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RESUM 

Els bilingües de català i castellà s’han d’afrontar constantment a dos sistemes lingüístics 

que, en ocasions, tenen gramàtiques diferents. Aquest és el cas dels pronoms clítics hi i 

en, els quals no existeixen en castellà. Partint d’estudis previs que demostren que aquells 

amb més dominància del castellà acostumen a no produir-los tan freqüentment quan 

parlen català, l’estudi pretén investigar si la tendència es repeteix quan s’adquireix una 

L2 que conté un sistema equivalent. Els pronoms ci i ne de l’italià tenen unes funcions 

sintàctiques gairebé idèntiques a les del català: oblic, partitiu i locatiu. Aprenents d’italià 

dominants del català i del castellà han participat en dos experiments, una prova de 

producció oral i un judici d’acceptabilitat, els quals tenen l’objectiu d’investigar si al grup 

que té el castellà més proper li suposa més difícil inserir-hi el pronom clític o identificar-

ne un ús agramatical respecte a aquell qui té dominància del català. Els resultats de la 

prova oral conclouen que els dominants del castellà no produeixen tant els pronoms clítics 

en l’expressió. El judici d’acceptabilitat indica que tampoc saben identificar un context 

agramatical d’omissió, la qual cosa significa que donen el mateix grau d’acceptabilitat a 

un context amb el pronom clític que sense el pronom clític. De la investigació, per tant, 

es dedueix que existeix una manera diferent d’adquirir aquests pronoms per part dels dos 

grups, estant en avantatge el grup dominant de català, perquè la transferència entre el 

català i l’italià no suposa haver d’omplir una categoria sintàctica addicional.  

 

Paraules clau: Pronoms clítics, oblic, partitiu, locatiu, adquisició de clítics, bilingüisme, 

Italià L2, català L1, castellà L1. 
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RESUMEN 

Los bilingües de catalán y castellano tienen que enfrentarse constantemente a dos 

sistemas lingüísticos que, a veces, tienen gramáticas diferentes. Este es el caso de los 

pronombres clíticos hi y en, los cuales no existen en castellano. Partiendo de estudios 

previos que demuestran que aquellos con más dominancia de castellano acostumbran a 

no producirlos tan frecuentemente cuando hablan catalán, el estudio pretende investigar 

si la tendencia se repite cuando se adquiere una L2 que contiene un sistema equivalente. 

Los pronombres ci y ne del italiano tienen unas funciones sintácticas casi idénticas a las 

del catalán: oblicuo, partitivo y locativo. Aprendices de italiano dominantes del catalán y 

del castellano han participado en dos experimentos, una prueba de producción oral y un 

juicio de aceptabilidad, los cuales tienen el objetivo de investigar si al grupo que tiene el 

castellano más cercano le resulta más difícil insertar el pronombre clítico o identificar un 

uso agramatical respecto a aquel que tiene dominancia del catalán. Los resultados de la 

prueba de prueba oral concluyen que los dominantes del castellano no producen tanto los 

pronombres clíticos en la expresión. El juicio de aceptabilidad indica que tampoco saben 

identificar un contexto agramatical de omisión, lo que significa que dan el mismo grado 

de aceptabilidad a un contexto con el pronombre clítico que sin el pronombre clítico. De 

la investigación, por lo tanto, se deduce que existe una forma diferente de adquirir estos 

pronombres por parte de los dos grupos, estando en ventaja el grupo dominante de catalán, 

porque la transferencia entre el catalán y el italiano no supone tener que llenar una 

categoría sintáctica adicional.  

 

Palabras clave: Pronombres clíticos, oblicuo, partitivo, locativo, adquisición de clíticos, 

bilingüismo, Italiano L2, catalán L1, castellano L1. 
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ABSTRACT 

Bilinguals of Catalan and Spanish have to constantly deal with two linguistic systems that 

sometimes have different grammars. This is the case of the clitic pronouns hi and en, 

which do not exist in Spanish. Through previous studies that demonstrate that those with 

a higher dominance of Spanish do not normally produce them so frequently when they 

speak in Catalan, the goal of this study is to investigate if this tendency is repeated when 

acquiring an L2 that has an equivalent system. Ci and ne Italian pronouns have almost 

identical syntactic functions as those of the Catalan language: oblique, partitive and 

locative. Learners of Italian with a predominantly Catalan and Spanish L1 background 

have participated in two experiments, an oral production task and an acceptability 

judgement task, which aim to investigate if the group with a predominantly Spanish 

background encounters more difficulties compared to the group with a predominantly 

Catalan background. The results of the oral production task conclude that the Spanish-

predominance group do not produce the clitic pronouns that much in their expression. 

The acceptability judgement task points out that, additionally, they are less likely to 

identify an ungrammatical context of omission, which means they evaluate with the same 

degree of acceptability a context containing the clitic pronoun and one without. Therefore, 

from this investigation, it is deduced that there is a different way of acquiring these 

pronouns by the two groups, with an advantage for the Catalan dominant group, since the 

transfer between Catalan and Italian does not imply that an additional syntactic category 

has to be filled.  

 

Keywords: Clitic pronouns, oblique, partitive, locative, clitique acquisition, 

bilingualism, L2 Italian, L1 Catalan, L1 Spanish. 
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RIASSUNTO  

I bilingui di catalano e spagnolo devono affrontare costantemente due sistemi linguistici 

che, a volte, hanno delle grammatiche diverse. Questo è il caso dei pronomi clitici hi e 

en, che non esistono in spagnolo. Partendo da studi previ che dimostrano che quelli con 

più dominanza di spagnolo di solito non li producono così frequentemente quando 

parlano catalano, lo studio ha l’obiettivo di indagare se la tendenza si ripete quando si 

acquisisce una L2 che ha un sistema equivalente. I pronomi ci e ne dell’italiano hanno 

delle funzioni sintattiche quasi identiche a quelle del catalano: obliquo, partitivo e 

locativo. Studenti dell’italiano dominanti del catalano e dello spagnolo hanno partecipato 

in due esperimenti, una prova di produzione orale ed un giudizio di accettabilità, che 

hanno l’obiettivo di fare indagine se al gruppo a cui lo spagnolo è più vicino è più difficile 

di metterci il pronome clitico oppure di identificarne un uso agrammaticale riguardo a 

quello che ha dominanza del catalano. I risultati della prova orale concludono che i 

dominanti di spagnolo non producono così tanto i pronomi clitici nell’espressione. Il 

giudizio di accettabilità indica che neanche sanno identificare un contesto agrammaticale 

di omissione, il che significa che danno lo stesso grado di accettabilità a un contesto con 

il pronome clitico di quello senza il pronome clitico. Dall’indagine, dunque, si deduce 

che esiste un modo diverso di acquisire questi pronomi per i due gruppi, dando beneficio 

al gruppo dominante di catalano, perché il trasferimento tra il catalano e l’italiano non 

comporta il dovere di riempire una categoria sintattica addizionale.  

 

Parole chiave: Pronomi clitici, obliquo, partitivo, locativo, acquisizione di clitici, 

bilinguismo, Italiano L2, catalano L1, spagnolo L1. 
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1 INTRODUCCIÓ 

1.1 Tema i objecte d’estudi 

A Catalunya ens trobem en un context sociolingüístic bilingüe en què conviuen el català 

i el castellà. Els parlants, en conseqüència, acostumem a ser bilingües d’ambdues 

llengües. No obstant això, normalment un parlant té més dominància d’una llengua que 

de l’altra. Al llarg dels anys m’he anat fixant que aquells qui solen tenir més influència 

del castellà no utilitzen els pronoms clítics adverbials hi i en quan parlen català, ja que el 

castellà no té cap pronom per substituir els complements en aquests casos. És per això 

que m’agradaria investigar si aquesta tendència es repeteix quan els parlants bilingües 

aprenen una llengua estrangera que té una equivalència d’aquests pronoms del català.  

El francès i l’italià tenen un funcionament molt semblant en aquest sentit, i, tot i 

ser el francès una llengua cursada en els meus estudis universitaris, m’he decantat per fer 

l’estudi de l’italià, una llengua que fa dos anys que estic aprenent a l’Escola Oficial 

d’Idiomes de Drassanes i és on m’he adonat que alguns companys no utilitzen els 

pronoms ci i ne. He intuït que això es produeix perquè han tingut una major influència 

del castellà al llarg dels anys i, doncs, segurament partim del fet que tampoc en fan un 

bon ús en català.  

Per tant, el tema d’aquest estudi són els pronoms clítics ci i ne de l’italià com a 

L2 i l’objecte d’estudi és la recepció i la producció que en fan els aprenents bilingües del 

català i el castellà segons quina és la seva llengua dominant. Basant-me en Perpiñán, 

Catalan-Spanish Bilingualism Continuum: The Expression of Adverbial Clitics in 

Different Types of Early Bilinguals (2017), la qual investiga les diferències entre els 

bilingües amb dominància del castellà i amb dominància del català respecte 

l’acceptabilitat de l’omissió i reduplicació de les formes agramaticals dels dos pronoms 

clítics hi i en, el meu objecte d’estudi se centrarà a veure si aquestes dades es traslladen 

quan s’aprèn una altra llengua romànica. En aquest cas, és l’italià, que conté un pronom 

amb trets idèntics i una correspondència molt fàcil i transferible per a aquells que dominen 

el pronom en català.  

Com que aquest Treball de Fi de Grau té un límit d’extensió, es donarà per 

suposat, doncs, gràcies a Perpiñán (2017: 1), que “Spanish-dominant bilinguals have a 
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divergent grammar compared to that of the Catalan-dominant speakers, overaccepting 

ungrammatical omission and doubling of the clitics”. Per tant, la meva investigació partirà 

d’aquesta pressuposició i només tractarà la metodologia orientada en el cas de l’italià, tot 

analitzant amb una metodologia molt semblant si aquestes dades es repeteixen. És per 

això que hagués estat òptim poder seguir la metodologia tant per l’italià com pel català 

amb els mateixos participants, però, per qüestions d’extensió, s’ha hagut d’optar per partir 

d’una hipòtesi ja estudiada en altres estudis pel cas del català.  

 

1.1.1 Preguntes de recerca i objectius 

Com a guia per orientar la investigació, aquest estudi té com a objectiu respondre el 

conjunt de preguntes de recerca següent:  

 

1. Quines diferències hi ha entre els bilingües de català i castellà a l’hora 

d’identificar un ús agramatical dels clítics ci i ne de l’italià? Els suposa més difícil 

als dominants del castellà que a aquells amb dominància de català? 

2. Quin paper té el coneixement dels usos gramaticals i agramaticals d’aquests 

pronoms de l’italià en la producció? És a dir, fins a quin punt saber-los reconèixer 

ajuda a saber-los produir adequadament?  

3. Un d’aquests dos pronoms italians, per algun motiu determinat, és més produït 

que l’altre per part dels aprenents d’italià?  

 

1.2 Justificació de l’interès i originalitat 

El fet que jo hagi avançat tan ràpidament en el meu aprenentatge de l’italià evidencia els 

trets similars que té aquesta llengua amb la meva llengua nativa dominant, el català, 

sobretot quant al funcionament de la gramàtica. A més a més, com ja s’ha dit, l’ús dels 

pronoms clítics en català ha sigut sempre un aspecte que m’ha interessat molt i, de fet, 

sempre em “grinyola” l’orella quan en sento sobretot l’omissió. “Jo vull tres” o “Jo vaig. 

Tu vas?” són enunciats que jo, com a bilingüe amb un percentatge molt alt de dominància 

del català, rarament diria. En aquest estudi, però, he volgut traspassar el meu interès per 

aquest pronom als seus equivalents en italià i, majoritàriament, la metodologia anirà 

encarada a posar en relleu els trets similars entre ambdues llengües, i no pas en allò en 

què difereixen.  

No tindria sentit fer aquesta comparativa basada en monolingües d’espanyol 

perquè, en aquest cas, les dades serien més previsibles, partint del fet que en castellà els 
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complements que volen representar els pronoms no tenen una manera de ser substituïts 

pronominalment, almenys amb cap clític. El que m’interessa són, doncs, els bilingües 

d’ambdues llengües, amb dominància d’una o altra, ja que, encara que un aprenent sigui 

dominant del castellà, en tant que també ha crescut amb el català, d’alguna manera ja té 

incorporat el pronom clític.  

 

1.3 Estructura 

En primer lloc, a l’Apartat 2, es presenta un marc teòric que recull tots els coneixements 

necessaris sobre els pronoms clítics de l’italià que han estat considerats rellevants per al 

present estudi. Aquesta part inclou, també, una síntesi que posa punts en comú i de 

divergència amb la gramàtica del català i el castellà (Apartat 2.1.8). També s’ofereixen 

nocions sobre l’adquisició de l’italià com a L2 (Apartat 2.2) i un resum d’estudis que 

s’han realitzat entorn els pronoms, posant èmfasi en els clítics ci i ne o els seus equivalents 

en altres llengües (Apartat 2.3).  

En segon lloc, s’explica la metodologia adoptada, consistent de dues proves 

dissenyades per mi i també la creació d’una enquesta lingüística per distribuir els 

subjectes en dos grups (Apartat 3). 

En tercer lloc, es procedeix a l’anàlisi de les dades obtinguda de la metodologia 

utilitzada: la prova de producció oral (Apartat 4.1) i el judici d’acceptabilitat (Apartat 

4.2). Una vegada analitzada cada prova, es procedeix a una discussió que pretén obtenir 

respostes concloents a aquest estudi (Apartat 4.3). 

En últim lloc, es tanca el treball amb una conclusió (Apartat 5) que inclou un 

resum de la recerca, les limitacions que té aquest estudi i quines altres línies 

d’investigació pot prendre en un futur.  
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2 MARC TEÒRIC 

2.1 Els pronoms clítics de l’italià: el cas de ci i ne  

2.1.1 Què és un clític? 

Els clítics han estat sempre un tema central en la lingüística i existeixen en totes les 

llengües del món (Zwicky, 1994: 571). No obstant això, la seva definició es troba encara 

en debat, ja que esdevenen una problemàtica en la lingüística teòrica i, en la pràctica, no 

s’han trobat criteris universalment aplicables o universalment reconeguts (Kayne, 1975; 

Zwicky, 1977; Van Riemsdijk, 1999; entre altres). Zwicky (1994: 571) explica que 

l’etiqueta de “clític” és difícil de ser atribuïda a una classe unificada i que els clítics poden 

presentar propietats fonològiques, morfològiques, sintàctiques o semàntiques segons quin 

sigui el seu comportament. Com explica Zwicky, els clítics tenen característiques que són 

difícils de descriure perquè “tenen un estat que no és clarament ni el d’una paraula 

independent, ni el d’un afix” (Zwicky, 1994: 571; citat per Miller, 1992: 105, traducció 

meva). 

Etimològicament, el terme clític prové del verb grec antic klínein, que significa 

“inclinar” i, doncs, podem plantejar la definició de clític com: “intermediate lingüistic 

units, which grammatically behave like in [sic] that they combine with other words or 

phrases to make phrases, but are phonologically bound to an adjacent word traditionally 

referred to as the ‘host’” (Zwicky, 1977; vegeu també Klavans, 1982; Matthews, 1991). 

Tots aquests autors estan d’acord amb el fet que poden ser clítics els pronoms, els 

auxiliars, els determinants, les partícules de negació i d’interrogació.  

Un altre dels problemes que presenten els clítics i dels quals Zwicky en va fer una 

proposta era la classificació. Zwicky (1977) estableix una de les distincions més útils: 

clítics simples i clítics especials. Per una banda, els clítics simples són “variants 

inaccentuades de paraules ‘reals’ que perden els seus accents lèxics en condicions 

específiques” (Luraghi, 2013: 166). En són exemples les formes reduïdes dels auxiliars i 

dels pronoms personals de l’anglès: ‘ve per have, ‘re per are/were, ‘m per him/them 

(Russi, 2008). En definitiva, com diuen Mascaró & Rigau, aquest tipus de clítics no 

presenten diferències sintàctiques gaire allunyades si els comparem amb les seves formes 

no clítiques corresponents (2002: 9). Per l’altra banda, els clítics especials no poden estar 

transparentment relacionats amb la seva forma completa corresponent. Com estableix 

Zwicky (1977: 3, citat per Miller, 1992), els clítics especials són aquells en què una forma 

no accentual actua com a variant d’una forma lliure accentual amb el mateix significat 

cognitiu, però que es comporten sintàcticament de diferent manera. És d’especial 
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rellevància, doncs, tenir present que l’objecte d’estudi del present treball se centra en els 

pronoms clítics, els quals pertanyen al grup special clitics, i, dins d’aquests, concretament 

en ci i ne.  

L’interès per la sintaxi dels pronoms clítics ha fet que, d’entre moltes qüestions, 

hi ha hagut un enfocament en les propietats dels clítics següents (Russi, 2008: 6) i, de fet, 

aquestes propietats seran tractades en el marc teòric del present treball: 

1. La posició del clític 

2. El clitic climbing (conegut per “ascens de clític” en català) 

3. La reduplicació del clític 

4. Les restriccions de les seqüències del clític 

Els clítics, com ja s’ha dit, no apareixen sols, és a dir, necessiten un hoste al qual 

adjuntar-se i en la majoria de les llengües romàniques aquest és el verb (Monachesi, 1995: 

1). A més a més, tradicionalment s’ha establert que els clítics poden aparèixer en dues 

posicions i, segons aquesta posició, reben el nom de proclisis, quan parlem de la posició 

a l’esquerra del verb, i enclisis, quan parlem de la posició a la dreta del verb (Miller, 

1992).  

La qüestió de si els pronoms clítics pertanyen a la branca de la sintaxi o de la 

morfologia ha portat molta controvèrsia quant a la teoria lingüística, i així ho expliquen 

Schwarze & Cimaglia (2010) a l’Enciclopedia dell’Italiano tot adoptant una posició 

intermèdia: 

 

Una delle questioni fondamentali è se essa sia sintassi (così opina la maggioranza degli 

autori) o morfologia (così, per es., Miller & Monachesi 2003). Qui adottiamo l’ipotesi che i 

pronomi clitici siano affissi sintattici, cioè attaccati al verbo al momento della formazione 

del sintagma verbale. 

[‘Una de les qüestions fonamentals és si aquesta és sintaxi (així opina la majoria dels autors) 

o morfologia (així, per exemple, Miller & Monachesi, 2003). Aquí adoptem la hipòtesi que 

els pronoms clítics són afixos sintàctics, és a dir, enganxats al verb en el moment de la 

formació del sintagma verbal’] (traducció meva) 

 

Per concloure aquest apartat, cal dir que el conjunt de llengües romàniques, quant a la 

presència de pronoms clítics, és molt ric i podem atrevir-nos a dir, també, que l’italià és 

una llengua que en presenta gairebé tots els casos. Coincideixo amb Seuren quan, en la 

justificació de la tria de llengües per a la seva investigació (2009: 89), diu que 
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especialment l’italià és tan ric que, només observant aquesta llengua, ens pot explicar què 

és la cliticització quant a gramàtica universal, i és per això que jo també he escollit aquesta 

llengua sobre la qual fer la meva investigació.  

 

2.1.2 Posició del pronom clític: proclític vs. enclític 

Com he esmentat anteriorment, els pronoms clítics poden aparèixer anteriors o posteriors 

al verb, el qual és el seu hoste, segons el context en què apareixen. A més a més, tal com 

passa en català, “els clítics de l’italià no poden ocupar la mateixa posició respecte a l’hoste 

verbal que les seves corresponents expressions referencials” (Russi, 2008: 5). Vegeu els 

exemples (1) i (2): 

(1) a. Carlo saluta Mario.   b. *Carlo Mario saluta. 

‘En Carlo saluda en Mario.’  ‘En Carlo en Mario saluda.’ 

(2) a. *Carlo saluta lo.   b. Carlo lo saluta. 

‘En Carlo saluda el.’   ‘En Carlo el saluda.’ 

 

En el cas dels pronoms ci i ne, aquests són proclítics quan van amb les formes personals 

del verb (exemple (3)) i, en canvi, són enclítics quan van amb les no personals – infinitiu, 

gerundi i participi – (exemple (4)), amb l’imperatiu positiu (exemple (5)) i amb l’adverbi 

ecco (Díaz, 1997: 352). Vegem el contrast entre dos contextos: 

(3) Quando sei arrivato dall’Italia? –Ne sono arrivato oggi. 

