3. Predicatiu:
- Iulia laeta venit.

La Júlia ve contenta.
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Complement que modifica al mateix temps el subjecte i el verb no
copulatiu, amb els quals concorda en nombre, de la mateixa manera
que ho fa l’atribut: Iulia- Iaeta- venit, tercera persona del singular.
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Usos del vocatiu:

1. Per a referir-nos a la persona o cosa personificada a la qual ens dirigim:
O dii immortales! Numquan laboratis et homines semper laborant.
Oh, déus immortals! Mai treballeu i els éssers humans sempre treballen.

2. En oracions en les quals hi ha un verb en mode imperatiu per a expressar una ordre:
Plaudite, cives!
Aplaudiu, ciutadans!
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Funcions de l’acusatiu
Les funcions més habituals del cas acusatiu són:
1.Complement directe (CD):
Acompanya verbs transitius i mai verbs intransitius ni el verb sum.

	
  

Puer reginam amat.
S
CD
V

El nen estima la reina.

2.Complement circumstancial (CC):
S’usa l’acusatiu per a indicar direcció. Es construeix amb verbs que indiquen moviment.
Aquests complements circumstancials de direcció poden anar:

Sense preposició

Amb preposició

Nauta Romam ibat.

Nauta ad Italiam ibat,

S

CC

V

S

CC

V

El mariner es dirigia a Roma.

El mariner es dirigia a Itàlia.

Es construeixen sense
preposició els noms de ciutats,
illes petites i les paraules
domus (casa), humus (terra) i
rus (camp).

Nauta in oppidum ibat.
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S

CC

V

El mariner es dirigia a la ciutat.
Es construeix amb in/ad davant dels noms comuns i dels
noms propis de llocs majors.
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Funcions del genitiu
La seva funció principal és la de complement del nom (CN). Se sol col·locar davant del nom i quan el traduïm al
català va introduït per la preposició de:

En llatí:
Auri anulus
Magistri liber

En català:
Anell d’or
El llibre del mestre

	
  

	
  

El genitiu amb verbs i adjectius
Alguns verbs solen anar acompanyats de genitiu:
-És el cas de l’ús del verb sum per a expressar possessió:
Liber pueri est.

El llibre és del nen.

El genitiu pot també complementar adjectius relacionats amb les idees següents;
-Adjectius que indiquen desig: cupidus, avidus…
avidus pecuniae

desitjós de diners

-Adjectius que indiquen propietat (propius…), abundància (plenus)…
plenus aquae
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Funció i ús del datiu
La seva funció principal és la de complement indirecte (CI). Quan el traduïm al català, introduïm aquest
complement amb la preposició a:

Claudius rosam puellae dat.
CI
En Claudi dóna una rosa a la
nena.
CI

Podem destacar també l’ús del datiu en una construcció amb el verb sum per a indicar la idea de
possessió: el datiu possessiu. Exemple:

Greges

En llatí
pastori
sunt.

En català
Té el pastor els ramats.
Verb Subjecte

Nominatiu Datiu Verb SUM

CD

Verb
El posseïdor
Allò que és posseït
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Funció i ús del datiu
• 	
  En llatí el posseïdor s’expressa a través del cas datiu (pastori). Quan traduïm el transformem en subjecte (el pastor).
• Allò que és posseït s’expressa mitjançant el cas nominatiu en llatí (greges). En català aquesta paraula funciona com
a complement directe (els ramats).
• El verb sum llatí es tradueix pel verb tenir en català en aquest tipus de frases. La traducció literal seria: Els ramats
són per al pastor. Encara que la traducció més correcta seria: El pastor té els ramats.

Greges

En llatí
pastori sunt.

Nominatiu Datiu

En català
Té
el pastor

Verb

Verb Subjecte

els ramats.
CD

Verb = tenir
El posseïdor
Allò que és posseït
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Funcions de l’ablatiu
Aquest cas expressa la majoria de les circumstàncies en què es produeix l’acció verbal. Funciona com a complement
circumstancial de lloc, d’instrument i de separació, entre altres valors.
• De lloc a on. Pot expressar-se de dues maneres.
Amb preposició

Sense preposició

Puella est in Hispania.

Marcus Tarracone fuit.

La nena viu a Hispània.

En Marc va estar a Tàrraco.

S’usa la preposició in amb noms comuns i
amb noms propis de països i illes majors.

No s’usa la preposició quan ens referim a
noms propis de ciutats i illes petites.

• D’instrument. Sota aquest nom s’inclouen, entre altres, els circumstancials que expressen instrument
pròpiament (amb què es fa alguna cosa), de companyia (amb qui es fa) i de manera (com es fa).
Sense preposició

Amb preposició

A vegades amb preposició

Puella tabulam rosis ornat.

Domina cum puella venit.

Domina cum voluntate laborat.

La nena adorna la taula amb
roses.

La senyora ve amb la nena.

La senyora treballa amb voluntat.

Si el circumstancial
expressa companyia.

Si és circumstancial de manera i el nom no va
acompanyat d’un adjectiu o d’un complement
en cas genitiu.

Si el circumstancial expressa
instrument.
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Funcions de l’ablatiu (II)
• De separació. A través d’aquest complement, s’expressa el punt de partida, la procedència, l’allunyament o
separació d’un punt determinat… Pot anar amb preposició o sense.

Amb preposició

Sense preposició

Ex Hispania venit.

Domo venit.

Ve d’Hispània.

Ve de casa.

E villa venit.

Tarracone venit.

Ve de la vil·la.

Ve de Tàrraco.

S’usa preposició amb noms comuns i de
lloc major.

No s’usa preposició amb noms propis de lloc
menor i amb els noms domus, rus i humus.

Les preposicions més habituals són: a/ab,
e /ex (de, des de).
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