‘Quan has arribat d’Itàlia? –N’CLhe arribat avui.’ 

(4) La birra gli piace ma bevendone molta gli fa male. 

‘La cervesa li agrada però si enCL beu (bevent-neCL) molta li fa mal.’ 

(5) Sai la notizia? –Parlamene. 

‘Saps la notícia? –Parla-me’nCL.’ 

També és enclítica la posició per a les formes de la primera persona del plural exhortatives 

(Seuren, 2009): andiamoci subito! (‘anem-hiCL de seguida!’).  

 

2.1.3 Funcions sintàctiques dels pronoms ci i ne 

D’entre totes les propostes de complements que substitueixen aquests pronoms, la 

proposta que pot ser més útil comentar és la de Russi (2008). Aquesta descripció es basarà 

en el recurs bibliogràfic Italian Clitics: An Empirical Study i consistirà en un breu resum 

dels sintagmes als quals fan referència els pronoms ci i ne, tot afegint-hi altres propostes 

de distribució, per tenir una panoràmica general de les funcions que s’atribueixen a 

aquests pronoms i que són molt similars a les del català.  
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El pronom ci 

Quant al pronom ci, equivalent a hi del català, cal tenir present que aquest clític, molt 

sovint locatiu, també pot aparèixer amb la forma vi. Ci (del llatí hinc, que significa 

“d’aquí”) i vi (del llatí ibi, que significa “allà”) inicialment no eren sinònims, però amb 

l’evolució de la llengua van deixar d’aportar aquesta referència díctica (Russi, 2008). 

Avui en dia serien exactament equivalents, però aquesta darrera forma, vi, té una 

freqüència baixa i, de fet, no es troba ben establerta en l’italià contemporani (Russi, 2008: 

57-58).  

Russi estableix tres funcions per al pronom ci:  

1. Locatiu d’estat (exemple (6)) i de moviment cap a/per/a través d’un lloc (exemple 

(7)):  

(6) Ho una fattoria in Provenzai, cii vivo quando posso.1 

‘Tinc una fàbrica a Provença; hiCL vaig quan puc.’ 

(7) Sulla ferrovia Firenze-Prato c’era una fabbrica diroccatai, cii passavo davanti tutti 

i giorni quando andavo a scuola.  

‘A la via Firenze-Prato hi havia una fàbrica destruïda; hiCL passava davant cada 

dia quan anava a l’escola.’ 

 

2. Sintagmes preposicionals amb nucli de les preposicions a, in, su (exemple (8)):  

(8) E a Letizia Berdinii, cii hai pensato, in questi giorni? Cii ho pensato, sì, cii ho 

pensato tanto.  

‘I en la Letizia Berdini, hiCL has pensat, durant aquests dies? HiCL he pensat, sí, 

hiCL he pensat molt.’ 

 

3. Complements comitatius (exemple (9)) i complements d’instrument (exemple 

(10)) amb nucli de la preposició con:  

(9) Quella sera lei ci era uscita. (= con lui) 

‘Aquella tarda ella hiCL havia sortit.’ (amb ell) 

(10) Le forbici sono sporchei, cii ho tagliato il basilico. 

                                                
1 Tal com referencia l’autora en cada un dels exemples (6-15), les dades han estat extretes de 
CORIS/CODIS, el qual és un corpus d’italià escrit basat en textos autèntics i freqüents d’italià modern, de 
diferents fonts: prensa, ficció, prosa acadèmica, prosa administrativa, etc.  
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‘Les tisores són brutes; hiCL he tallat l’alfàbrega.’ 

 

El pronom ne 

Pel que fa al pronom ne (del llatí inde, que significa “des d’allà”), Russi atribueix tres 

funcions al pronom: expressions nominals quantificades (exemple (11)), complements 

adnominals (exemple (12)) i altres complements preposicionals també introduïts per di 

(exemple (13)) (2008: 61):  

(11) Ho cominciato nel ’96 con un solo podioi e oggi ne ho presi settei. 

‘He començat el ’96 amb un sol podi i avui n’CLhe aconseguit set.’ 

(12) Ho visto diamanti da 30 caratii, nei capisco il valore, osservo con attenzione […]. 

‘He vist diamants de 30 quirats, n’CLentenc el valor, observo amb atenció […].’ 

(13) A lui di tutto questoi non importava niente. Secondo me, anzi, se nei vergognava.  

‘A ell de tot això no (li) importava res. Jo crec, de fet, que se n’CLavergonyia.’  

 

Tots tres casos tenen una correspondència idèntica en català, però potser l’exemple (13) 

és aquell en què els catalanoparlants solen tenir més dificultats perquè a vegades, per 

interferències del castellà, se’n fa un mal ús, ja que s’utilitzen construccions de possessiu. 

“N’has sospesat les dificultats?” o “Només n’han cremat les proves” són exemples en què 

veiem l’ús del complement adnominal que, com s’acaba d’observar, també es recull en el 

cas de l’italià (Bartra, 1987: 419).  

A part d’aquestes tres, Russi (2008) també fa èmfasi al fet que també es 

pronominalitzen sintagmes preposicionals introduïts per da. Cal tenir en compte que en 

català aquest tipus de sintagma preposicional seria el mateix que l’introduït per di, però 

l’italià té dos pronoms diferents per expressar el de català. Vegem l’exemple (14): 

(14) È entrata nello spogliatoioi, nei è uscita e si è tuffata.  

 ‘Ha entrat al vestidor, n’CLha sortit i s’ha tirat a l’aigua.’  

 

En aquest cas, a l’exemple (14), ne està substituint è uscita dallo spogliatoio, és a dir, en 

català diríem n’ha sortit (ha sortit del vestidor) i, doncs, aquesta funció és tractada a 

banda perquè en italià no seria una construcció introduïda per la preposició di. En 

definitiva, la qüestió és que, per expressar origen, en italià s’utilitza una preposició 

diferent però es pronominalitza de la mateixa manera (Da (preposizione), La grammatica 

italiana, 2012).  

Una altra funció del pronom en que pot mancar a la proposta de Russi és el fet que 

els subjectes dels verbs inacusatius poden ser pronominalitzats amb el pronom clític, de 
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la mateixa manera que passa amb l’objecte. En català, doncs, en recollim aquesta funció, 

exemplificada amb: “Ahir va arribar un vaixelli; demà n’arribaran quatrei” (Bartra, 1987: 

387).  

A la Taula 1, es pot observar una altra proposta de les funcions gramaticals dels 

dos pronoms ci i ne i, a més a més, també s’hi inclou aquesta darrera que s’acaba 

d’esmentar:  

 

Taula 1. Funcions dels pronoms ci i ne segons la proposta de Schwarze (2012: 138, 
traducció meva) 

 

Case Grammatical 

function 

Additional 

functional 

information 

Examples with 

clitics 

Examples with non-

clitic counterparts 

LOC OBL_GOAL  Ci vado spesso. Vado spesso in 

biblioteca. 

‘Vaig sovint a la 

biblioteca.’ 

 AD_OBL  Ci penso spesso. Penso spesso a questo 

problema. 

‘Penso sovint en aquest 

problema.’ 

 ADJ  Ti ci aspetterò. Ti aspetterò all’angolo. 

‘T’esperaré a la 

cantonada.’ 

 COMP  Ci sono stato. Sono stato in 

biblioteca. 

‘He estat/Vaig estar a la 

biblioteca.’ 

GEN DE_OBL  Ne abbiamo parlato. Abbiamo parlato di lui. 

‘Hem parlat d’ell.’ 

ABL OBL_ORIG  Ne sono tornato. Sono tornato dalla 

Spagna. 

‘He tornat d’Espanya.’ 

PART 

 

 

 

SUBJ ADJ SUBJ: THEME 

+ QUANT 

Ne verrano alcuni. Verrano alcuni di loro. 

‘Vindran alguns d’ells.’ 

OBJ1 ADJ OBJ1: QUANT Ne conosco alcuni. Conosco alcuni di loro. 

‘Conec alguns d’ells.’ 
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“Ne verrano alcuni”, com descriu la taula, es tracta d’una funció de subjecte en cas partitiu 

(alcuni di loro) i és vàlid també en el cas de funció d’objecte. En el cas dels verbs 

intransitius, però, el pronom no pot fer la funció de subjecte. Vegem-ho il·lustrat a través 

dels tres exemples següents (15a-c) (Mateu, 2016: 307): 

(15) a. Ne sono arrivate tre. (cf. Sono arrivate tre ragazze.)2 

‘N’han arribat tres.’ (‘Han arribat tres noies.’) 

b. Ne hanno comprato tre. (cf. Hanno comprato tre macchine.) 

‘N’han comprat tres.’ (‘Han comprat tres cotxes.’) 

c. *Ne hanno telefonato tre. (cf. Hanno telefonato tre ragazze.) 

‘*N’han telefonat tres.’ (‘Tres noies [subj.] han telefonat.’) 

 

Una altra de les dificultats dels pronoms clítics ci i ne és l’obligatorietat i opcionalitat 

dels sintagmes que substitueixen. Tal com passa en català, els verbs anar o treure 

regeixen un argument locatiu: “hi vaig anar i n’he tret un jersei” (Bonet, 1991: 60). 

L’estructura argumental del verb té una valència 2 i 3 respectivament i, doncs, el 

complement que està substituint el pronom és totalment necessari. En canvi, verbs com 

treballar a “hi treballo sovint” no són arguments sinó adjunts, la qual cosa significa que 

aporten informació addicional (Bonet, 1991: 60).  

Recapitulant les funcions que s’han recollit en aquest apartat i, si ens basem en la 

distribució que fa Perpiñán (2017) dels dos pronoms, s’estableix una funció compartida 

pels dos pronoms hi i en, la dels arguments oblics, la qual explica que els sintagmes 

preposicionals que fan d’argument –per tant, regits– han de ser pronominalitzats amb un 

dels dos pronoms, segons quina és la preposició que l’introdueix. Com hem vist en la 

proposta de Russi (2008) o de Schwarze (2012) per a l’italià, serà diferent pensare a 

qualcosa [XP regit], que es pronominalitza en ci pensa, que parlare di qualcosa [XP 

regit], que es pronominalitza en ne parla. Com a funcions més essencials per a cada 

pronom, i que en aquest cas no són compartides, es pot establir que el pronom ci serveix 

per pronominalitzar el cas locatiu, sigui d’estat o de moviment (Russi, 2008), i, en canvi, 

el pronom ne serveix per pronominalitzar el cas partitiu per als objectes quantificats3 dels 

verbs transitius.  

                                                
2 Els subjectes dels verbs inacusatius són postverbals. Ocupen la mateixa posició que els objectes dels verbs 
transitius (exemple (15a)). 
3 A part de quantificats, també ho són els indefinits, ja que existeixen els dos contextos per al pronom ne 
(Díaz, 1997):  
Indefinit:           - Hai bevuto aranciata? Sì, ne ho bevuta. (‘Has begut taronjada? Sí, n’he begut.’) 
Quantificat:   - Hai bevuto aranciata? Sì, ne ho bevuta/-i due litri. (‘Has begut taronjada? Sí, n’he begut 
dos litres.’) 
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2.1.4 L’absència de “e” de l’infinitiu en posició enclítica 

Com havia estat presentat anteriorment, la posició del pronom és enclítica quan el seu 

hoste és un verb amb forma no personal (p. 6 del present treball). Aquest és, doncs, el cas 

de l’infinitiu. La forma del verb, en tant que el pronom s’hi adjunta ortogràficament, es 

veu afectada i perd la “e” final d’infinitiu.  

Tot i això, molts dels casos en què ens trobem amb formes d’infinitiu és perquè 

es tracta d’estructures verbals que inclouen l’infinitiu però que es combina amb una forma 

verbal diferent, que pot ser un verb modal, un verb aspectual o un verb de moviment. 

Aquest fenomen s’anomena restructuring i la combinació de les dues formes verbals dona 

com a resultat un sol complex verbal. Rossi (2007) ho explica així: 

 

In other words RESTRUCTURING combines two distinct verbs creating a single verbal 

complex. Restructuring does not apply to all verb categories, but it applies with certain ones, 

i.e. modal verbs (“dovere” to [sic] must; “potere” to [sic] can; “volere” to want), aspectual 

verbs (“cominciare” to begin; “finire” to finish), and motion verbs (“correre” to run; “venire” 

to come).   

(Rossi, 2007: 40) 

 

Si s’observen els dos exemples següents (16b i 17b), es pot entendre la proposta de Rizzi 

(1978 i 1982), la qual compta amb aquesta doble possibilitat de posició del pronom clític 

(Rossi, 2007: 35):  

(16) a. Maria vuole mangiare del pane. 

‘La Maria vol menjar pa.’ 

b. Maria (ne) vuole mangiar(ne). 

‘La Maria (enCL) vol menjar(-ne CL).’ 

(17) a. Maria vuole andare a Roma. 

‘La Maria vol anar a Roma.’ 

b. Maria (ci) vuole andar(ci). 

‘La Maria (hi CL) vol anar(-hi CL).’ 

L’autora conclou que en aquestes estructures l’ascens de clític serà sempre possible: 

“restructuring appears to be a necessary condition for clitic climbing to apply” (Rossi, 

2007: 40).  



 12 

Quant a la “e” caiguda, hi ha hagut sempre molta controvèrsia de si aquesta 

absència segueix la norma del truncament que estableix que opcionalment es pot suprimir 

la [e] de l’infinitiu davant de les paraules començades per consonant (Vogel et al, 1983; 

Nespor, 1990; Peperkamp, 1997). Cardinaletti & Shlonsky (2004) posen en comparació 

els dos contextos i conclouen que l’absència d’[e] en la forma enclítica del pronom no és 

causada per aquesta norma perquè en el cas de l’exemple (18) “és obligatori i mai 

opcional”, mentre que l’altre cas, el de l’exemple (19), té a veure amb l’àmbit de 

l’entonació de l’oració (Cardinaletti i Shlonsky, 2004: 530).  

(18) Vorrei veder(*e)lo. 

‘Voldria veure’l CL.’ 

(19) Dice di partir(e) presto. (Rule of Troncamento) 

‘Diu de marxar aviat.’ 

 

2.1.5 Variació en combinació amb altres pronoms: alternança i/e 

Una evidència de l’estat d’afix que tenen els clítics de l’italià és el fet que “la vocal final 

–i canvia a –e si van seguits d’un altre clític que comenci amb –l o –n” (Monachesi, 1999: 

28, entre altres, citat per Russi, 2008: 89). El context concret que es veu afectat, doncs, 

és el següent: objecte indirecte4 quan apareix en objecte indirecte + objecte directe 3a 

persona5 (exemple 20b) i objecte indirecte + ne (exemple 20c) 

(20) a. Mi presteresti [dieci euro]i? 

‘Em deixaries deu euros?’ 

b. Me lii presteresti? 

‘Me’ls CL deixaries?’ 

c. Me nei presteresti venti? 

‘Me’n CL deixaries vint?’ 

        (Russi, 2008: 89) 

A més a més, Russi (2008) estableix que és difícil justificar aquesta alternança de les 

vocals en termes de fonètica, ja que és complicat dir quina característica de /l/ o /n/ faria 

que la vocal passés a ser més baixa (pas de /i/ a /e/), però el que és clar és que només té a 

veure amb els pronoms, vist que passa amb altres contextos en què aquesta condició es 

compleix (exemple (21)). Es pot tractar, doncs, de fonologia si partim, primerament, 

d’una regla de condició morfològica (Kaisse, 1985).  

                                                
4 Els pronoms clítics d’objecte indirecte (datius) són mi, ti, si, ci, vi, gli, le (Cardinaletti & Shlonsky, 2004).  
5 Aquests són els que comencen per l: lo, la, li, le (m. sing., f. sing., m. pl., f. pl). 
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(21) a. Ci leggeva (*ce leggeva) quasi come una favola le leggi finanziarie. 

‘Ens llegia quasi com una faula les lleis financeres’ 

b. Quale colpa ho commesso perché mia sorella mi neghi (*me neghi) la sua 

fiducia?  

‘Quin error he comès perquè la meva germana em negi la seva confiança?’ 

 

Cardinaletti & Shlonsky (2004), per la seva banda, conclouen que /i/ és el fonema 

vocàlic i [e] és l’al·lòfon d’/i/ quan va procedida d’una consonant coronal, de la mateixa 

manera que passa amb les preposizioni articolate (in + il = nel).  

A part d’aquesta variació, també seria rellevant evidenciar, en aquest apartat, l’alt 

grau d’homonímia i polisèmia que presenta el pronom clític ci (Russi, 2008) que, a part 

de les funcions que són objecte d’estudi d’aquest treball, també pot tenir el cas d’acusatiu, 

de datiu, fer funció de reflexiu, etc. Tal com diu Seuren (2009: 138), ci si a “ci si sveglia” 

és una dissimilació de si si que es produeix en les construccions impersonals, en què “el 

primer si és el reflexiu intrínsecament existent en el verb reflexiu svegliarsi i el segon, el 

si impersonal” del tipus de construcció. Aquest cas de ci, per tant, es manifesta en aquest 

context concret i no està relacionat amb un ús dels identificats anteriorment.  

 

2.1.6 Ordre rígid en la combinació pronominal 

Seguint en la línia dels contextos i de la manera en què apareixen els pronoms clítics, 

seria molt útil tenir present el patró que en presenta l’ordre. Aquest distribueix els 

diferents tipus de pronoms clítics i estableix com ha de ser la seqüència en els clusters, 

és a dir, quan es combinen dos pronoms, i, com es pot observar, aquest ordre és rígid i 

sempre es compleix aquest patró (vegeu taula 2).  

 

Taula 2. Template for the Italian clitic clusters (Monachesi, 1998: 2) 

 

 

 

 

 

 

POSITION I II III IV V VI 

 mi 

ti 

gli 

leIO 

ci 

vi 

ciLOC SiREFLX lo 

la 

li 

leDO 

 

siIMP ne 
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Segons Monachesi, l’ordre dels clítics és, novament, un altre fort argument que evidencia 

l’estat d’afix dels clítics en la llengua italiana (1999: 23, citat per Russi, 2008: 224). 

Vegem els exemples (22) i (23) aportats en el cas del pronom ci, tot observant el 

compliment de l’ordre presentat més amunt: 

(22) a. Carlo accompagna MariaDO all’aeroportoLOC. 

b. Carlo ceLOC laDO accompagna.6 

‘En Carlo acompanya la Maria a l’aeroport. En Carlo la hi CL acompanya.’ 

(23) a. Carlo accompagna meDO all’aeroportoLOC. 

b. Carlo miLOC ciDO accompagna. 

‘En Carlo m’acompanya a l’aeroport. En Carlo m’hi CL acompanya.’ 

(Russi, 2008: 226) 

 

2.1.7 Particularitats de l’italià: ús idiomàtic 

Els pronoms clítics presentats fins ara tenen un valor concret, en el sentit que 

substitueixen un sintagma preposicional (en el cas de ci i ne) o un sintagma nominal (en 

el cas de ne) explícit en el discurs o que almenys se’n deduïa la substitució. És rellevant 

dedicar un apartat, ara, al fet que en italià hi ha moltes construccions que inclouen un 

pronom però que no tenen el valor que s’acaba d’esmentar. Tal com diu Russi (2008), 

“grammaticalization has in some cases in [sic] reached a very advanced stage, in the sense 

that the clitic has become a strictly obligatory component of the verb even though it 

apparently carries neither truly pronominal nor grammatical function” (p. 103). Dit d’una 

altra forma, el clític, o la seqüència de clítics, es troba incorporat al verb fins al punt que 

“és indivisible tant des del punt de vista semàntico-pragmàtic com des de l’estrictament 

estructural” (Russi, 2008: 103, traducció meva). La presència obligatòria d’aquest 

pronom en l’estructura és coneguda per idiomaticization, ja que gran part d’aquests verbs 

adquireixen significats idiomàtics. De Mauro (1999, citat per Masini, 2013) els anomena 

verbi complementari i Espinal (2009, citat per Masini, 2013) en fa l’equivalent als 

anomenats inherent clitics per al castellà i el català.  

Aquest procés, que implica tant gramaticalització del pronom clític en una marca 

morfològica obligatòria com la lexicalització de la construcció verbal –verb + clític (+ 

adverbi/NP (Russi, 2008)–, es produeix només en una petita part dels clítics, si ho 

comparem amb el total de clítics i combinacions de clítics existents (Masini, 2013). De 

fet, només són cinc els pronoms (més si) –ci locatiu, la/le/lo acusatiu, ne genitiu/partitiu, 

                                                
6 En aquest cas, es pot observar la variació de ci a ce (vegeu Apartat 2.1.5 del present treball).  
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si polifuncional (Russi, 2008; Jezek, 2011, citat per Masini, 2013) – i sis les combinatòries 

possibles: cela, cene, sela, sele, selo, sene. El clític solt més freqüent és la, seguit de ci i 

ne. Per aquest motiu, cal tenir present, doncs, la presència dels pronoms clítics objecte 

d’estudi d’aquest treball en aquest tipus de construcció, atès que no té el valor en què es 

pretén focalitzar en l’estudi i, si no es parteix de l’existència d’aquestes estructures tan 

freqüents però que, alhora, no tenen la funció gramatical, sintàctica, que s’havia tractat 

fins ara, podria fer que s’estigués obviant una funció molt potent i diferent que tenen els 

verbi complementari.  

A tall de resum, seria interessant enumerar algunes unitats que inclouen ci i ne. 

En el cas de ci, les més freqüents són volerci (‘ésser necessari’), entrarci (‘tenir a veure, 

estar relacionat amb’), starci (‘estar d’acord’), rimetterci (‘perdre’), moltes altres de 

registre col·loquial i, sobretot, les dels verbs de percepció (vederci ‘veure-hi’, sentirci 

‘sentir-hi’7). En el cas de ne, les més freqüents són andarsene (‘anar-se’n’), (re)starsene  

(‘quedar-se’), intendersene (‘tenir coneixements d’alguna cosa’), etc.  

 

2.1.8 Síntesi: semblances i diferències respecte al català i el castellà 

Aquesta investigació pretén posar en relleu allò que és comú entre la llengua catalana i la 

italiana quant a les funcions sintàctiques dels clítics hi/ci i en/ne, els quals no existeixen 

en el castellà contemporani. Tal com apunta Posner (1996), “el castellà no ha tingut clítics 

per a complements preposicionals, locatius i partitius des del segle XVI o abans” 

(traducció meva).  

Mentre que el català, com ja s’ha anat anticipant notablement al llarg de la 

descripció de l’italià, té una correspondència gairebé idèntica quant a l’obliqüitat de hi i 

en, la funció de locatiu de hi i la funció de partitiu/genitiu de en, el castellà, com altres 

llengües, no tenen una projecció en tant de pronom clític. Vegem què en diu Bonet, la 

qual estableix la diferència entre el català i el castellà quant a la aparició, la projecció, en 

la morfologia, perquè sí que parteix d’una presència de clítics igual quant a sintaxi dels 

pronoms clítics locatius (1991: 24): “I will assume that the syntax generates the same 

clitics for all languages. However, in some cases certain clitics fail to be mapped onto the 

morphology. Catalan and Spanish are identical syntactically with respect to locative 

                                                
7 En aquest cas, es tracta d’un ús exactament equivalent en català.  



 16 

clitics. Nevertheless, while these clitics are mapped onto the morphology in Catalan, the 

mapping fails to apply in Spanish”. 

L’única aparició d’un clític locatiu en la llengua espanyola moderna és la forma 

de tercera persona del singular, hay, del verb haber, la qual s’utilitza com un conjunt 

lexicalitzat la partícula locativa del qual no és productiva i només apareix en aquesta 

forma del present (Jenko, 2011: 155).  

Quant a les semblances entre el català i l’italià, en el recull d’usos d’ambdós 

pronoms de la tesi de Bonet, Morphology after syntax: pronominal clitics in Romance 

(1991), s’hi estableixen els usos següents: quant a hi, “inanimate dative, locative, 

adjective inchoative constructions, and prepositional phrases” i quant a en, “indefinite 

objects, complements of quantifiers and prepositional phrases headed by the preposition 

‘de’” (Bonet, 1991: 21-24). Es passaria del límit d’extensió d’aquest treball si es 

pretengués fer, ara, una comparació exhaustiva de les funcions d’aquests pronoms del 

català i l’italià. Es volia, doncs, només destacar que, existeixin realment o no –depèn de 

la hipòtesi dels diferents autors–, en castellà no tenim pronoms clítics que puguin 

substituir el tipus de sintagmes que sí que ho poden fer el català i l’italià.  

Diem pronoms clítics, perquè sí que seria una construcció ben construïda i apta 

del castellà el fet de dir “pensar en ella”, la qual implica “la subcategorització 

preposicional intacta l’ús d’un pronom fort” (Perpiñán, 2017: 484).  

 

2.2 Adquisició de l’italià com a L2 

Per començar aquest apartat, caldria partir de les definicions d’adquisició i aprenentatge 

aplicat a les segones llengües o, en el cas dels bilingües, no significa que sigui la segona 

explícitament sinó que ens referim a una llengua estrangera. Per una banda, l’adquisició 

d’una segona llengua s’assembla al mode en què, des de petits, desenvolupem l’habilitat 

d’utilitzar la llengua materna, en el sentit que ho fem de manera inconscient, sigui perquè 

ni ens adonem que l’estem aprenent com perquè l’utilitzem amb una funció comunicativa. 

En aquest estadi, les regles de la llengua han estat internalitzades. Per altra banda, en 

canvi, l’aprenentatge d’una segona llengua té més relació amb l’objectiu de conèixer-la 

formalment, és a dir, se’n presenten explícitament les regles (Krashen, 1987).  

L’adquisició de l’italià com a L2 de la mostra que pretén il·lustrar el present treball 

és instructiva perquè consisteix en un alumnat que assisteix a classes regularment (es 

parla, doncs, més d’aprenentatge que no pas d’adquisició, tot i l’enfocament comunicatiu 

que pretén tenir la metodologia de l’EOI), però el fet que l’objecte d’estudi es basa en un 
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contingut que formalment ja és present a la llengua nativa de l’alumnat (el català) és 

rellevant tractar conceptes com la transferència, la interllengua o la gramàtica universal. 

 Els estudis de l’adquisició de segones llengües susciten qüestions com quin rol té 

la Gramàtica Universal en el procés d’adquisició o volen investigar “en quina mesura els 

aprenents poden adquirir categories que no són presents dins la seva L1” (Tsedryk, 2014: 

61). D’aquí, també, s’obren els debats sobre les propietats que pot tenir la interllengua 

dels aprenents. Parlant d’adquisició en general, hi ha certes tendències que recolzen que 

no hi ha cap diferència fonamental entre l’adquisició d’una L1 i d’una L2, com fan les 

investigacions dutes a terme per Schwartz & Sprouse (1996) en què defensen la hipòtesi 

del full transfer-full access:  

 

One hypothesis, the Full Transfer Full Access Hypotesis (FTFA), maintains that the L1 

grammar, including L1 parameter Settings, constitutes the initial state of L2 acquisition (full 

transfer), but that L2 learners have full acess to UG at all times during the acquisition process 

(full access), and thus that parameter resetting is usually possible 

(Özçelik, 2009: 168) 

 

Aquesta hipòtesi, doncs, afirma que el desenvolupament d’una L2 en un aprenent adult 

es troba influenciat tant del coneixement de la seva llengua L1 com del coneixement dels 

principis universals. En el cas dels aprenents de l’estudi, tots coneixen el català, i, doncs, 

han de conèixer, encara que en mesura diferent, l’existència d’aquests pronoms clítics 

adverbials. És per aquest motiu que la transferència, la qual és “la influència que resulta 

de les similituds entre la llengua meta i qualsevol altra llengua apresa anteriorment” 

(Martínez, 2004-2005), serà un fenomen del qual hem de partir considerablement en 

aquest context d’aprenentatge.  

Concretament pel que fa als pronoms clítics, Perpiñán (2017: 487) hipotetitza 

sobre l’absència dels pronoms clítics hi i en (o, com en són equivalents el ci i ne de l’italià) 

del castellà amb dues possibilitats: (1) la forma pronominal és generada en sintaxi (el 

nucli és projectat) però es perd fonològicament quan apareix en el sintagma preposicional 

(dona com a resultat un clític nul) o (2) aquestes formes no es generen mai en la sintaxi, 

i, doncs, el nucli no és projectat ni activat. Presenta dues vies a prendre per passar de 

l’espanyol a una de les llengües que té aquest pronom activat per defecte: en la primera 

hipòtesi, els aprenents només han d’omplir fonèticament i morfològicament una categoria 
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existent, mentre que, en la segona hipòtesi, els aprenents han de projectar un nou nucli 

funcional a la sintaxi (Perpiñán, 2017: 487). Longa et al. (1998) proposen la primera 

hipòtesi per als contextos del locatiu i també per als del partitiu, mentre que per als oblics 

no existiria. Per a Perpiñán, aquesta asimetria hipotètica ha de tenir també una 

conseqüència en l’adquisició i, doncs, parteix de la hipòtesi que el clític de partitiu seria 

més fàcil d’adquirir que els clítics oblics. Quant a l’ordre d’adquisició dels clítics, cal 

tenir en compte que a l’apartat següent se’n tornarà a aportar informació.  

 

2.3 De què partim: investigacions anteriors 

Malgrat que l’objecte d’estudi de la meva investigació va ser originat a partir de la lectura 

de Perpiñán (2017), seria rellevant, ara, dedicar un apartat a una síntesi d’altres estudis 

realitzats en l’àmbit de l’adquisició dels clítics, ja que han sigut útils a l’hora de saber 

com es treballa la metodologia d’aquest camp i posiciona la meva investigació entre la 

literatura existent.  

Pel que fa a l’adquisició L1, els clítics han estat sempre objecte de gran part de la 

recerca, sobretot pel que fa als estadis del desenvolupament del llenguatge, és a dir, en 

els primers anys de vida. Gavarró et al. (2011) analitzen l’omissió del clític partitiu en 

infants de 5 anys provinents del català, el francès i l’italià com a primera llengua i troben 

que els nens catalans produeixen més clítics partitius, però no hi ha cap diferència en el 

grau en què l’ometen entre les tres llengües. Tant a través d’aquesta investigació com a 

Gavarró, Mata & Ribera (2006) es conclou que els clítics partitius s’adquireixen més 

tardanament que els d’objecte directe. Aprofitant el fet que s’acaba d’esmentar sobre 

quins clítics s’adquireixen abans, cal tenir presents les investigacions que han demostrat 

repetidament que l’adquisició dels pronoms clítics de subjecte és primerenca a la de 

qualsevol pronom clític de complement, tant en L1 com en L2 (Granfeldt & Schlyter, 

2004; Hamann & Belletti, 2006; Herschensohn, 2004, citats a Perpiñán, 2017).  

Quant a l’adquisició L2 dels pronoms clítics, s’ha fet poca recerca sobre aquest 

àmbit en català (Perpiñán, 2017: 485). La següent descripció, doncs, es basarà en 

l’adquisició dels pronoms clítics en italià i francès L2, ja que, com s’ha dit anteriorment, 

l’existència de clítics és gairebé idèntica en ambdues llengües i les investigacions han 

anat cap a la mateixa direcció. 

En referència al francès, s’han realitzat estudis tant sobre l’adquisició dels 

pronoms clítics en general (Tsedryk, 2014) com concretament dels pronoms que són 

l’equivalent al focus del present treball: els pronoms y i en (Wust, 2009; Hvidsten & 
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Helland, 2018). Per una banda, el primer d’aquests estudis, Tsedryk (2014), consisteix en 

una tesi doctoral que investiga la posició i l’assignació del cas dels clítics objectes per 

part d’aprenents anglòfons. Per fer-ho, s’utilitzen tests de judici de gramaticalitat, tests 

de traducció i tests de producció. Per l’altra banda, Wust (2009) investiga l’adquisició 

dels pronoms y i en, com a clítics adverbials, en aprenents de francès L2 a l’àmbit 

universitari provinents del Canadà. A través de la metodologia consistent en una tasca 

dictogloss8, troba que aquests clítics no apareixen fins estadis més avançats de 

l’aprenentatge de la llengua estrangera i que y, com a locatiu, i en, com a partitiu, 

tendeixen a aparèixer més sovint que els clítics en funció d’oblic. En general, s’observen 

formes preferibles per part dels participants, com l’ús d’objectes nuls (omissió), pronoms 

forts i sintagmes nominals lèxics (Wust, 2009: 492). S’acaba concloent que els clítics que 

substitueixen arguments oblics són més difícils perquè són més abstractes (Wust, 2009, 

citat per Perpiñán, 2017). Hvidsten i Helland (2018) investiguen únicament sobre 

l’adquisició del pronom en en francès per part d’estudiants noruecs, la llengua d’origen 

dels quals no conté un pronom equivalent. Els seus objectius són donar resposta a si els 

estudiants saben fer la distinció referencial entre en i le (aquest darrer és el clític acusatiu) 

i si hi ha alguna diferència entre l’adquisició d’aquest pronom i els altres pronoms clítics. 

L’estudi conclou que les dificultats dels aprenents són originades pel fet que el pronom 

“pot substituir a la vegada grups preposicionals i estructures nominals, grups nominals 

complets o projeccions intermèdies” (Hvidsten & Helland, 2018: 62). A més a més, el 

pronom se sol adquirir en un estadi més tardà de l’aprenentatge, és a dir, posterior als de 

referents específics, subjectes i objectes.  

Quant a l’italià, potser més proper a la temàtica del present treball, també s’ha fet 

molta investigació quant a l’adquisició dels pronoms clítics com a L2. Leonini & Belletti 

(2004) fan recerca a través de material que incita la resposta a una pregunta plantejada a 

partir de les escenes descrites en vídeos per veure si els participants, la majoria dels quals 

són de llengua nativa alemanya, insereixen el clític en posició proclítica (per exemple: 

l’ha buttata). També inclouen en la recerca metodologia que busca la resposta amb 

estructura VS (verb-subjecte) i, tot fent una comparació entre els participants alemanys i 

els participants francesos (llengua molt més propera i que hauria de seguir el mateix patró 

                                                
8 Una tasca dictogloss és una tasca pedagògica en què els aprenents d’una llengua L2 reconstrueixen una 
versió escrita d’un text que ha estat subministrat oralment (Wajnryb, 1990, citat per Wust, 2009: 472).  
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de resposta), conclouen que el valor informacional de l’ordre VS9 s’obté a través de 

l’estratègia de l’L1 i, doncs, es produeix una transferència (SV10 per al grup alemany i 

una oració clivellada per al grup francès) (Leonini & Belletti, 2004: 10).  

Belletti & Guasti (2015), a través d’estudis del clític en general, també conclouen 

que els aprenents adults produeixen el clític en la posició correcta, proclítica en els verbs 

o auxiliars flexionats i ascens de clític opcional en les oracions del tipus restructuring 

(verb de moviment o modal) sense tenir gaire importància si la seva procedència és d’una 

llengua germànica o romànica, posant d’exemple l’espanyol (Belleti & Guasti, 2015: 106-

108). 

Giannini & Cancila (2004), per la seva banda, amb participants anglòfons 

treballen amb la metodologia de tests de producció d’un target clític i observen que 

l’omissió del partitiu ne i del locatiu ci és del 22,22 % respectivament, mentre que en el 

cas del CD i del CI és de l’11,11 % i de l’1,8 % respectivament. Els autors ratifiquen 

l’afirmació de Belletti (1993) en què presenta la hipòtesi d’una naturalesa categorial 

diferent entre els clítics de partitiu i de locatiu respecte les formes “autènticament 

pronominals d’acusatiu i de datiu” (p. 5, citat per Giannini & Cancila, 2004). D’aquesta 

manera, també es confirma la seqüència hipotètica que se segueix en l’adquisició dels 

clítics pronominals que prenen de Berretta (1986, citat per Giannini & Cancila, 2004: 11):  

Datiu 1a sing. < datiu 2a sing. < acusatiu 3a sing. (flexionat) < nexes (me/te/lo flexionats) < 

locatiu < datiu 3a sing. < partitiu  

Novament, com passava en els estudis del francès, s’observa l’adquisició més tardana 

dels clítics de locatiu i partitiu respecte els d’acusatiu o de datiu, en la majoria de les seves 

formes. A més a més, quant a l’adquisició de cada una de les partícules, el partitiu apareix 

en més posterioritat.   

Una vegada presentats els estudis que s’han fet respecte a l’adquisició dels clítics, 

cal passar a tractar l’estudi que ha marcat l’ampliació de les dades que pretén realitzar 

aquest Treball de Fi de Grau.  

Sílvia Perpiñán, l’any 2017, publica un estudi sobre l’expressió dels clítics hi i en 

adverbials del català en la gramàtica dels adults bilingües de català i castellà. Tot 

distribuint-los en tres grups (bilingües amb dominància del castellà, bilingües equilibrats 

i bilingües amb dominància del català), pretén demostrar que aquells qui tenen una major 

tendència a l’ús i una major exposició al castellà en els primers estadis del 

desenvolupament del llenguatge exhibeixen una gramàtica diferent d’aquells que són 

                                                
9 Fa referència al subjecte postverbal quan es respon una pregunta. 
10 Fa referència al subjecte preverbal 
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dominants del català. A través d’una metodologia basada en una tasca de judici 

d’acceptabilitat, és a dir, jutjar un context amb dues oracions i avaluar com de bé o 

malament sona la segona oració, i en una tasca de producció oral, basada en la producció 

d’una resposta respecte d’una pregunta plantejada, la resposta de la qual cerca la inserció 

del pronom clític, dona resposta a la hipòtesi que té com a objectiu respondre. Amb 

l’objectiu de veure si les dades trobades per Wust (2009) per al francès i partint de la 

proposta de Campos (1986) i de Longa et al. (1998), pren com a hipòtesi que l’espanyol 

té una categoria buida per als clítics indefinits de partitiu i els locatius, però, en canvi, no 

per als oblics i els partitius quantificats (és a dir, una categoria inexistent) i que, d’acord 

amb aquest grau, tindran problemes permanents perquè la llengua dominant no té cap 

categoria projectada. Més concretament, també atenint-se a la jerarquia marcada dels 

pronoms que proposa Bonet (1995), preveu una seqüència de coneixement del pronom 

amb l’ordre següent i el qual depèn del grau de marcat-no marcat i específic-no específic: 

“hi locatiu < en partitiu < en oblic” (Perpiñán, 2017: 488). Quant als resultats, a tall de 

resum, ja que se sobrepassaria el límit si comentem, ara, una a una les dades obtingudes, 

es dirà que la hipòtesi és falsejada, ja que, imprevisiblement, el locatiu hi acaba essent el 

pronom clític menys produït i la seva omissió la més acceptada (ho justifica interpretant 

que aquest locatiu és més freqüent quan apareix en combinació pronominal –i no és el 

cas de les oracions de les tasques– i perquè en els contextos creats són adjunts i no pas 

arguments). 

Finalment, per acabar aquest apartat, m’agradaria justificar la meva aportació a 

l’àmbit de recerca dels clítics. Tot agafant com a referència i model de metodologia (tasca 

de judici d’acceptabilitat i tasca de producció oral) de Perpiñán (2017), la meva 

investigació té com a objectiu observar si aquestes dades es repeteixen en l’aprenentatge 

d’una L2 d’una llengua que també conté els clítics del català: l’italià. L’italià, com ja s’ha 

dit anteriorment al llarg del treball, és una llengua molt rica en pronoms clítics. L’objecte 

d’estudi, però, descarta els valors del pronom en els verbs idiomàtics i se centra només 

en els pronoms clítics ci i ne amb un valor sintàctic adverbial. El focus del treball no és 

cercar la posició del pronom11 sinó més aviat se centra en si els bilingües de català i 

                                                
11 La posició dels clítics, com s’ha vist al llarg del marc teòric, no té característiques gaire allunyades del 
català i el castellà. És per això que el present treball no pretén centrar-se en aquest aspecte sinó el fet de si 
és utilitzat o no perquè, si el pronom clític emergeix, la posició és transferida exitosament (aquesta és una 
hipòtesi de la qual es parteix).  
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castellà insereixen o ometen el clític adverbial. Per aconseguir-ho, ha sigut necessari 

adaptar la metodologia de Perpinán (2017) al cas de l’italià i dissenyar un experiment 

consistent de dues tasques per donar resposta a la recepció i producció que fan els 

participants respecte al pronom clític, observant si la seva condició de bilingüe amb 

dominància d’una llengua o de l’altra té alguna relació amb el fet que ometin el pronom 

clític; optin per una alternativa gramatical, però poc pragmàtica, com l’ús repetit del 

sintagma nominal o en facin la reduplicació, etc.  
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3 METODOLOGIA 

En aquest apartat, es dona pas a la part metodològica que pretén dur a terme aquest Treball 

de Fi de Grau. En primer lloc, es farà una descripció de la metodologia adoptada, la qual 

consisteix en un experiment consistent de dues proves. En segon lloc, s’emmarcarà també 

aquesta metodologia en el context en què és desenvolupat per procedir, seguidament, a 

l’anàlisi de les dades obtingudes.  

 

3.1 Disseny de l’experiment 

El material utilitzat com a objecte de la metodologia és la de dues proves administrades 

a participants que són bilingües del català al castellà i que estudien italià a l’Escola Oficial 

d’Idiomes de Drassanes. Més informació sobre els participants es detallarà a l’apartat 

3.2.1 del present treball.  

Aquest tipus d’experiment consisteix en dues proves, ja que té com a objectiu 

investigar quin és el coneixement dels contextos gramaticals i agramaticals dels pronoms 

ci i ne (tasca de judici d’acceptabilitat) i quin és l’ús que n’acaben donant els aprenents 

quan parlen (tasca de producció oral). Una es troba orientada a la recepció, mentre que 

l’altra té a veure amb la producció dels pronoms clítics. El coneixement sobre l’existència 

del pronom clític ci o ne és innegable, ja que ens trobem en un nivell d’aprenentatge 

intermedi del MECR i el fet que el funcionament d’ambdós pronoms és gairebé idèntic 

al català és un fet que es presenta ja des del nivell A1 a l’alumnat de nivells inicials.  

Inicialment, tal com fa l’estudi de Perpiñán (2017), es volia distribuir la tasca 

d’acceptabilitat i posteriorment la de producció oral. Tant per logística, com per haver 

anticipat que potser se’ls donaria massa pistes de què hi havia al darrere de l’experiment, 

es va decidir que primer es duria a terme la tasca de producció oral (presencial) i, més 

tard, la de judici d’acceptabilitat (virtualment) a través de l’adreça electrònica oferta.  

 

3.1.1 Tasca de producció oral 

La tasca de producció oral constava de 25 preguntes i una imatge amb una guia de 

resposta (dos elements que calia incloure-hi i havia de ser en aquell ordre presentat). A 
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més a més, s’hi van incloure 14 preguntes més com a distractors12 (un total de 39 

preguntes). El conjunt de 25 preguntes tenia 5 contextos per a cada pronom que volia ser 

provocat a través de la resposta. Aquests 5 contextos són els següents: ci locatiu (Fig. 1), 

ci oblic (Fig. 2), ne partitiu quantificat (Fig. 3), ne partitiu no quantificat (Fig. 4) i ne oblic 

(Fig. 5). Vegeu tota la sèrie completa de preguntes a l’Apartat 2.1 de l’annex. Aquesta 

tasca va tenir lloc presencialment i la tasca es va administrar individualment, participant 

a participant. Se li demanava espontaneïtat, que la resposta fos el més breu possible i que 

la construïssin com si es trobessin en una conversació (context oral).  

 

Taula 3. Mostra de preguntes incloses a la prova de producció oral segons funció 
CI LOCATIU 

(1) Cosa ha messo sul tavolo Paola? 

Mettere  i bicchieri  

‘Què ha posat sobre la taula la Paola?’ 

‘¿Qué ha puesto encima de la mesa Paola?’ 

Resposta esperada:  

       Ci ha messo i bicchieri. 

CLLOC posar-3asg els vasos 

CAT: ‘Hi ha posat els vasos.’ 

ESP: ‘Ha puesto los vasos.’ 

 

Figura 1. Mostra de pregunta de ci locatiu 

CI OBLIC 

(1) Hai già rifletto sulla risposta giusta? 

Stare riflettendo  ancora 

‘Has reflexionat ja sobre la resposta correcta?’ 

‘¿Has reflexionado ya sobre la respuesta correcta?’ 

Resposta esperada:  

       (Non), ci stiamo ancora riflettendo. 

Neg, CLOBL estar+encara+ reflexionar (ger.)  

CAT: ‘No, encara hi estem reflexionant.’ 

ESP: ‘No, aún estamos reflexionando.’ 

 

Figura 2. Mostra de pregunta de ci oblic 

                                                
12 S’inclouen distractors a fi de no fer evident el què pretén investigar l’estudi (vegeu Apartat 2.2 de l’annex) 
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NE PARTITIU QUANTIFICAT 

(1) Quante forchette ti servono? 

Servirmi dodici 

‘Quantes forquilles necessites?’ 

‘¿Cuántos tenedores necesitas?’ 

Resposta esperada:  

       Me ne servono dodici. 

(reflx.) CLPART servir-3apl dotze 

CAT: ‘En necessito dotze.’ 

ESP: ‘Necesito doce.’ 

 

Figura 3. Mostra de pregunta de ne quantificat 

 

NE PARTITIU NO QUANTIFICAT 

(1) Quando mangia panettone Maria? 

Mangiare        durante le vacanze di Natale 

‘Quan menja panettone la Maria?’ 

‘¿Cuándo come panettone Maria?’ 

Resposta esperada:  

       Ne mangia durante le vacanze di Natale. 

CLPART menjar-3asg durant les vacances de Nadal 

CAT: ‘En menja durant les vacances de Nadal.’ 

ESP: ‘Come durante las vacaciones de Navidad.’ 

 

Figura 4. Mostra de pregunta de ne no quantificat 

NE OBLIC 

(1) Chi si vergogna del fatto successo? 

Vergognarsi  Paolo 

‘Qui s’avergonyeix del que ha succeït?’ 

‘¿Quién se averguenza de lo que ha sucedido?’ 

Resposta esperada:  

       Se ne vergogna Paolo. 

reflx. CLOBL avergonyir-3asg. Paolo 

CAT: ‘Se n’avergonyeix en Paolo.’ 

ESP: ‘Se averguenza Paolo.’ 

 

Figura 5. Mostra de pregunta de ne oblic 

 

 

 



 26 

3.1.2 Tasca de judici d’acceptabilitat 

 

La tasca de judici d’acceptabilitat, administrada virtualment a través d’un formulari 

Google Forms, constava de 80 parells d’oracions de les quals calia jutjar la segona 

respecte de la primera. També s’hi van incloure 40 distractors13 (120 parells d’oracions 

en total). Els subjectes havien de jutjar la segona oració en una escala de quatre graus: “1: 

sona malament”, “2: sona més malament que bé”, “3: sona més bé que malament” i “4: 

sona bé”. Era, doncs, una tasca d’elecció múltiple en què només calia que indiquessin el 

seu judici sobre l’oració. Algunes de les segones oracions repetien novament el mateix 

verb de la primera, mentre que altres el canviaven per un verb que exigia omplir aquella 

funció amb un pronom. Les 80 oracions consistien en 4 funcions del clític (ci locatiu, ci 

oblic, ne partitiu14 i ne oblic) amb 4 condicions per a cadascun: dues de gramaticals i dues 

d’agramaticals. Les condicions gramaticals eren el clític pertinent (= “target clitic”: 

ci/ne) i la repetició del sintagma complet (= “full DP”). Quant a les agramaticals, 

l’”omissió” del clític i la “reduplicació”. Es proposaven 5 contextos per a cada una d’elles 

(5 contextos x 4 funcions x 4 condicions = 80 oracions). Les oracions apareixien en ordre 

aleatori i desordenat, de manera que els subjectes no poguessin fer comparacions entre 

les condicions. Vegeu-ne una mostra a la Taula 4. 

La condició de “target clitic” és útil perquè ajuda a confirmar que el subjecte té 

coneixements del clític ci i ne. La inserció del mateix NP (o bé DP; aquí no serà rellevant 

aquesta distinció) és formalment gramatical, però pragmàticament estranya. L’omissió sí 

que serà agramatical, ja que al verb de la segona oració faltarà un complement regit pel 

verb. La reduplicació és agramatical en les oracions que no siguin dislocacions perquè 

s’insereix tant el sintagma explícit com la substitució. D’aquest darrer se’n faran 

objeccions a l’anàlisi, ja que en oracions per escrit, sense cap entonació –i tenint en 

compte que sovint la puntuació gràfica hi juga un paper determinant–, és difícil de veure 

què ha interpretat el participant.  

 

 

 

 

                                                
13 Consistia principalment en oracions amb altres pronoms clítics. Vegeu l’Apartat 1.2 de l’annex.  
14 Potser ha estat un error no diferenciar els dos tipus de sintagma que es pot substituir en funció de partitiu: 
el quantificat i no quantificat. En tot cas, però, s’hi inclouen exemples dels dos tipus, la qual cosa fa que 
encara se’n puguin obtenir dades significatives.  
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Taula 4. Mostra del tipus d’oracions a jutjar 

 

3.2 Context en què es duu a terme l’experiment 

Quant al context en què es desenvolupa aquesta metodologia, cal emfatitzar l’objectiu 

principal de l’estudi: veure quines diferències existeixen en l’ús dels pronoms clítics ci i 

ne de l’italià dels aprenents bilingües segons quina és la llengua de dominància –el català 

o el castellà. Així, doncs, aïllant-nos del disseny de l’experiment i la confecció de les 

diferents oracions, en la metodologia és crucial la divisió en dos grups que cal fer dels 

participants de la mostra.  

Clític/ 

condició 

CI locatiu  CI oblic NE partitiu 

(quantificat i no 

quantificat) 

NE oblic 

Full DP  

(no clític) 

Le ragazze 

camminano sulla 

sabbia. 

Camminano 

sulla sabbia ogni 

mattina. 

La mamma di 

Francesco pensa ai 

suoi famigliari morti. 

Pensa ai suoi familiari 

morti molto spesso.  

Mia madre mi ha 

regalato cinque chili 

di pomodori. Se vuoi, 

ti posso dare un paio 

di chili di pomodori.  

Marco sta sempre 

raccontando il suo 

viaggio in Egitto. 

Parla del suo viaggio 

in Egitto fino a farci 

stancare. 

Clític Le ragazze 

camminano sulla 

sabbia. Ci 

camminano ogni 

mattina. 

La mamma di 

Francesco pensa ai 

suoi familiari morti. 

Ci pensa molto spesso. 

Mia madre mi ha 

regalato cinque chili 

di pomodori. Se vuoi, 

te ne posso dare un 

paio.   

Marco sta sempre 

raccontando il suo 

viaggio in Egitto. 

Ne parla fino a farci 

stancare.  

*Omissió Le ragazze 

camminano sulla 

sabbia. 

Camminano ogni 

mattina. 

La mamma di 

Francesco pensa ai 

suoi familiari morti. 

Pensa molto spesso. 

Mia madre mi ha 

regalato cinque chili 

di pomodori. Se vuoi, 

ti posso dare un paio.   

Marco sta sempre 

raccontando il suo 

viaggio in Egitto. 

Parla fino a farci 

stancare.  

*Redu-

plicació 

Le ragazze 

camminano sulla 

sabbia. Ci 

camminano sulla 

sabbia ogni 

mattina. 

La mamma di 

Francesco pensa ai 

suoi famigliari morti. 

Ci pensa ai suoi 

familiari morti molto 

spesso. 

Mia madre mi ha 

regalato cinque chili 

di pomodori. Se vuoi, 

te ne posso dare un 

paio di chili di 

pomodori.    

Marco sta sempre 

raccontando il suo 

viaggio in Egitto. 

Ne parla del suo 

viaggio in Egitto 

fino a farci stancare.  
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3.2.1 Participants 

Pel que fa a la mostra, els participants que s’han seleccionat per l’experiment són 

majoritàriament alumnes de l’Escola Oficial d’Idiomes de Drassanes (Barcelona): 18 de 

l’EOI i l’única altra persona catalana que conec que estigués aprenent italià, el que fa un 

total de 19 persones que han estat utilitzades com a mostra. L’única condició per ser 

participant era la de ser bilingüe del català i del castellà (tenir coneixements d’ambdues 

llengües i haver viscut a Catalunya en contacte amb la llengua).  

El nivell en què es troben els participants és el quart de l’EOI, és a dir, un nivell 

intermedi del MECR (es podria dir que el nivell seria equivalent a un B1.2-B2.1). Després 

de considerar quin seria el nivell adequat per dur a terme aquest estudi, em vaig decantar 

pel mateix nivell en què jo em trobo com a aprenent de la mateixa escola, el B2.15 No es 

tracta d’un nivell inicial, la qual cosa permetia que es pogués dissenyar un material amb 

tot tipus de contingut oracional. En aquest nivell, en l’ensenyament d’estructures 

gramaticals, aquests dos pronoms han estat més que instruïts des del primer curs. Des de 

la meva experiència com a alumna del mateix centre, m’atreviria a dir que la manera en 

què els dos pronoms han estat presentats és que tenen un ús similar al del català i que la 

traducció gairebé sempre ajudarà.  

 

3.2.2 Lloc 

Com ha estat esmentat anteriorment, es va decidir realitzar en primer terme la prova de 

producció oral. La prova va tenir lloc el dijous 11 d’abril a la sala de professors de l’EOI 

Drassanes, la qual em va ser cedida, amb el permís de la directora i el professorat, perquè 

pogués atendre els participants un a un, mentre el grup en conjunt es trobava fent classe. 

Una vegada realitzada aquesta prova, calia que els participants omplissin l’enquesta 

lingüística que es presentarà a continuació (Apartat 3 de l’annex del present treball) on 

se’ls demanava d’indicar el correu electrònic, de manera que es pogués procedir a la 

segona part de l’experiment.  

Aquesta era la prova de judici d’acceptabilitat i, atès que podia ser distribuït 

virtualment perquè no hi havia cap output a valorar in situ, es va optar per fer un formulari 

de Google que els participants havien d’omplir en una data límit.  

 

                                                
15 Jo vaig al grup de matins i els participants pertanyen a ambdós grups de tarda. No són, doncs, companys 
meus, la qual cosa facilitava que no hi hagués cap lligam entre els participants i jo, en el meu rol 
d’investigadora, i no existissin cap tipus d’influències.  
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3.2.3 Classificació bilingües amb dominància del català i dominància 

del castellà (enquesta prèvia) 

Com s’ha esmentat anteriorment, en la metodologia era molt important distribuir els 

participants, de manera que es pogués obtenir una mostra per a cada tipus de bilingüe: el 

dominant de català i el dominant de castellà. Com que una proposta adequada per a la 

distribució d’aquest tipus de grups podria ser un treball per si sol, s’ha intentat fer una 

enquesta el màxim d’acurada possible però que no suposés una complexitat massa 

profunda a l’hora d’establir els dos grups. Sí que era important proposar uns criteris basats 

en el rerefons lingüístic de cada participant de mode que el perfilés com un tipus de 

dominant o l’altre, però, donat que aquest no era la metodologia principal de l’estudi, va 

caldre sintetitzar. Es preguntava sobre els orígens, lloc de naixement del participant, dels 

seus pares i avis; també quina llengua parlava amb les persones del voltant (pare, mare, 

germans, amics, parella, etc.). A més a més, existien un altre tipus de pregunta basat en 

una gradació (d’“1: només català” a “5 només castellà”) en què es tractava la competència 

lingüística, la freqüència i la preferència d’ús de les quatre habilitats (parlar, escoltar, 

escriure i llegir). L’enquesta com a producte, doncs, és creació pròpia, però ha estat 

adaptat a partir de models d’aquest tipus d’enquesta a bilingües, com, per exemple, the 

Language Experience and Proficiency Questionnaire (LEAP-Q) (Marian, Blumenfeld i 

Kaushanskaya, 2007). Vegeu a l’annex (Apartat 3) el qüestionari complet.  

A partir de les dades extretes de cada enquesta, es va procedir a classificar cada 

participant en un dels grups: d’un total de 19 participants, van ser-ne 10 per al grup amb 

dominància d’espanyol i 9 per al grup amb dominància de català. Tot i que la classificació 

es va intentar que fos el màxim rigorosa possible, cal no oblidar que la majoria dels 

participants s’han criat a Barcelona i la zona metropolitana i que, doncs, una limitació de 

l’estudi és que no es tracta de la més òptima representació del que és un dominant amb 

una dominància o una altra. L’edat dels participants comprèn dels 22 als 64 anys i la 

distribució entre sexes és d’11 dones i 8 homes.  
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4 ANÀLISI 

 

L’anàlisi de les dades que comença en aquest apartat pretén ser una anàlisi quantitativa, 

en el sentit que s’oferiran taules amb percentatges i gràfiques que il·lustrin 

estadísticament què s’ha extret de les dades, alhora que una anàlisi qualitativa, de manera 

que pugui donar motius hipotètics dels fenòmens ocorreguts.  

 

4.1 Resultats de la tasca de producció oral 

Les respostes aportades pels participants eren classificades en cinc categories segons 

l’estructura que tenia l’oració produïda: (1) target clitic, és a dir, si s’inseria el pronom 

regit en aquell cas; (2) omissió, és a dir, si es construïa una oració sense el pronom ci o 

ne que fos necessari en aquell cas i formés, doncs, en la majoria dels casos una oració 

agramatical; (3) full DP, és a dir, repetició del sintagma ja present en la pregunta, cosa 

que no és agramatical, però que no sona pragmàticament adequat; (4) ús d’un altre clític, 

i (5) ús d’una estructura diferent, la qual no era l’esperada. El conjunt de dades obtingudes 

es presenta a continuació (Taula 5). Seguidament s’aportarà una anàlisi més profunda de 

la producció dels pronoms ci i ne en cada un dels grups (vegeu a l’annex, Apartat 2.5, 

dues taules més detallades amb els percentatges en cada un dels contextos). No obstant 

això, seria rellevant partir d’una anàlisi en què una primera mirada molt superficial ens 

indica que, només en el cas dels dominants del català, el percentatge d’inserció del target 

clitic és superior o igual al de l’omissió. Aquestes són unes dades que ja avancen una 

diferència entre els grups, ja que, encara que en ambdós casos no es trobi una producció 

del target clitic homogènia i alta en tot el conjunt del grup, en el cas dels dominants 

d’espanyol aquests percentatges són encara més baixos. Quant al grup de dominància del 

català, en gairebé tots els casos, més del 50 % dels aprenents fan ús del pronom adequat 

en aquell context (a excepció del ci locatiu, on el percentatge és inferior), la qual cosa 

indica una mitjana del 58,66 %, mentre que en el grup de dominància del castellà l’ús del 

pronom només comprèn del 6 % al 18 %, amb una mitjana del 10,4 %.  

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 
31 

Taula 5. Mitjana de percentatges de l’estructura de les respostes de la prova de 
producció oral (clític o no clític) segons dominància 

Funció Target Clitic Omissió Full DP Altre clític Altra estruct. 

CI locatiu 

Dom. català 44,44 % 44,44 % 8,88 % 2,22 % 0,0 % 

Dom. castellà 6,0 % 68,0 % 18,0 % 6,0 % 0,0 % 

CI oblic 

Dom. català 64,44 % 17,77 % 22,22 % 11,11 % 4,44 % 

Dom. castellà 14,0 % 46,0 % 16,0 % 14,0 % 10,0 % 

NE oblic 

Dom. català 55,55 % 33,33 % 2,22 % 8,88 % 0,0 % 

Dom. castellà 12,0 % 66,0 % 10,0 % 8,0 % 4,0 % 

NE no quantificat 

Dom. català 73,33 % 8,88 % 2,22 % 15,55 % 0,0 % 

Dom. castellà 18,0 % 38,0 % 22,0 % 22,0 % 0,0 % 

NE quantificat/numeral 

Dom. català 55,55 % 35,55 % 6,66 % 2,22 % 0,0 % 

Dom. castellà 12,0 % 62,0 % 26,0 % 4,0 % 0,0 % 

Mitjana grup  

dom. català 

58,66 % 27,99 % 10,12 % 7,99 % 0,88 % 

Mitjana grup 

dom. castellà 

10,4 % 56,0 % 18,4 % 10,8 % 2,8 % 

 

Quant al ci locatiu, tant per al grup de dominància del català com del castellà, val a dir 

que és on trobem ambdues freqüències de producció més baixes (vegeu la Taula 5). Això 

té un motiu i aquest és que en la major part dels seus usos té el caràcter d’adjunt, i no pas 

d’argument com succeeix en la majoria d’oracions incloses en aquesta metodologia. Tot 

i incloure en 2 de 5 dels contextos una estructura amb el verb andare (‘anar’) i que, doncs, 

estaven a cavall entre allò que constitueix un complement oblic, en el sentit que és més 

argument, i un complement locatiu, en tant que expressa semànticament locació (andare 

in palestra o andare a giocare a tennis), no ha fet que aquest percentatge en les funcions 

sigui el més baix de tots. Pel que fa al grup de dominància del català, el target clitic és 

aconseguit en tots dos casos més regits, els del verb andare (77 % i 66 % respectivament). 

La producció més baixa es produeix en el verb triargumental mettere (‘posar’), on només 
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l’11 % dels participants fa ús del pronom correcte (exemple (24)). El caràcter gairebé 

anecdòtic de la presència del pronom locatiu en el grup de dominància del castellà –0 % 

de target clitic en 3 de 5 contextos– evidencia tant la naturalesa d’adjunt que té en alguns 

casos i que, doncs, com fa el grup català, no l’insereix, com l’omissió agramatical que en 

fan quan es tracta d’un complement més aviat d’argument. Val a destacar, però, que, 

sorprenentment, el context en què més alta freqüència de producció es troba en el grup 

castellà és l’adjunt del verb lavorare (‘treballar’) (exemple (25)).  

 

(24)  Cosa ha messo sul tavolo Paola? *Ha messo i bicchieri.  

 ‘Què ha posat sobre la taula la Paola? Ha posat els vasos’ 

 Resposta esperada: Ci ha messo i bicchieri. ‘Hi ha posat els vasos’ 

(25)  Quanto spesso lavora nel ufficio di Roma città? Ci lavora due volte settimana. 

 ‘Quant de sovint treballa al despatx de Roma ciutat? Hi treballa dues vegades a la setmana.’  

 

Passant, ara, a les tendències trobades pel que fa al ci oblic, val a destacar que aquesta és 

la segona funció del pronom més produïda quant a target clitic: 64 % per al grup dominant 

de català i 14 % per al de castellà. No obstant això, també és un dels pronoms en què s’hi 

observa un major grau de full DP en les produccions d’ambdós grups (vegeu la Taula 5). 

Un dels contextos amb menys omissió del pronom, i, doncs, on el target clitic és utilitzat 

amb èxit és el de l’exemple (26), el verb pensare (‘pensar’): 0 % d’omissió per al grup de 

dominància del català i 20 % per al de dominància del castellà. Seria interessant observar 

que en aquest context el 88 % del grup dominant de català i 50 % del de castellà 

produeixen el target clitic, la qual cosa suposa una gran diferència respecte els altres 

contextos d’aquesta funció en aquest darrer grup. Una causa podria ser que tinguin 

aquesta estructura verbal amb el clític ci (pensarci ‘pensar-hi’) molt fixada, ja que 

realment no pot només significar pensar-hi (pensar en una cosa) sinó més aviat 

encarregar-se d’una cosa, la qual en català seria una funció de ne oblic però que 

segurament els participants tenen aquesta estructura amb aquest significat incorporat en 

el seu lèxic mental. Un fenomen similar pot ser el que hagi succeït amb el context del 

verb credere (‘creure’), ja que en el grup castellà, juntament amb el context anterior, són 

les dues úniques produccions del clític. Crederci té una producció més alta en general en 

la llengua italiana, que no pas crederlo (amb el pronom clític d’objecte directe). Aquest, 

doncs, pot ser un motiu pel qual els participants tenen més tendència a inserir-hi el 
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pronom (77 % el grup dominant de català i 20 % el de castellà), ja que relacionen el verb 

credere amb crederci.16  

 

(26)  Chi pensa a portare i piatti, le forchette e i bicchieri? Ci pensa Luigi. 

‘Qui pensa en portar / (qui s’encarrega de portar) els plats, les forquilles i els vasos? Hi pensa 

en Luigi / Se n’encarrega en Luigi.’ 

(27)  Chi partecipa di più su Moodle? *È Anna chi partecipa di più / *È Anna a partecipare di 

più. 

‘Qui participa més al Moodle? *És l’Anna que / qui participa més.’ 

Resposta esperada: Ci partecipa di più Anna. ‘Hi participa més l’Anna.’ 

(28)  Chi da un’occhiata a questo materiale? *Li / gli da un’occhiata la nuova professoressa. 

 ‘Qui dona un cop d’ull a aquest material? *(elsCD / li o elsCI) dona un cop d’ull la nova   

professora’ 

Resposta esperada: Ci da un’occhiata la nuova professoressa. ‘Hi dona un cop d’ull la nova 

professora.’ 

 

Ha estat també en el cas de la funció del ci locatiu on s’ha pogut observar un altre fenomen 

que no s’ha manifestat en altres parts de l’experiment. Justament l’oració de l’exemple 

(27) ha estat un context que ha incitat la producció d’una altra estructura, 2 participants 

en el grup de català i 3 en el grup de castellà (vegeu la Taula 5, i també l’Apartat 2.5 de 

l’annex). L’estructura produïda ha estat una clivellada, o, com es diu en italià, frase scisa 

en què, en tant que ha estat una tendència en l’amplada de la mostra, es pot considerar 

que aquesta frase incitava la producció d’un tipus d’oració que volgués posar èmfasi que 

“era l’Anna qui participava més en el Moodle” i no una altra persona. En tot cas, però, el 

que és interessant per a l’anàlisi és que, tot i produir aquesta oració, la inserció del pronom 

no era realitzada. Una darrera tendència, que tampoc entén de grups, ja que s’ha 

manifestat en ambdós casos, és el context de l’exemple (28). El 22 % del grup català i el 

40 % del grup castellà ha fet ús d’altres clítics, els més destacats i recurrents dels quals 

han estat els pronoms clítics li i gli, pronunciats [li] i [ʎi], els quals són respectivament el 

pronom d’objecte directe masculí plural (‘els’) i el pronom d’objecte indirecte masculí 

singular o plural (‘li’ o ‘els’). Aquest fenomen inesperat en la confecció de l’experiment 

                                                
16 Per exemple, en un context en què algú digués alguna cosa sorprenent i es volgués respondre amb èmfasi 
de sorpresa, es diria: “Non ci credo!” (ci oblic), cosa que, potser, pensant en com pragmàticament ho fem 
en les converses en català, seria més freqüent quelcom del tipus: “no m’ho crec” (CD).  
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evidencia la intenció del participant a inserir-hi un pronom clític, segurament un acte 

inconscient, en què probablement emergeix una estructura que produirien en aquell 

mateix cas en català: l’hipronom CD + CI/ci oblic dona un cop d’ull17. Aquesta seria una 

reduplicació, perquè el CD ja hi és present (un cop d’ull), però segurament aquesta 

reduplicació tan freqüent en l’oral de la pròpia llengua fa que el participant 

espontàniament necessités fonèticament un pronom que contingués /l/ (el qual és el CD). 

En definitiva, en aquesta funció de ci locatiu, s’hi troba una alta freqüència d’omissió del 

pronom en el grup castellà respecte al del català, però uns fenòmens ocorreguts molt 

semblants entre els grups, els motius dels quals tenen una raó aparentment motivada.  

Pel que fa al pronom ne en funció d’oblic, cal tenir en compte que no és una de les 

produccions més freqüents en cap dels dos grups. El grup dominant del català l’insereix 

(target clitic) en el 55 % dels casos i l’omet en el 33 % dels casos. En el castellà, la 

inserció només succeeix en el 12 % i l’omissió en el 66 % de les ocasions (vegeu la Taula 

5). D’entre els contextos, per tant, s’observen tendències ben contràries quant als verbs 

sapere (‘saber’), vergognarsi (‘avergonyir-se’) i parlare (‘parlar’), en què el grup català 

l’omet només el 22 %, el 22 % i el 0 % respectivament en cada context, mentre que el 

castellà l’omet en el 30 %, el 80 % (exemple (29)) i el 60 %. L’ús del pronom sí que és, 

però, més baix en 2 dels 5 contextos per a ambdós grups. Per als verbs venire (‘venir’) i 

uscire (‘sortir’), els percentatges d’inserció del pronom són 33 % i 22 % respectivament 

per al grup de dominància del català i 0 % i 10 % per al grup del castellà. En aquest cas, 

per tant, s’observa com fins i tot en el grup del català l’ús del pronom no és gaire alt i, de 

fet, l’omissió és del 44,44 % i 77,77 % (exemple (30)), dos dels percentatges en l’omissió 

més alts produïts per part del grup dominant del català. Aquest fenomen porta a 

qüestionar-se si això és degut al fet que fins i tot en català es fa ús de la construcció 

agramatical sense el pronom.  

(29)  Chi si vergogna del fatto sucesso? *Si vergogna Paolo. 

 ‘Qui s’avergonyeix del que ha passat? S’avergonyeix en Paolo.’ 

 Resposta esperada: Se ne vergogna Paolo. ‘Se n’avergoneix en Paolo.’ 

(30)  Quando è uscito dall’ufficio Davide? *È uscito alle cinque. 

 ‘Quan ha sortit de l’oficina en David? Ha sortit a les cinc.’ 

 Resposta esperada: Ne è uscito alle cinque. ‘N’ha sortit a les cinc.’ 

 

                                                
17 Podria ser també que, en tant que no tothom té el coneixement formal dels pronoms però si els utilitzem 
quan parlem, es tractés també d’una interferència originada amb el pronom solt li (CI).  
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En darrer lloc, cal analitzar la funció de ne partitiu, tant pel que fa al sintagma no 

quantificat com el quantificat o numeral. En una primera mera observació, es pot deduir, 

a través de les dades, que el partitiu no quantificat és més produït que el quantificat, essent 

per al grup català 73 % contra 55 % respectivament d’ús del clític ne i 18 % i 12 % 

respectivament en el cas del grup dominant de castellà (vegeu la Taula 5). S’aportarà, ara, 

una anàlisi de cada una de les funcions separadament.  

Pel que fa al clític de partitiu no quantificat, cal remarcar una alta freqüència de 

l’ús d’un altre clític, el qual en totes les ocasions ha estat el pronom de complement directe 

determinat: lo, la, li, le. Aquest fenomen és present en ambdós grups –15 % per al 

dominant de català i 22 % per al dominant de castellà. El fet que com a distractors 

existissin contextos provocant la producció d’aquest pronom que substitueix el 

complement determinat, pot haver influenciat el fet que els subjectes no distingissin entre 

la pronominalització d’un sintagma i un altre. Quant a target clitic, el partitiu no 

quantificat ha estat el més produït en el conjunt de l’experiment, tant pel cas del dominant 

de català (73 %) com pel del castellà (18 %). Alhora, també, ha estat el menys omès: 8 % 

pel primer grup i 38 % pel segon. El context en què major inserció del pronom s’ha 

observat és Ne portano per tutti (‘en porten per a tots’), fent referència a caramelle 

(‘caramels’), amb una freqüència del 100 % en el grup dominant del català i del 30 % en 

el del castellà que, encara que sigui molt inferior, és el cas en què els subjectes n’han fet 

un ús major.  

En referència al clític partitiu quantificat o numeral, crida l’atenció l’ús del 

sintagma nominal complet (full DP) del grup castellà, amb un 26 % de producció. Un 

dels motius d’aquest major ús de la repetició del sintagma podria ser que, davant la 

complexitat més gran, en demanar espontaneïtat a la prova, opten per la producció del 

mateix sintagma presentat. Quant al castellà, també, hi ha 3 de 5 contextos amb una 

producció del target clitic del 0 %, cosa que no succeïa amb el partitiu no quantificat. 

Aquests són ne sono arrivate molte (‘n’han arribat moltes’), referint-se a navi 

(‘naus/vaixells’), ce ne sono dieci (‘n’hi ha deu’), referint-se a libri (‘llibres’) i me ne 

servono dodici (‘en necessito dotze’), referint-se a forchette (‘forquilles’). Aquestes dades 

coincideixen amb el grup del català, en el sentit que les tres amb una producció del clític 

més baixa són aquests tres mateixos contextos. En ambdós casos, doncs, es podria buscar 

una raó que expliqués el fenomen. En el primer cas, es tracta d’una pronominalització 
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demanada en una funció de subjecte, i no pas de complement directe. En el segon cas, és 

la pronominalització en el verb existencial esserci (‘haver-hi’). Aquesta forma, doncs, 

com es pot observar, ja conté un pronom (ci). La combinació pronominal en italià 

comporta unes alternances amb la forma d’alguns pronoms, la qual cosa fa que ci + ne 

passi a ce ne (vegeu el marc teòric, p. 12). S’ha observat en algunes de les produccions la 

intenció d’inserir-lo, però evidencia la complexitat més gran que té el fet que algunes 

produccions fossin ce ni, un encreuament que ha fet el participant en el seu intent que sap 

que ci passa a ce però que ha acabat alterant el ne, el qual hauria d’haver romàs intacte. 

És, per tant, una pronominalització menys simple en el sentit que es tracta d’un pronom 

partitiu numeral (haver-hi d’inserir tant el ne com el numeral) i que, a més, té alternança 

en la forma del pronom (no aquell que investiga l’experiment, però sí aquell amb el qual 

es combina). Un cas similar pot ser el de me ne servono dodici, ja que mi també passa a 

me i també es tracta d’una forma que té una estructura diferent en català. El verb servirmi 

(‘necessitar’) en italià és reflexiu i el que en català seria el complement directe, en aquest 

cas fa de subjecte. Per tant, una raó per la seva baixa producció, a part del fet de ser 

intrínsecament un partitiu numeral, l’estructura diferent en la llengua pròpia pot ser un 

obstacle més en la dificultat.  

 

4.2 Resultats de la tasca de judici d’acceptabilitat 

Una vegada rebuts els judicis dels participants, es procedeix a fer una anàlisi de les 

diferents funcions del pronom clític ci i ne, tot basant-nos en la valoració, el judici, que 

s’ha fet de les 80 oracions consistents de 4 funcions (ci oblic, ci locatiu, ne oblic i ne 

partitiu) i 4 condicions: repetició del sintagma, inserció del clític, omissió i reduplicació. 

Val a recordar la gradació que es proposava als participants: de l’1, per a les oracions que 

els sonaven malament, fins al 4, per a les oracions que els sonaven bé. És rellevant tenir 

present que les dades desitjades del judici emès haurien de ser 1 (el màxim proper a “sona 

malament”) per a full DP (no agramatical però pragmàticament estrany), omissió i 

reduplicació (ambdues formes agramaticals), i 4 per a clitic, ja que és la forma que els 

hauria de sonar bé.  

Si hi ha una conclusió evident que s’extreu d’aquestes dades és el fet que en tots 

els casos, com a tendència recurrent en cada una de les funcions, la diferència entre els 

dos grups (dominància del català i dominància del castellà) és molt superior en els 

contextos agramaticals que no pas en els gramaticals. Mentre que els valors obtinguts dels 
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dos grups disten del 0,44 al 0,91 i del 0,23 al 0,5318 per als usos gramaticals (full DP i 

clític respectivament), no es pot dir el mateix dels usos agramaticals. En aquest cas, la 

diferència entre grups es mou del 0,92 a l’1,83 i del 0,7 a l’1,47 (omissió i reduplicació 

respectivament) (vegeu la Taula 6). Gràcies a aquestes xifres, per tant, abans d’iniciar 

l’anàlisi de cada una de les funcions dels pronoms, es pot partir de la premissa que 

almenys, receptivament, el grup de dominància del castellà accepta amb valors molt 

similars les oracions que contenen el clític en qüestió respecte al grup de català. Tot i que 

en menys mesura, també accepta de manera similar aquelles que no utilitzen el clític sinó 

que reprenen novament el sintagma de l’oració que la precedeix.  

 

Taula 6. Valors i distància entre valors de cada grup (judici d’acceptabilitat) 

Funció Full DP Clític *Omissió *Reduplicació 

CI oblic     

Dom. català 2,4 3,84 1,4 1,6 

Dom. castellà 2,84 3,42 3,16 2,3 

Distància entre grups 0,44 0,42  1,76 0,7 

CI locatiu     

Dom. català 2,24 3,42 2,22 1,48 

Dom. castellà 2,82 2,96 3,14 2,66 

Distància entre grups 0,58 0,46 0,92 1,18 

NE oblic     

Dom. català 2,13 3,93 1,53 1,57 

Dom. castellà 3,04 3,4 3,36 3,04 

Distància entre grups 0,91 0,53 1,83 1,47 

NE partitiu     

Dom. català 2,13 3,91 1,51 1,31 

Dom. castellà 3 3,68 3,18 2,06 

Distància entre grups 0,87 0,23 1,67 0,75 

Mitjana distància 0,7 0,41 1,55 1,02 

 

Pel que fa a les oracions que contenien el clític ci (la meitat dels contextos creats, ja que 

eren dues funcions per a ci i dues per a ne), els resultats són molt diferents entre ells, tant 

                                                
18 Cal recordar que, quan es parla d’aquests valors, s’està sempre parlant dels valors dins de la gradació de 
l’1 al 4 dels judicis dels participants.  
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per a un grup com per a l’altre. La raó rau en el fet que un té una naturalesa d’argument, 

el de funció d’oblic, mentre que l’altre té funció més propera al que és un adjunt, no 

obligatori, el qual expressa lloc.  

 

 

 

 

Figura 6. Judici d’acceptabilitat de ci en funció d’oblic 

 

Quant a la funció de ci oblic, les dades més destacables en relació amb la diferència entre 

grups és l’omissió (vegeu la Figura 6). El grup dominant de català dona com a acceptable 

1,4 les oracions que no contenen el clític, la qual cosa el situa molt proper a l’1 (‘sona 

malament’), mentre que el grup dominant de castellà ho fa al 3,16 (mitjana gairebé de 

“sona més bé que malament”), fent que se situï més proper a “sona bé”. La diferència més 

gran en els judicis d’un grup i l’altre es troba en oracions com, per exemple, “Io, invece, 

non mi *Øci sono ancora adattato” (‘Jo, en canvi, encara no m’*Øhi he adaptat’) i “Io non 

*Øci avrei rifletto tanto” (‘Jo no *Øhi hauria reflexionat tant’), en què el grup català valora 

al 3,7 i 3,6 l’oració, mentre que l’altre ho fa a l’1,66 i 1,77.  

No obstant això, és també en aquesta funció del pronom que la mitjana de 

diferència de judici de dues de les condicions per part dels dos grups és menor. Aquestes 

dues condicions són full DP i reduplicació, i, així doncs, es pot dir que ci oblic esdevé la 

funció en què menys allunyats es troben els judicis dels dos grups en els contextos de 

repetició del sintagma i de reduplicació.  
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Figura 7. Judici d’acceptabilitat de ci en funció de locatiu 

 

En referència als judicis de les oracions amb funció de ci locatiu, cal fer esment que en 

aquests contextos tots els valors són més baixos, sobretot quant a les dades analitzades 

del grup amb dominància de català, la qual cosa fa que els judicis emesos per aquest grup, 

principalment pel que fa a la condició “omissió”, siguin més propers als del grup 

dominant de castellà. El valor de la variable que comprèn de’“1: sona malament” a “4: 

sona bé” és 2,22, cosa que s’allunya dels valors de les altres funcions: 1,4 (ci oblic), 1,53 

(ne oblic) i 1,51 (ne partitiu). Quant al grup dominant de castellà, però, aquests valors 

també són inferiors a les altres funcions, però no esdevé una diferència tan considerable 

(vegeu la Figura 7). Si val a aportar un exemple del poc que disten la mitjana de judicis 

sobre les oracions amb omissió per part dels dos grups (la distància més baixa de totes les 

funcions: 0,92 entre un grup i l’altre), es pot agafar l’oració de l’exemple (31). La mitjana 

de judicis de cada grup mostra pràcticament els mateixos valors: 3,7 i 3,77. Aquesta és 

una dada que, novament, confirma el caràcter d’opcionalitat que sovint té aquesta funció 

del pronom ci i, per tant, que l’acceptabilitat en l’omissió d’aquest pronom no mostra 

dades que concloguin gaires diferències entre els dos tipus de bilingües. Vegeu la Figura 

7 per veure’n el gràfic d’anàlisi quantitativa. 

(31)  A volte trovo la mia antica vicina in supermercato. Quando Øce
19 la trovo, facciamo una bella   

e lunga chiacchierata.  

                                                
19 Cal recordar la variació de ci a ce del pronom clític quan el segueix l- o n-. Per a més informació, vegeu 
l’Apartat 2.1.5 del present treball). 



 40 

‘A vegades trobo la meva antiga veïna al supermercat. Quan la Øhi trobo, fem petar la xerrada.’ 

 

Passant, ara, als judicis de les dues funcions del clític ne, a diferència del cas de ci, 

ambdues funcions de ne regeixen obligatòriament la pronominalització. A més a més, 

justament aquestes dues funcions són les més acceptades quant a inserció del clític: 3,93 

del grup de català i 3,4 del de castellà (ne oblic) i 3,91 i 3,68 respectivament (ne partitiu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Judici d’acceptabilitat de ne en funció d’oblic 

 

Quant a la funció de ne oblic, val a destacar que és en aquesta que justament la condició 

“reduplicació” és la més alta en tots els casos, sobretot pel que fa al grup de dominància 

del castellà. El valor d’acceptació de la reduplicació és 3,04 de mitjana i aquells contextos 

en què és més alt són aquells que contenen el verb dimenticarsi (di qualcosa) (‘oblidar-

se d’alguna cosa’), amb un valor de 3, i ricordarsi (di qualcosa) (‘recordar-se d’alguna 

cosa’), amb un valor de 3,2. Aquesta tendència només és observada en el grup de 

dominància del castellà, ja que en el cas del català, consisteix en una mitjana d’1,57 de 

judici de reduplicació i, en el cas dels contextos esmentats, 1,66 en ambdós verbs. Això 

no obstant, seria interessant considerar que, com que es tracta d’una prova, els participants 

intenten fixar-s’hi i posar en atenció en allò que estan jutjant, perquè és ben sabut que, a 

l’oral, fins i tot els bilingües amb més dominància del català, tendeixen a fer aquest tipus 

de reduplicacions.20 Es pot deduir, doncs, que segurament els dominants del català tenen 

                                                
20 En aquest cas no s’està parlant de reduplicacions que podrien tenir una raó de dislocació a la dreta o a 
l’esquerra i que, per tant, no serien considerades reduplicació (‘se n’ha oblidat, de trucar-nos’ o ‘de rentar 
la roba, no se n’ha recordat’. En aquest cas, es refereix a la reduplicació que per entonació no estaria 
separant el segment (per escrit, marcat amb la coma), com, per exemple: se n’ha oblidat de trucar-nos o no 
se n’ha recordat de rentar la roba. D’aquesta darrera forma, considerem, la triple repetició que 
informalment es fa: no se n’ha enrecordat de rentar la roba.  
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més coneixement d’aquesta reduplicació agramatical i aquest ha estat el motiu pel qual sí 

que hi ha una diferència considerable entre grups. A més a més, d’aquesta funció també 

és rellevant observar com el grup de dominància de castellà emet un judici d’iguals valors 

quant a la inserció del pronom clític i l’omissió: 3,4 contra 3,36, essent, doncs, la funció 

en què més propers són aquests valors (vegeu la Figura 8), cosa que, novament, evidencia 

que el coneixement sobre els usos agramaticals per part del grup dominant de castellà és 

molt baix.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Judici d’acceptabilitat de ne en funció de partitiu 

 

Finalment, pel que a l’última de les funcions analitzades, la de ne partitiu, cal recordar 

que, a diferència de la prova de producció oral, en aquest cas no es va fer una diferència 

entre les funcions, almenys a l’hora de dissenyar l’experiment. Sí que  hi havia una 

varietat de clítics de partitiu quantificat i no quantificat en les 5 oracions creades, així 

que, encara que no se n’hagi creat una funció independent, es poden analitzar les oracions 

comparant-les, també, entre elles mateixes. Cal tenir present la complexitat d’algunes de 

les oracions, ja que, almenys en la prova de producció oral, aquells partitius quantificats 

els resultaven més difícils de produir, tant a un grup com a l’altre. De la funció de ne 

partitiu, el més destacable n’és la similitud en els judicis de cada grup quant al fet 

d’inserir-hi el clític: 3,91 del grup del català i 3,68 del grup del castellà, la qual cosa indica 

que disten de només 0,23 en el seu judici, la distància més propera si es compara amb el 

cas de les altres funcions (vegeu la Figura 9). Quant a omissió, però, el valor dels judicis 

és equivalent al de les altres funcions, però, com s’acabava d’avançar, la mitjana del grup 
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de dominància de castellà és similar a la de les altres funcions però alguns valors del 

judici són diferents. Destaca, sobretot, l’oració de l’exemple (32), la qual consisteix en 

una funció de partitiu no quantificat i el valor del seu judici per part dels participants del 

grup espanyol és un 2,5 (d’una mitjana de 3,18 de tot el conjunt de partitius), evidenciant 

la complexitat inferior que pot tenir el sintagma fame (‘gana’) respecte a les altres formes 

incloses en l’experiment. A més a més, aquestes dades que fan que aquesta oració sigui 

la més propera a “sona malament” (valor: 1) en tots dos grups, ja que en el cas del grup 

amb dominància del català també es tracta de l’oració que resulta “sonar-los més 

malament” als participants, amb un valor total d’1,11 de mitjana, és a dir, l’omissió de ne 

en aquesta oració sona malament a pràcticament tots els participants sense excepció.  

(32)  I bimbi hanno sempre fame. Specialmente il mio *Øne ha sempre! 

‘Els bebès sempre tenen gana. Especialmente, el meu sempre *Øen té!’ 

 

A tall de conclusió de l’anàlisi de la prova consistent en un judici d’acceptabilitat basat 

en uns contextos que presentaven dues formes gramaticals i dues agramaticals en 

l’estructura de les oracions, val a reiterar el fet que els dos grups respectius mostren unes 

valoracions relativament similars quant als contextos gramaticals, però, en canvi, les 

dades queden ben allunyades quan es tracta dels contextos agramaticals en l’ús del 

pronom clític ci i ne, sobretot quant a omissió, la qual cosa evidencia un desconeixement 

del funcionament pronominal per part del grup de dominància del castellà. El valor més 

homogeni entre els grups, és a dir, el judici dels quals és semblant, és la condició “clític” 

de ne partitiu, fet que fa pensar que és el clític més ben rebut. En referència a l’omissió, 

però, tot i que la distància no sigui tan major com en els altres casos (tret del ci locatiu), 

aquests valors no es traslladen a una àmplia detecció de contextos agramaticals d’aquest 

mateix pronom, de la mateixa manera que passa com a tendència general al conjunt de 

pronoms. Com s’ha apuntat, i com també és esperable pel seu caràcter d’opcionalitat en 

molts dels contextos, les dades detectades a ci locatiu són aquelles que més s’allunyen de 

la resta del conjunt. La dicotomia que s’estableix entre ser-hi (inserció del clític) i no ser-

hi (omissió) no és marcada per una desviació tan gran com la de la resta dels pronoms, és 

a dir, tot i que en el grup del català les dades van més orientades a la direcció dels altres 

i, per tant, respectivament són més properes a l’ideal ús d’aquest pronom opcional, de 

manera general no es pot parlar de gramaticalitat i agramaticalitat en aquest sentit.  
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4.3 Discussió de les dades obtingudes 

Després d’haver analitzat profundament ambdues proves de la metodologia adoptada, una 

més orientada a la producció –la prova de producció oral– i una altra més aviat 

relacionada amb la recepció –el judici d’acceptabilitat–, és necessari observar les dades 

obtingudes, tot contrastant les conclusions de cada una de les anàlisis independents que 

s’acaben de presentar. Aquest treball pretén saber quin ús, és a dir, quina realització, és a 

dir, producció, fa un grup respecte a l’altre, però les dades del judici d’acceptabilitat 

també ajuden a completar el fenomen ocorregut, sobretot per dir-nos si en aquesta altra 

habilitat, la recepció, la rebuda de l’ús del pronom, les dades són divergents.  

Com a tendència general, de la prova del judici d’acceptabilitat es pot concloure 

que els valors de la inserció del clític són molt semblants entre els grups: només hi ha una 

mitjana de 0,41 de distància entre els valors dels judicis del grup dominant de català i el 

dominant de castellà, la qual cosa indica menys de mig punt de divergència en la recepció 

del pronom clític (vegeu la Taula 6, Apartat 4.2, per reprendre aquestes dades). Això es 

pot analitzar com que en saben l’existència, el funcionament i, en donar per bona l’oració 

que el conté, també es pot estendre al coneixement de la posició correcta. On les dades sí 

que són diferents entre els grups és en els contextos agramaticals. El grup dominant del 

castellà falla en els coneixements sobre agramaticalitat; no saben que la seva inserció és 

obligatòria (cal omplir la categoria) i no saben identificar quan un pronom i un sintagma 

apareixen alhora (no perceben la repetició). En el judici d’acceptabilitat, doncs, s’ha 

pogut observar que l’acceptació de l’ús d’un clític no és garantia de tenir coneixement 

dels usos agramaticals d’aquest pronom clític, sobretot pel que fa al grup dominant de 

castellà. 

A la prova oral, per la seva banda, les dades entre un grup i l’altre prenen 

direccions diferents. Tal com es presenta a la Taula 5 (Apartat 4.1), el grup dominant de 

castellà destaca pels baixos percentatges d’inserció del clític i, en conseqüència, els alts 

percentatges d’omissió. De fet, només en una dècima part de les ocasions és produït i en 

més de la meitat de les ocasions és omès. En canvi, quant al grup dominant de català, és 

produït, de mitjana, gairebé el 60 % dels contextos i omès en menys d’una tercera part. 

Aquesta divergència en les dades és un indici que el grup bilingüe dominant de castellà 

segueix un patró de resposta influenciat pel castellà, ja que productivament no sap omplir 

una categoria regida pel verb de l’oració proposada.  
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Ara bé, si es vol esbrinar si hi ha un clític amb millors produccions o acceptació 

en el judici, aquest és el clític partitiu ne. En els dos grups de bilingües és el pronom més 

produït (ne no quantificat: 73 % i 18 % del grup català i castellà respectivament, i ne 

quantificat/numeral: 55 % i 12 % del grup català i castellà respectivament) i també el més 

valorat com a “sona bé”: 3,91 i 3,4 respectivament, que signifiquen els valors de judici 

d’un pronom menys distants entre tots dos grups. Tal com succeïa en els resultats de 

l’estudi de Perpiñán (2017), es confirma que el clític partitiu és el més produït per tots els 

participants i, en el cas del present estudi, també el més ben jutjat en conjunt dels dos 

grups.  

Tot i això, cal no oblidar que la prova de producció en què es presentaven dos 

tipus de partitiu, el no quantificat i el quantificat/numeral, ja tenia la intenció d’investigar 

si hi havia una diferència entre un tipus i l’altre. Fixem-nos en la conclusió que presenta 

Perpiñán: “The numeral en, which in theoretical terms has been generally considered the 

same clitic as the partitive, have [sic] lower production rates in the non-Catalan dominant 

groups than the partitive, in fact, it has similar production rates than the oblique” (2017: 

506). En aquesta afirmació Perpiñán posa en dubte el fet de considerar en 

numeral/quantificat com el partitiu no quantificat mateix. En el seu estudi, a partir de 

l’evidència que el grup dominant de castellà no el produeix en el mateix grau, de fet, ho 

fa en el mateix que l’en oblic, arriba a la conclusió que no té la mateixa naturalesa. En el 

cas de les dades del nostre estudi, doncs, una producció menor de ne quantificat respecte 

al no quantificat és una tendència entre ambdós grups, en cada un inferiorment 

proporcional respecte a la funció del no quantificat. Això pot indicar una major dificultat 

a l’hora de pronominalitzar l’estructura numeral, que no pas aquella que només depèn de 

la inserció de ne sense haver-ne d’incloure la quantitat o el numeral, és a dir, té un DP 

menys complex l’exemple (33a) que l’exemple (33b).  

(33)        a.    Quando mangia panettone Marina? NeCL mangia durante le vacanze di Natale.  

           ‘Quan menja panettone la Marina? EnCL menja durant les vacances de Nadal.’ 

      b.     Quante forchette ti servono? Me neCL servono dodicinumeral. 

 ‘Quantes forquilles necessites? EnCL necessito dotzenumeral.’ 

 

Com apuntava Campos (1986, citat a Perpiñán, 2017: 507), la hipòtesi d’una categoria 

buida quant al clític d’objecte indefinit en castellà pren sentit. Aquest fet es repeteix 

també en el cas del judici d’acceptabilitat, que, tot i no haver dissenyat els dos tipus com 

a funcions independents, si mirem un a un els contextos, també succeeix. En aquest estudi, 

el fet que en el grup del català també hi hagi aquesta diferència en la producció del pronom 

pot ser derivat també per complexitat més gran que té i, doncs, perquè es tracta 
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d’aprenents i no de nadius. És, gràcies a aquest fet, que encara pren més sentit aquesta 

naturalesa diversa entre ne partitiu quantificat i no quantificat. 

Parlant encara de la funció de partitiu, tal com suggeria l’estudi de Hvidsten i 

Helland (2018) per al francès, quant a la diferència entre un complement indeterminat (el 

qual ha d’anar pronominalitzat amb en en francès –ne en el cas de l’italià–) i un 

complement determinat (substituït pronominalment amb els pronoms d’objecte directe), 

el cas de l’indeterminat, el partitiu, també demostra que té una adquisició més tardana per 

part dels aprenents. És també una evidència d’això, en aquest estudi, el fet que el partitiu 

ha estat la funció que en la producció oral ha rebut més respostes amb l’ús d’un altre 

clític, el qual, en tots els casos, era el pronom d’objecte directe: lo, la, li, le. El 22 % del 

percentatge de resposta del grup dominant de castellà era d’aquest ús. Tanmateix, el grup 

del català no es queda gaire lluny en aquesta producció. Un 15 % també ho fa, la qual 

cosa es pot interpretar com que el participant no ha sabut percebre en la pregunta que es 

tractava d’un complement sense article, ja que en el judici d’acceptabilitat dona per 

totalment vàlides i que sonen bé les substitucions del pronom partitiu.  

A la cita de Perpiñán que s’acaba d’introduir sobre el seu estudi, es diu que la 

producció de en numeral és més propera que la de en oblic. Novament, aquesta afirmació 

encaixa a la perfecció amb el nostre estudi. I és que les produccions de ne numeral i ne 

oblic són idèntiques: 55,55 % pel grup dominant de català i 12 % pel grup del castellà 

(amb una lleugera omissió superior quant a ne oblic del grup de dominància del castellà). 

El que és clar, per tant, és que els oblics tenen una producció més baixa que qualsevol 

tipus de partitiu. Tal com plantejava Wust (2009) en el seu estudi, els complements 

d’oblic són més difícils perquè són més abstractes. No fan referència a un objecte directe 

o fins i tot subjecte, com fa el partitiu, sinó que, pel que s’ha vist a l’estudi, substitueixen 

un complement preposicional que pot resultar menys tangible a l’hora d’analitzar l’oració 

per part d’un dominant del castellà.  

Si hi ha una diferència entre un pronom oblic i l’altre és també un fenomen que 

cal analitzar. A l’estudi de Perpiñán (2017), les dades d’una asimetria entre l’oblic en i hi 

no encaixen amb la tesi de Bonet (1991), la qual parla del clític hi com a “el clític no 

marcat i menys específic”, perquè troba una major producció de l’oblic en. En el cas 

d’aquest estudi, sí que hi encaixa la hipòtesi de Bonet (1991). Ci és gairebé un 10 % més 

produït pel grup català respecte a ne oblic (64,44 % contra 55,55 %) i un 2 % més produït 
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en el cas del castellà. Per exemple, s’observa una alta producció de verbs com pensarci i 

crederci, la producció del qual ha estat notablement estesa en els dos grups, però d’altres 

en què el grup de dominància del castellà no hi posa el pronom. El fet d’introduir en el 

disseny de l’experiment dos verbs regint ne oblic que, com s’ha comentat a l’apartat 

corresponent, fins i tot no se sol pronominalitzar gramaticalment en la pròpia llengua 

(venirne ‘venir-ne’ i uscirne ‘sortir-ne’) pot haver fet que les dades quedin alterades 

perquè en 2 de 5 ítems s’ha arriscat que la resposta no fos correctament produïda com era 

esperable dels subjectes dominants de català. Tant per aquest motiu, com pel fet que no 

hi ha diferències significatives en el cas dels judicis d’acceptabilitat (ne oblic una mica 

més acceptat en la seva omissió), no es poden treure dades concloents d’una adquisició 

més tardana que una altra.  

Pel que fa a la funció de ci locatiu, existeixen diferències importants. Quant a 

recepció, mentre que els sona pitjor la inserció del clític respecte als altres, encara es 

tracta de judicis propers a “sona bé” (3,42 pel grup de dominància del català i 2,96 del 

castellà). És en la producció, però, que aquest pronom no emergeix tan considerablement 

en el cas del grup català i és gairebé anecdòtic en el cas del castellà. El grup dominant de 

català l’omet i l’insereix en un percentatge idèntic d’ocasions: el 44 %. El grup dominant 

de castellà, però, l’omet en un 68 % i l’insereix en un 6 % de les ocasions. És per aquest 

motiu que productivament estem parlant d’un pronom que, en tant que no és regit –funció 

d’adjunt, i no pas d’argument en la majoria dels seus contextos–, no s’utilitza amb certa 

recurrència. Per això, es pot concloure que el locatiu ci no té un funcionament quant a 

obligatorietat equivalent al dels altres pronoms; d’aquí, uns valors del judici 

d’acceptabilitat quant a omissió no gaire diferents dels de la seva versió amb el clític.  

Finalment, de manera que les dades trobades tinguin sentit, cal tenir en 

consideració la diferència que s’estableix entre aquest estudi i Perpiñán (2017), del qual 

s’ha inspirat. Aquest estudi pren com a subjectes bilingües del català i del castellà, per la 

qual cosa els subjectes estan influenciats per una llengua amb la qual conviu el català: el 

castellà. És per aquest motiu que es tracta d’un context diferent del que es tractaria si 

s’investigués com un francès adquireix aquests pronoms de l’italià. Per a ell seria una 

simple transmissió que no es veuria contaminada per una primera llengua que no els té. 

L’objectiu del nostre estudi és, doncs, veure si la dominància del castellà d’un bilingüe fa 

que li sigui més difícil produir una estructura amb pronom que té un equivalent en català. 

És una qüestió de quina és la llengua que prima més quan aprenem una altra llengua, 

sortint-ne beneficiat aquell qui té més coneixement i fa una millor producció del pronom 

clític que substitueix constituents regits. Ha estat demostrat, per tant, que a aquells a qui 
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la transferència entre llengües és més propera, el grup català, els és més espontàniament 

correcte la producció del pronom, ja que no s’ha d’omplir una categoria sintàctica 

addicional que no existeixi en la llengua que tenen més propera. És en el cas dels 

dominants de castellà que caldrà un esforç superior, en tant que cal omplir una categoria 

de més que no existeix en la llengua que tenen més propera.  

Hi ha una diversitat de motius pels quals les dades entre un grup de dominància i 

l’altre són més esbiaixades del que es preveia (sobretot si es compara amb la versió de 

Perpiñán). Per una banda, l’estudi tracta de l’adquisició, l’aprenentatge, d’una llengua 

estrangera com a L2, per la qual cosa els coneixements dels subjectes no són complets i 

no tenen perquè encertar consistentment els ítems (alguns poden tenir més dificultats 

d’aprenentatge que d’altres) i la variable dominància d’una llengua no és completament 

garantia de tenir un grup homogeni. Per l’altra, s’hi afegeix el fet que la varietat de 

bilingües no és tan ample com hagués estat desitjable: es tracta majoritàriament de 

bilingües procedents de Barcelona i la zona metropolitana. A més a més, s’hi afegeix que, 

com que no utilitzen completament un llenguatge espontani i natural com haguessin fet 

en un experiment de la pròpia llengua (contextos irreals, sota context d’experiment), la 

garantia d’inserció del pronom no era assegurada.  

Com a pinzellada final, caldria explicar que l’idea d’aquest estudi va ser 

concebuda a partir de l’experiència pròpia observada: l’alumnat sembla fer un bon ús dels 

pronoms clítics ci i ne i, de fet, els sap diferenciar i utilitzar en cada cas quan es tracta 

d’aprenentatge reglat, instrucció. Gràcies a un material de classe (uns exercicis d’inserció 

de ci o ne) que em va facilitar la meva professora, es pot concloure que no hi ha cap 

divergència significativa quant a grups quan es treballen els pronoms en activitats en què 

ja s’està regint l’obligatorietat de la inserció d’un pronom i només es tracta d’una tria de 

saber quin és l’adequat en cada cas. A més de coneixement sobre el pronom correcte en 

els casos adverbials (les funcions que són objecte d’estudi d’aquest treball), en aquest 

tipus d’exercici també s’intenta fornir l’alumne de coneixements sobre pronoms de les 

expressions idiomàtiques. Aquesta investigació, per tant, pretén posar en relleu que les 

funcions que tenen un equivalent al català no són sempre pronominalitzades en la 

producció, posant èmfasi en la diferència entre un subjecte amb dominància del català i 

un amb dominància del castellà.  
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5 CONCLUSIÓ  

5.1 Dades obtingudes 

Mitjançant la realització d’aquest treball, s’han pogut obtenir unes dades que podien ser 

considerablement previsibles davant el fet que es parteix de dues llengües (el català i el 

castellà) amb dues gramàtiques diferents quant a la sintaxi de la pronominalització dels 

clítics.  

Es partia d’aquesta premissa per poder investigar si aquest fet té un efecte a l’hora 

d’aprendre una llengua amb uns pronoms equivalents en el cas del català: la llengua 

italiana. Les troballes han indicat que aquells bilingües que tenen una dominància major 

del català acostumen a produir en un major grau els clítics ci i ne (hi i en en català), mentre 

que aquells qui són dominants del castellà tendeixen a crear contextos agramaticals com 

l’omissió. Es pot afirmar, per tant, que la dominància d’una llengua o una altra, en el cas 

dels bilingües, té conseqüències a l’hora d’adquirir una altra llengua, ja que l’esforç de 

transferència entre la llengua pròpia i aquella que s’està aprenent serà major o menor 

segons la proximitat o la presència de formes equivalents. És en el cas dels dominants de 

català on aquesta equivalència és idèntica i ha estat demostrat que produeixen de forma 

molt més considerable els pronoms ci i ne que no pas el grup de dominants del castellà. 

Quan cal omplir una categoria sintàctica addicional és quan és més probable que 

l’aprenent falli en la transferència entre la L1 i la L2. 

Els resultats obtinguts d’una prova de producció oral i una de judici 

d’acceptabilitat han indicat que, mentre que el grup amb dominància del castellà no fa ús 

dels clítics productivament, sí que l’accepta receptivament. Tanmateix, no en mostra un 

coneixement real, ja que dona en gairebé el mateix grau de validesa el mateix context 

amb la inserció del pronom o sense i, fins i tot, també accepta la reduplicació. No succeeix 

el mateix en el cas del grup de dominància del català, en què l’acceptació del clític és 

gairebé total i sembla conèixer-ne els contextos gramaticals i agramaticals. Quant a 

producció, el percentatge d’inserció és alt i l’omissió té lloc en un grau notablement 

inferior al cas del grup dominant de castellà.  

La funció del pronom clític més produïda i ben rebuda és la de ne partitiu que, 

com alguns autors estableixen, és un pronom adquirit abans perquè és menys abstracte 

que la funció d’oblic. En aquest estudi, per tant, aquesta hipòtesi també s’ha confirmat, 

essent ne partitiu no quantificat el pronom més utilitzat. Quant a la funció de ci locatiu, 

la producció i acceptació ha estat molt més baixa com a tendència d’ambdós grups, de la 
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mateixa manera que el seu caràcter d’adjunt tampoc implica dades significatives entre els 

grups.  

 

5.2 Limitacions de l’estudi 

El present estudi, malgrat el propòsit de voler obtenir respostes el màxim de fiables 

possibles sobre l’adquisició i l’ús dels pronoms clítics ci i ne de l’italià per part dels 

bilingües del català i el castellà, partia d’unes limitacions que li eren inherents des del 

moment de la seva concepció. A continuació, es presenten algunes de les mancances que 

poden haver donat com a resultat un producte que potser no pot recollir de manera total 

una visió real del fenomen.  

En primer lloc, aquest estudi parteix de les troballes d’un altre estudi per veure si, 

en traspassar aquesta realitat dels bilingües a una altra llengua romànica posseïdora d’un 

pronom equivalent, les dades es repetien. És per això que no s’ha pogut fer una doble 

prova per al català per comparar l’ús dels pronoms en català i de l’italià dels mateixos 

subjectes investigats. Es prenia, doncs, una mostra diferent (malgrat l’esforç de distribuir 

adequadament els dos grups) del català per portar aquelles dades al cas de l’aprenentatge 

d’una L2 mitjançant una mostra diferent d’aquella de la qual es tenien unes premisses.  

A més a més, a diferència de l’estudi de Perpiñán (2017), la varietat dialectal del 

que s’ha considerat bilingües amb dominància d’una llengua o de l’altra era inferior. 

Consistia, doncs, a una classificació basada en la “diversitat” de bilingües que pugui tenir 

majoritàriament la zona geogràfica de Barcelona. Això pot haver causat que no es trobin 

dades encara més allunyades entre els grups, ja que –és un fet– la majoria de parlants del 

català a Barcelona estan més influenciats del castellà que en altres zones del territori 

català. Es va haver de prendre com a mostra la realitat més accessible i aquesta era la 

realitat de l’Escola Oficial d’Idiomes en què estudio a Barcelona capital.  

Finalment, quant al plantejament i disseny de la metodologia, cal tenir present que 

les proves dels experiments creen contextos poc naturals, que a vegades poden resultar 

forçats. Hagués estat òptim recollir dades de la parla vertaderament espontània, com en 

produccions que he observat jo com a estudiant d’italià dels meus companys de classe. 

Això no obstant, calia cercar una manera d’incitar l’ús dels pronoms i es va optar per una 

metodologia seguida en l’àmbit de la sintaxi: el judici d’acceptabilitat (gramaticalitat vs. 

agramaticalitat) i la prova de producció oral.  
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5.3 Línies futures 

En la línia dels pronoms clítics hi ha hagut gran quantitat d’investigació. Tot i ser menys 

en el cas dels clítics adverbials dels quals tracta el present estudi, també ha estat un àmbit 

recurrent en el camp de l’adquisició i la sintaxi. No obstant això, durant el període de 

confecció d’aquest treball, m’he anat fixant en l’ús que faig jo, dominant del català, dels 

pronoms hi i en. En la parla oral, quan interacciono, m’he adonat que, tot i la voluntat de 

voler posar-hi el pronom, com faig gairebé sempre, moltes vegades deixo el meu discurs 

sense acabar i, en conseqüència, en mancar-hi el sintagma, emeto una oració amb omissió. 

Seria interessant fer una recerca d’aquest fenomen de la parla espontània del català. Això 

succeeix perquè en molts casos els contextos que regeixen aquest pronom és en posició 

proclítica i, doncs, una vegada ja s’ha emès el missatge agramaticalment 

Una altra línia en què també es podria treballar és la hipotètica desaparició 

d’aquests pronoms en alguns verbs. Tal com s’ha vist en el cos del treball, en els verbs 

uscirne (‘sortir-ne’) i venirne (‘venir-ne’) la producció del pronom ne era gairebé 

anecdòtica fins i tot en el cas del grup dominant de català (això és degut, segurament, al 

fet que en català tampoc l’hi haguessin inserit). Es podrien investigar més exhaustivament 

les formes verbals que han sofert aquest desús en la regència del pronom en català. Com 

a bilingües del català i el castellà, és tant la influència que té una llengua sobre l’altra, 

que pot haver afectat la percepció d’alguns aspectes de la gramàtica dels parlants.  
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ANNEX 

1 PROVA JUDICI D’ACCEPTABILITAT  

1.1 Oracions dels contextos del pronom en qüestió  

Clític/ 

condició 

CI locatiu CI oblic NE partitiu (quantificat 

i no quantificat) 

NE oblic 

DP  

(no clític) 

1.Le ragazze 

camminano sulla 

sabbia. Camminano 

sulla sabbia ogni 

mattina. 

 

1.La mamma di 

Francesco pensa ai suoi 

famigliari morti. Pensa 

ai suoi familiari morti 

molto spesso.  

1.Mia madre mi ha 

regalato cinque chili di 

pomodori. Se vuoi, ti 

posso dare un paio di 

chili di pomodori.  

1.Il Dottore 

Bianchi è un 

esperto in 

medicina. Sa 

tantissimo di 

medicina.  

2.Mio padre andava 

sempre in biblioteca. 

A volte, rimaneva in 

biblioteca per sei ore 

di fila.  

2.L’associazione 

contribuisce alla lotta 

contro il cancro. Ha 

cominciato a contribuire 

alla lotta contro il 

cancro nel 2015.  

 

2.I bimbi hanno sempre 

fame. Specialmente, il 

mio ha sempre fame!  

2.Paola non pensa 

mai a chiamarci. 

Sempre si 

dimentica di 

chiamarci.   

3.Vivo a Roma città 

per studi, ma infatti 

abito a Roma città da 

lunedì a venerdì 

perché il fine 

settimana torno a casa. 

3.Chiara ha pensato 

troppo alla questione 

prima di prendere una 

decisione. Io non avrei 

rifletto tanto sulla 

questione.  

 

3.Prima soltanto è 

arrivato un gruppo. 

Dopo mezz’oretta, sono 

arrivati cinque gruppi. 

3.Marco sta 

sempre 

raccontando il suo 

viaggio in Egitto. 

Parla del suo 

viaggio in Egitto 

fino a farci 

stancare. 

4.A volte trovo la mia 

antica vicina in 

supermercato. 

Quando la trovo in 

supermercato, 

facciamo una bella e 

lunga chiacchierata.  

 

4.Piero si è adattato 

facilmente alla 

situazione. Io, invece, 

non mi sono ancora 

adattato alla situazione. 

4.Non è giusto: io ho 

scritto sei pagine e tu, 

invece, hai soltanto fatto 

una pagina.  

4.Tutti ci eravamo 

accorti 

dell’errore. Tutti, 

salvo Davide, che 

non si era accorto 

dell’errore.  
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5.Siete invitati alla 

mia nuova casa di 

mare. Se potete, 

venite alla mia nuova 

casa di mare una 

settimana di agosto. 

5. Oggi, i giovani non 

credono in Dio. Non 

molto tempo fa, tutti 

credevano in Dio ed 

andavano in chiesa ogni 

domenica.   

 

5.Vorrei bere un po’ di 

succo di frutta. A caso 

non avresti un 

bicchierino di succo di 

frutta? 

5.Anna si è 

dimenticata di 

lavare i panni. 

Non si ricorda mai 

di lavare i panni.   

Clític 1.Le ragazze 

camminano sulla 

sabbia. Ci 

camminano ogni 

mattina. 

1.La mamma di 

Francesco pensa ai suoi 

familiari morti. Ci 

pensa molto spesso. 

 

1.Mia madre mi ha 

regalato cinque chili di 

pomodori. Se vuoi, te ne 

posso dare un paio.   

1.Il Dottore 

Bianchi è un 

esperto in 

medicina. Ne sa 

tantissimo.   

2.Mio padre andava 

sempre in biblioteca. 

A volte, ci rimaneva 

per sei ore di fila. 

2.L’associazione 

contribuisce alla lotta 

contro il cancro. Ci ha 

cominciato a contribuire 

nel 2015. 

 

2.I bimbi hanno sempre 

fame. Specialmente, il 

mio ne ha sempre! 

2.Paola non pensa 

mai a chiamarci. 

Sempre se ne 

dimentica. 

3.Vivo a Roma città 

per studi, ma infatti ci 

abito da lunedì a 

venerdì perché il fine 

settimana torno a casa. 

3.Chiara ha pensato 

troppo alla questione 

prima di prendere una 

decisione. Io non ci 

avrei rifletto tanto. 

 

3.Prima soltanto è 

arrivato un gruppo. 

Dopo mezz’oretta, ne 

sono arrivati cinque. 

3.Marco sta 

sempre 

raccontando il suo 

viaggio in Egitto. 

Ne parla fino a 

farci stancare. 

4.A volte trovo la mia 

antica vicina in 

supermercato. 

Quando ce la trovo, 

facciamo una bella e 

lunga chiacchierata. 

 

4.Piero si è adattato 

facilmente alla 

situazione. Io, invece, 

non mi ci sono ancora 

adattato.  

4.Non è giusto: io ho 

scritto sei pagine e tu, 

invece, ne hai soltanto 

fatto una. 

4.Tutti ci eravamo 

accorti 

dell’errore. Tutti, 

salvo Davide, che 

non se ne era 

accorto.  

 

5.Siete invitati alla 

mia nuova casa di 

mare. Se potete, 

veniteci una settimana 

di agosto. 

5. Oggi, i giovani non 

credono in Dio. Non 

molto tempo fa, tutti ci 

credevano ed andavano 

in chiesa ogni 

domenica. 

   

5.Vorrei bere un po’ di 

succo di frutta. A caso 

non ne avresti un 

bicchierino? 

5.Anna si è 

dimenticata di 

lavare i panni. 

Non se ne ricorda 

mai. 

*Omissió 1.Le ragazze 

camminano sulla 

1.La mamma di 

Francesco pensa ai suoi 

1.Mia madre mi ha 

regalato cinque chili di 

1.Il Dottore 

Bianchi è un 
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sabbia. Camminano 

ogni mattina. 

 

familiari morti. Pensa 

molto spesso. 

pomodori. Se vuoi, ti 

posso dare un paio.   

esperto in 

medicina. Sa 

tantissimo.   

2.Mio padre andava 

sempre in biblioteca. 

A volte, rimaneva per 

sei ore di fila. 

2.L’associazione 

contribuisce alla lotta 

contro il cancro. Ha 

cominciato a contribuire 

nel 2015. 

 

2.I bimbi hanno sempre 

fame. Specialmente, il 

mio ha sempre! 

2.Paola non pensa 

mai a chiamarci. 

Sempre si 

dimentica. 

3. Vivo a Roma città 

per studi, ma infatti 

abito da lunedì a 

venerdì perché il fine 

settimana torno a casa. 

3.Chiara ha pensato 

troppo alla questione 

prima di prendere una 

decisione. Io non avrei 

rifletto tanto.  

 

3.Prima soltanto è 

arrivato un gruppo. 

Dopo mezz’oretta, sono 

arrivati cinque. 

3.Marco sta 

sempre 

raccontando il suo 

viaggio in Egitto. 

Parla fino a farci 

stancare. 

4.A volte trovo la mia 

antica vicina in 

supermercato. 

Quando la trovo, 

facciamo una bella e 

lunga chiacchierata. 

 

4.Piero si è adattato 

facilmente alla 

situazione. Io, invece, 

non mi sono ancora 

adattato.  

4.Non è giusto: io ho 

scritto sei pagine e tu, 

invece, hai soltanto fatto 

una. 

4.Tutti ci eravamo 

accorti 

dell’errore. Tutti, 

salvo Davide, che 

non si era accorto.  

 

5.Siete invitati alla 

mia nuova casa di 

mare. Se potete, 

venite una settimana 

di agosto. 

5. Oggi, i giovani non 

credono in Dio. Non 

molto tempo fa, tutti 

credevano ed andavano 

in chiesa ogni 

domenica.  

  

5.Vorrei bere un po’ di 

succo di frutta. A caso 

non avresti un 

bicchierino? 

5.Anna si è 

dimenticata di 

lavare i panni. 

Non si ricorda mai. 

*Reduplicació 1.Le ragazze 

camminano sulla 

sabbia. Ci 

camminano sulla 

sabbia ogni mattina. 

1.La mamma di 

Francesco pensa ai suoi 

famigliari morti. Ci 

pensa ai suoi familiari 

morti molto spesso. 

1.Mia madre mi ha 

regalato cinque chili di 

pomodori. Se vuoi, te ne 

posso dare un paio di 

chili di pomodori.    

1.Il Dottore 

Bianchi è un 

esperto in 

medicina. Ne sa 

tantissimo di 

medicina.  
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1.2 Distractors del judici d’acceptabilitat 

1. Le ragazze mangiano il gelato con il cucchiaio. Lo mangiano velocemente. 
2. Le ragazze mangiano il gelato con il cucchiaio. Li mangiano velocemente. 
3. Le ragazze mangiano il gelato con il cucchiaio. Mangiano i gelati velocemente. 
4. Le ragazze mangiano il gelato con il cucchiaio. Ce lo mangiano velocemente. 
5. I bambini non fanno i compiti. Lo si dice tutti i giorni ma non ascoltano. 
6. I bambini non fanno i compiti. Si dice a loro tutti i giorni ma non ascoltano. 
7. I bambini non fanno i compiti. Se lo dice tutti i giorni ma non ascoltano.  
8. I bambini non fanno i compiti. Se dice loro tutti i giorni ma non ascoltano. 

2.Mio padre andava 

sempre in biblioteca. 

A volte, ci rimaneva in 

biblioteca per sei ore 

di fila. 

2.L’associazione 

contribuisce alla lotta 

contro il cancro. Ci ha 

cominciato a contribuire 

alla lotta contro il 

cancro nel 2015. 

 

2.I bimbi hanno sempre 

fame. Specialmente, il 

mio ne ha sempre fame! 

2.Paola non pensa 

mai a chiamarci. 

Sempre se ne 

dimentica di 

chiamarci.   

3. Vivo a Roma città 

per studi, ma infatti ci 

abito a Roma città da 

lunedì a venerdì 

perché il fine 

settimana torno a casa. 

3.Chiara ha pensato 

troppo alla questione 

prima di prendere una 

decisione. Io non ci 

avrei rifletto tanto sulla 

questione. 

3.Prima soltanto è 

arrivato un gruppo. 

Dopo mezz’oretta, ne 

sono arrivati cinque 

gruppi.  

1.Marco sta 

sempre 

raccontando il suo 

viaggio in Egitto. 

Ne parla del suo 

viaggio in Egitto 

fino a farci 

stancare. 

4.A volte trovo la mia 

antica vicina in 

supermercato. 

Quando ce la trovo in 

supermercato, 

facciamo una bella e 

lunga chiacchierata. 

 

4.Piero si è adattato 

facilmente alla 

situazione. Io, invece, 

non mi ci sono adattato 

alla situazione. 

4.Non è giusto: io ho 

scritto sei pagine e tu, 

invece, ne hai soltanto 

fatto una pagina. 

4.Tutti ci eravamo 

accorto 

dell’errore. Tutti, 

salvo Davide, che 

non se ne era 

accorto 

dell’errore.  

 

5.Siete invitati alla 

mia nuova casa di 

mare. Se potete, 

veniteci alla mia 

nuova casa di mare 

una settimana di 

agosto. 

5. Oggi, i giovani non 

credono in Dio. Non 

molto tempo fa, tutti ci 

credevano in Dio ed 

andavano in chiesa ogni 

domenica.   

5.Vorrei bere un po’ di 

succo di frutta. A caso 

non ne avresti un 

bicchierino di succo di 

frutta? 

5.Anna si è 

dimenticata di 

lavare i panni. 

Non se ne ricorda 

mai di lavare i 

panni.   
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9. Mia madre perdeva sempre le chiavi. Le cercava ma non le trovava. 
10. Mia madre perdeva sempre le chiavi. Li cercava ma non le trovava. 
11. Mia madre perdeva sempre le chiavi. Cercava le chiavi ma non trovava le chiavi. 
12. Mia madre perdeva sempre le chiavi. Le cercava ma non trovava le chiavi. 
13. Prima do le monete ai nipoti piccoli. Dopo gliele do ai nipoti grandi. 
14. Prima do le monete ai nipoti piccoli. Dopo leglie do ai nipoti grandi. 
15. Prima do le monete ai nipoti piccoli. Dopo le do ai nipoti grandi. 
16. Prima do le monete ai nipoti piccoli. Dopo do le monete ai nipoti grandi. 
17. Non posso credere che lei non possa venire. Lo puoi credere tu? 
18. Non posso credere che lei non possa venire. Ci puoi credere tu? 
19. Non posso credere che lei non possa venire. Puoi credere che non possa venire tu? 
20. Non posso credere che lei non possa venire. Te lo puoi credere tu? 
21. Si crede di essere la migliore generazione. Si si sbaglia a pensarlo. 
22. Si crede di essere la migliore generazione. Ci si sbaglia a pensarlo. 
23. Si crede di essere la migliore generazione. Si sbaglia a pensare di essere la 

migliore. 
24. Si crede di essere la migliore generazione. Ci sbaglia a pensare di essere la 

migliore generazione.  
25. Voglio i pomodori più rossi. Li voglio per l’insalata verde. 
26. Voglio i pomodori più rossi. Voglio per l’insalata verde. 
27. Voglio i pomodori più rossi. Voglio quelli rossi e maturi per l’insalata verde. 
28. Voglio i pomodori più rossi. Le voglio per l’insalata verde. 
29. Ti ho detto di comprare le ciliegie. Comprale pure. 
30.  Ti ho detto di comprare le ciliegie. Comprali pure. 
31. Ti ho detto di comprare le ciliegie. Compra ciliegie pure. 
32. Ti ho detto di comprare le ciliegie. Comprane pure. 
33. Anna regala le sedie vecchie alle vicine. Anna gliele regala. 
34. Anna regala le sedie vecchie alle vicine. Anna glile regala. 
35. Anna regala le sedie vecchie alle vicine. Anna le regala le sedie alle vicine. 
36. Anna regala le sedie vecchie alle vicine. Anna gli regala le sedie.  
37. Luigi ci porterà l’olio che gli avevamo chiesto. Luigi ce lo porta domani.  
38. Luigi ci porterà l’olio che gli avevamo chiesto. Lui ci porta domani. 
39. Luigi ci porterà l’olio che gli avevamo chiesto. Luigi porta l’olio domani. 
40. Luigi ci porterà l’olio che gli avevamo chiesto. Lui lo ci porta domani a noi.  

 

2 PROVA DE PRODUCCIÓ ORAL 

2.1 Preguntes amb el target clitic 

CI LOCATIU 

1.Quando va in palestra Marina? 

Andare  lunedì e mercoledì 

 

Resposta esperada: Ci va lunedì e mercoledì. 
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2.Cosa ha messo sul tavolo Paola? 

Mettere  i bicchieri  

 

Resposta esperada: Ci ha messo i bicchieri. 

 

3.Chi hai visto nella Piazza Navona? 

Vedere  Il Presidente 

 

Resposta esperada: Ci ho visto il Presidente. 

 

4.Quanto spesso lavora nel ufficio di Roma città? 

Lavorare  Due volte settimana 

 

Resposta esperada: Ci lavora due volte settimana. 

 

5.Vai a giocare a tennis domani? 

Non potere andare domani 

 

Resposta esperada: (Non), non (ci) posso andar(e)(ci) domani (2 opcions: amb i sense 

clitic climbing).  

 

 

CI OBLIC 

1.Chi partecipa più spesso su Moodle? 

Partecipare  Anna 

 

Resposta esperada: Ci partecipa di più Anna. 

 

2.Chi pensa a portare i piatti, le forchette e i bicchieri? 

Pensare  Luigi 

 

Resposta esperada: Ci pensa Luigi.  

  

3.Chi crede nel progresso tecnologico? 

Credere  Marta 

Resposta esperada: Ci crede Marta.  
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4.Hai già rifletto sulla risposta giusta? 

Stare riflettendo  ancora 

 

Resposta esperada: (Non), ci stiamo ancora riflettendo.  

 

5.Chi da un’occhiata a questo materiale? 

Dare un’occhiata La nuova professoressa 

 

Resposta esperada: Ci da un’occhiata la nuova professoressa.  

 

NE OBLIC 

1.Chi sa molto di questo soggetto? 

Sapere  il Dottore Rossi 

 

Resposta esperada: Ne sa molto Il Dottore Rossi. 

 

2.A che ora viene dalla palestra Mattia? 

Venire  sei e mezza 

 

Resposta esperada: Ne viene alle sei e mezza. 

 

3.Quando è uscito dall’ufficio Davide? 

Uscire  cinque 

 

Resposta esperada: Ne è uscito alle cinque. 

 

4.Chi si vergogna del fatto successo? 

Vergognarsi  Paolo 

 

Resposta esperada: Se ne vergogna Paolo.  

 

5.Chi sta parlando di quello che è successo a Maria l’altro giorno? 

Stare parlando   Matteo 

 

Resposta esperada: Ne sta parlando Matteo.  
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NE PARTITIU NO QUANTIFICAT 

1.Mangia carne Isabella? 

Non mangiare mai 

 

Resposta esperada: (Non), non ne mangia mai. 

 

2.Quanto spesso beve del vino Marco? 

Bere  una volta al mese 

 

Resposta esperada: Ne beve una volta al mese. 

 

3.Per quanta gente portano caramelle? 

Portare  per tutti 

 

Resposta esperada: Ne portano per tutti. 

 

4.Quando mangia panettone Maria? 

Mangiare  durante le vacanze di Natale 

 

Resposta esperada: Ne mangia durante le vacanze di Natale.  

 

5.Per cosa vuole pomodorini Federica? 

Volere  per l’insalata 

 

Resposta esperada: Ne vuole per l’insalata. 

 

 

NE PARTITIU QUANTIFICAT 

1.Questa macchina, quante rodi ha? 

Avere   quattro 

 

Resposta esperada: Ne ha quattro. 

 

2.Quante navi sono arrivate? 

Arrivare  Molte 

 

Resposta esperada: Ne sono arrivate molte.  
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3.Quanti libri ci sono? 

Esserci  dieci  

 

Resposta esperada: Ce ne sono dieci. 

 

4.Quante pagine ha letto finora? 

Leggere una decina   

 

Resposta esperada: Ne ha letto una decina. 

 

5.Quante forchette ti servono? 

Servirmi dodici 

 

Resposta esperada: Me ne servono dodici. 

 

 

2.2 Distractors de la prova de producció oral 

 

1. Chi compra le mele per la torta? 
Comprare  Maria 

 

2. Con che taglia la torta? 
Tagliare  Coltello lungo 

 

3. Quando compra il pane? 
Comprare  Di mattina 

 

4. Quanto spesso visitano la famiglia? 
Visitare  Ogni estate 

 

5. Mangia la pasta al dente Maria? 
Mangiare  Mai 

 

6. Quante persone conoscono il nuovo presidente della ditta? 
Conoscere  dieci 
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7. Quanto spesso beve il vino bianco Alberto? 
Bere   una volta alla settimana 

 

8. A chi da le chiavi? 
Dare  Marina 

 

9. Per cosa le serve il coltello? 
Servire  Tagliare il pane 

 

10.  Per chi ha preparato la cena Serena? 
Preparare  suo marito 

 

11. Con chi condivide i secchielli il piccolo Marco? 
Condividere sua cugina 

 

12. Chi è venuto a visitarci a casa? 
Venire  Paola 

 

13. Con che mezzi di trasporto viaggiano gli amici? 
Viaggiare  treno e pullman 

 

14. Per quanti ha cucinato la parmigiana Giovanni? 
Cucinare cinque  
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Domanda 1: 

Con che taglia la torta? 

Tagliare Coltello lungo 

 
Domanda 2: 

Cosa ha messo sul tavolo Paola? 

mettere i bicchieri 

 
Domanda 3: 

Mangia carne Isabella? 

Non mangiare mai 

Domanda 4: 
A chi da le chiavi? 

Dare Marina 

2.3 Material de suport (diapositives per als participants) 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
   DISTRACTOR 
 
 
 
 

 
 

DISTRACTOR

 
INSTRUCCIONS: 
A partir de la pregunta que apareixerà, tant escrita com 
pronunciada, haureu de respondre amb una oració que inclogui 
els dos elements que teniu com a guia de resposta sota la 
imatge. El verb es troba en infinitiu; conjuga’l quan calgui. 

 
Heu de respondre de la manera més espontània possible, de la 
mateixa manera que ho faríeu si us trobéssiu en un context oral, 
com, per exemple, una conversació. 

 
 

PROVA DE 
PRODUCCIÓ ORAL 

A alumnes de 4t curs de l’EOI Drassanes. 11 d’abril 
de 2019. 
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Domanda 7: 

Chi partecipa di più su Moodle? 

Partecipare Anna 

 
Domanda 8: 

Con chi condivide i secchielli il 
piccolo Marco? 

Condividere sua cugina 

 
Domanda 9: 

Questa macchina, quante ruote ha? 

Avere quattro 

 
Domanda 10: 

Chi hai visto nella Piazza Navona? 

Vedere il Presidente 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DISTRACTOR 
 
 
 
 

 
Domanda 5: 

Chi sa molto di questo soggetto? 

Sapere Il Dottore Rossi 

 
Domanda 6: 

Quante navi sono arrivate? 

Arrivare molte 
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Domanda 13: 

Quante persone conoscono il nuovo 
presidente della ditta? 

Conoscere dieci 

 
Domanda 14: 

Quando mangia panettone Maria? 

Mangiare Durante le vacanze di Natale 

 
Domanda 15: 

Quante pagine ha letto finora? 

Leggere Una decina 

 
Domanda 16: 

Per quanti ha cucinato la 
parmigiana Giovanni? 

Cucinare cinque 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   DISTRACTOR 
 
 
 
 

 
 

DISTRACTOR

 
Domanda 11: 

Chi si vergogna del fatto successo? 

Vergognarsi Paolo  Stare riflettendo ancora  

Domanda 12: 
Hai già rifletto sulla risposta giusta? 
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Domanda 19: 

Quanto spesso visitano la famiglia? 

Visitare ogni estate 

 
Domanda 20: 

Per quanta gente portano 
caramelle? 

Portare per tutti 

 
Domanda 21: 

Chi crede nel progresso tecnologico? 

Credere Marta 

 
Domanda 22: 

Chi compra le mele per la torta? 

Comprare Maria 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
DISTRACTOR 

 
 
 
 
 

 
 

DISTRACTOR

 
Domanda 17: 

Quanto spesso lavora nel ufficio di 
Roma città? 

Lavorare Due volta settimana 

 
Domanda 18: 

A che ora viene dalla palestra 
Marina? 

Venire Sei e mezza 
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Domanda 25: 

Quanti libri ci sono? 

Esserci dieci 

 
Domanda 26: 

Quando compra il pane? 

Comprare Di mattina 

 
Domanda 27: 

Chi è venuto a visitarci a casa? 

Venire Paola 

 
Domanda 28: 

Quante forchette ti servono? 

Servirmi Dodici 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DISTRACTOR 
 
 
 
 

 
 

DISTRACTOR

 
Domanda 23: 

Quanto spesso beve del vino Marco? 

Bere Una volta al mese 

 
Domanda 24: 

Vai a giocare a tennis domani? 

Non potere andare domani 
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Domanda 31: 

Chi sta parlando di quello che è 
successo a Maria l’altro giorno? 

Stare parlando Matteo 

 
Domanda 32: 

Per cosa le serve il coltello? 

Servire Tagliare il pane 

 
Domanda 33: 

Per cosa vuole pomodorini 
Federica? 

Volere per l’insalata 

 
Domanda 34: 

Per chi ha preparato la cena 
Serena? 

Preparare suo marito 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DISTRACTOR 
 
 
 
 

 
 

DISTRACTOR      DISTRACTOR

 
Domanda 29: 

Chi pensa a portare i piatti, le 
forchette e i bicchieri? 

Pensare Luigi 

 
Domanda 30: 

Quando va in palestra Marina? 

Andare lunedì e mercoledì 
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Domanda 37: 

Quanto spesso beve il vino bianco 
Alberto? 

Bere una volta alla settimana  Dare un’occhiata La nuova professoressa  

Domanda 38: 
Chi da un’occhiata a questo 

materiale? 

 
Domanda 39: 

Mangia la pasta al dente Maria? 

Mangiare mai 

 
 
 
 

  
 

DISTRACTOR 
 
 
 
 
 

 
 

DISTRACTOR 
 
 
 

 
 
                                       DISTRACTOR 
 
 
 
 

 
Domanda 35: 

Con che mezzi di trasporto 
viaggiano gli amici? 

Viaggiare treno e pullman 

 
Domanda 36: 

Quando è uscito dall’ufficio Davide? 

Uscire cinque 
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2.4 Material utilitzat per avaluar la prova: target clitic + distractors 
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2.5 Buidatge de les respostes de la prova de producció oral 

GRUP DOMINÀNCIA DEL CATALÀ 

 
TARGET 
CLÍTIC OMISSIÓ FULL DP 

ALTRE 
CLÍTIC 

ALTRA 
ESTRUC. 

CI LOCATIU      

1-Ci va lunedì e mercoledì 77,77777778 11,11111111 11,11111111 0 0 

2-Ci ha messo i bicchieri 11,11111111 55,55555556 22,22222222 11,11111111 0 

3-Ci ho visto il Presidente 11,11111111 88,88888889 0 0 0 

4-Ci lavora due volte settimana 55,55555556 44,44444444 0 0 0 

5-(Non), non (ci) posso andare(e)(ci) 
domani. 66,66666667 22,22222222 11,11111111 0 0 

 44,44 % 44,44 % 8,88 % 2,22 % 0 % 

CI OBLIC      

1-Ci partecipa di più Anna 44,44444444 22,22222222 11,11111111 0 22,22222222 

2-Ci pensa Luigi 88,88888889 0 0 11,11111111 0 

3-Ci crede Marta 77,77777778 11,11111111 0 11,11111111 0 

4-(Non), ci stiamo ancora riffletendo 55,55555556 33,33333333 0 11,11111111 0 

5-Ci da un'occhiata la nuova professoressa 55,55555556 22,22222222 0 22,22222222 0 

 64,44 % 17,77 % 2,22 % 11,11 % 4,44 % 

NE OBLIC      

1-Ne sa molto il Dottore Rossi 55,55555556 22,22222222 11,11111111 11,11111111 0 

2-Ne viene alle sei e mezza 33,33333333 44,44444444 0 22,22222222 0 

3-Ne è uscito alle cinque 22,22222222 77,77777778 0 0 0 

4-Se ne avvergogna Paola. 77,77777778 22,22222222 0 0 0 

5-Ne sta parlando Matteo 88,88888889 0 0 11,11111111 0 

 55,55 % 33,33 % 2,22 % 8,88 % 0 % 

NE PARTITIU NO QUANTIFICAT      

1-(Non), non ne mangia mai. 44,44444444 33,33333333 0 22,22222222 0 

2-Ne beve una volta al mese 66,66666667 11,11111111 0 22,22222222 0 

3-Ne portano per tutti 100 0 0 0 0 

4-Ne mangia durante le vacanze di Natale 77,77777778 0 11,11111111 11,11111111 0 

5-Ne vuole per l'insalata 77,77777778 0 0 22,22222222 0 

 73,33 %  8,88 % 2,22 % 15,55 % 0 % 

NE PARTITIU QUANTIFICAT      

1-Ne ha quattro 77,77777778 11,11111111 11,11111111 0 0 
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2-Ne sono arrivate molte 44,44444444 22,22222222 22,22222222 11,11111111 0 

3-Ce ne sono dieci 44,44444444 55,55555556 0 0 0 

4-Ne ha letto una decina 66,66666667 33,33333333 0 0 0 

5-Me ne servono dodici 44,44444444 55,55555556 0 0 0 

 55,55 % 35,55 % 6,66 % 2,22 % 0 % 

 

GRUP DOMINÀNCIA DEL CASTELLÀ 

 
TARGET 
CLÍTIC OMISSIÓ FULL DP 

ALTRE 
CLÍTIC 

ALTRA 
ESTRUC. 

CI LOCATIU      

1-Ci va lunedì e mercoledì 0 40 50 10 0 

2-Ci ha messo i bicchieri 0 70 20 10 0 

3-Ci ho visto il Presidente 0 90 0 10 0 

4-Ci lavora due volte settimana 20 70 10 0 0 

5-(Non), non (ci) posso andare(e)(ci) domani. 10 70 10 0 0 

 6 % 68 % 18 % 6 % 0 % 

CI OBLIC      

1-Ci partecipa di più Anna 0 30 30 10 30 

2-Ci pensa Luigi 50 20 0 20 10 

3-Ci crede Marta 20 50 30 0 10 

4-(Non), ci stiamo ancora riffletendo 0 100 0 0 0 

5-Ci da un'occhiata la nuova professoressa 0 30 20 40 0 

 14 % 46 % 16 % 14 % 10 % 

NE OBLIC      

1-Ne sa molto il Dottore Rossi 20 30 20 20 10 

2-Ne viene alle sei e mezza 0 80 20 0 0 

3-Ne è uscito alle cinque 10 80 0 10 0 

4-Se ne avvergogna Paola. 10 80 0 0 10 

5-Ne sta parlando Matteo 20 60 10 10 0 

 12 % 66 % 10 % 8 % 4 % 

NE PARTITIU NO QUANTIFICAT      

1-(Non), non ne mangia mai. 20 30 30 20 0 

2-Ne beve una volta al mese 20 60 10 10 0 

3-Ne portano per tutti 30 40 20 10 0 

4-Ne mangia durante le vacanze di Natale 10 40 30 20 0 

5-Ne vuole per l'insalata 10 20 20 50 0 

 18 % 38 % 22 % 22 % 0 % 
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NE PARTITIU QUANTIFICAT      

1-Ne ha quattro 20 40 40 0 0 

2-Ne sono arrivate molte 0 40 40 20 0 

3-Ce ne sono dieci 0 70 30 0 0 

4-Ne ha letto una decina 40 70 10 0 0 

5-Me ne servono dodici 0 90 10 0 0 

 12 % 62 % 26 % 4 % 0 % 
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3 ENQUESTA LINGÜÍSTICA (DISTRIBUCIÓ GRUPS) 

NOM:     CORREU ELECTRÒNIC: 

ENQUESTA LINGÜÍSTICA 

1.Dades generals: procedència, lloc 

1.1. Quina edat tens? 

1.2. Quin nivell d’estudis tens? 

1.3. Quantes llengües parles? Enumera-les. 

1.4. On vius? 

1.5. On vas néixer?  

1.6. On va néixer el teu pare?  

1.7. On va néixer la teva mare?  

1.8. D’on són els teus avis paterns?  

1.9. D’on són els teus avis materns?  

1.10. Quina llengua parles amb la teva mare?  

a) Català 
b) Castellà 
c) Ambdues indistintament 

1.11. Quina llengua parles amb el teu pare?  

a) Català 
b) Castellà 
c) Ambdues indistintament 

1.12. Quina llengua parles amb els teus germans?  

a) Català 
b) Castellà 
c) Ambdues indistintament 

1.13. Quina llengua parles amb els teus millors amics?  

a) Català 
b) Castellà 
c) Ambdues indistintament 

1.14. Quina llengua parles amb la teva parella?  

a) Català 
b) Castellà 
c) Ambdues indistintament 

1.15. A quina edat vas començar a escoltar de forma continuada el català?  

a) 0–3 anys 
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b) 3–6 anys 
c) 6–10 anys 
d) 10–14 anys 
e) A partir dels 15 anys  

2. Competència lingüística 

Indica amb una X a l’escala d’1 a 5 en quin grau creus que tens coneixements en català i castellà 
en cada una de les quatre habilitats lingüístiques següents (1: només català i 5: només castellà) 

 1: només 
català 

2 3: ambdues 
indistintament 

4 5: només 
castellà 

Parlar      
Escoltar      
Escriure      
Llegir      

2. Freqüència  

Indica amb una X a l’escala d’1 a 5 en quina freqüència utilitzes el català i el castellà en cada una 
de les quatre habilitats lingüístiques següents (1: només català i 5: només castellà). 

 1: només 
catatà 

2 3: ambdues 
indistintament 

4 5: només 
castellà 

Parlar      
Escoltar      
Escriure      
Llegir      

4. Preferència d’ús 

Indica amb una X a l’escala d’1 a 5 amb quina preferencia utilitzes el català i el castellà en cada 
una de les quatre habilitats lingüístiques següents (1: només català i 5: només castellà). 

 1: només 
català 

2 3: ambdues 
indistintament 

4 5: només 
castellà 

Parlar      
Escoltar      
Escriure      
Llegir      

5. Identitat i dominància  

5.1. En general, et consideres....  

a) Més catalanoparlant 
b) Més castellanoparlant  
c) Bilingüe totalment equilibrat  

5.2. Amb quina llengua t’indentifiques més?  

a) Català  
b) Castellà  
c) Amb les dues   
d) Amb cap de les dues 

 


