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0. Introducció que té la pioposta expliciitiv;~ de Ruiiiu: i. en sepon Iloc. . . 
intentar de deniostras que la  coniplicaci6 de la iiostra 

E ii la iiostra liiigüistica Iii ha autors (coni ara Jo;i- niirmativ;l no sol;inicnl pill cvilar, que, 
quin) Rafe1 I<)hg) que s'liaii col.l(icat oliertalneiit a aquesra simplific.ició fa la proposta popiil;ir 

l';ivor de potcncinr en la Ilcngua comuna 13 co~ icordan~a nacional. Per altra handa. voldria dir que he escrit 
cntrc cl participi i els proniims fchlcs (vi i c l  (en qualsc- aqucstcs piginc.; ccrcant un cquilihri cntrc el r i y r  de la 
\'«I dc Ics scucs fiirmcs: rl. Ir,, ?/,Y i Ics). Vci ;leí un frag- citncis i e l  desig rle divulgaciii. per ti11 que Ics pogucrwn 
ment d'aqucsta gnimitic;i (que 6s moli c l i i r i~ i molt pe- entendre els lectors de LI.I:\'~;L',.\ !V.,I( IO.W..~I qiie no si- 
dagir$a). en I;i qual. drsprks de present;ir uns guen litigüisies n i  hagen estudia1 Filoloeia Catalatia. 
enemples. Rafel continiia adre~int-se als seus lectors Ouan farC alirmaciirns uuc no dcmosirari.. rcmctrt ii un 
anih aqiiestes paraiiles: 

Supiiso que aixn no ct ve dc nou. [icrqu? tu ja  
I io deus dir aiuí. pero a vcgndcs no hi  pcnrcm 
prou i. en cnniptcs de dir me I'he men,jada. ri me 
les he menjades, clicm. siniplcmenl. me I'he men- 
jat (rcfcrinl-no.; ;I un;{ poma). o me les he menjnf 
(refcrinl-no? ;I unes ponies). Lcs nikineres de dir 
quc I'he positi ;ihans en els eueniples scín iiiolt 
honiqucc i niol i  nies prirpies del c;italh. (Rafcl 
i 960: 7 7 2 )  

E n  ciin\,i. Iii ha iins altrcs lingüistes que Iii Iian res- 
post d'una nianer;i poc entiisiasta. i lins i tot eii contra. 
1.c~ r;ions per les rliials hi  ha hagiil aqiiecta reacci6 piic 
p»sitiv;i ;i I;I concordan(.;i deoen ser. basicliiiient. dues: 
quc. fins ;i 1;i grmi:alica de Josep R i i r i i ~  de 1975. Iiom no 
ha aclarii pcr quinti iiti l i lnt coniiinicativa els pohles de 
les Illcs H;ilcars. del I'iiis V;ilcncih i <le Catiiluiiya niaiite- 
nicn un;[ ci>nciir~l;inq;i quc. con1 veurem unii n i iq~icta 
niés avnll. és irrepilar: i el le1 qiie les reelcs de la nor- 
rnativa que tcnini des de Is gramhlica de I'onipeu Rihra 
de 1918 s6n. certnmcni. ciirloscs il'nprendre. 

Davaiit d'aqucsta situ;iciri. aqucit ;irticle .;'h;i ni;iicat 
dos ohjectius: eii priiiier.lloc. suliratllar I;i irnp~irtiinci;~ 

trehall que es pi ihl icar~i en les Actcr rlcl 111 Sii1rposi rlc 
Filolr>,ciri I411~~1icinii(i. I!niversitat de Vnleiici;~. 10'18. titu- 
Iat <<La norniativn siiit,+ctica i la sintnsi col,loquial: e l  c;is 
de la crincordanca del pnrlicipi nnih c l i  prirntrnir ohjec- 
lius (Aclrii.itir ~iel. l i l~i i lo jrr /'Ir<, r'isrri). Prohlcnies de dcs- 
cripció i de conipreiisió. anili una proposta Iier a la i ior- 
n1ativa.n 

1. Per quines raons és irregular la 
concordan~a entre el participi i els 
pronoms febles objectius (Ja /'he Ilegida) 

Ahanh d'cupliciir la proprrstii dc Rii;iis. Iiiiiirem de 
clir per qiiines raons no 6s regiiliir la conccirdeii~a eiitie 
el parlicipi i els prcinoiiis fchles ohjectiiis (./ir I'lrc, Ili,,~i- 
1111). E n  la nostra Ilcngus. Iii Iia dos tipiis de coiicor- 
danca: dels adjectius amh el ntrm (rlir 1lirr;y ! IIII; 11111~yi1, 
iiri irll/rii irr rrr11111) i del vcrh iimh el siihjcoi. (;o pr.(,ii+i.. 
111 IVL,II+X). 1.3 prirpicliit de 1;i ciincirrcl;in~;i enplic;~ que 
no puyueni dir di! Ilrir:pir. i;i que e l  noiii r l i ~  Cs niasciili. 
nicnire qiie I'iidjcctiii qiie 1';iconipanya ha adolitnr I;i 
klrinii lemenins. N o  podeni dir tanipoc dit I l r r i ;~,~.  ;a qiie 
i l i r  es trohii en singiilar i. per tant. tanihi  Iii Iin d'ap:iri.i- 
xcr I'adjectiii. Semhlaiitiiieiit. no prideni ~ l i r  jrt prorlx ja 



que el suhjecte jo comporta que el verb ha d'adoptar la 
forma de  la primera persona del singular. 

El  fet que només tinguern dues concordances. de 
I'adjectiu amb el nom i del verb amb el siibjecte. expli- 
ca que diguem Engrtany he conegier 1iire.s comnrque.s va- 
1encione.s. on I'cihjecte directe es iroba en femcní plural 
(diles comarqrres valenciories). pero el participi (cone- 
sur) no es troba ni en plural ni en femení. Tenint en 
compte aixb. ens podem demanar com 6s possihlc que 
siga tan ficil sentir en els nostres carrers una oracid 
com L a  Iniri Eernrona Iin viirgllr inolr cani'indo. i per 
elir» no  I'litrviti coriegtirlu. En cfectc. en la segona ora- 
ci6 coordinada tamhé hi ha un objecte directc (111 l ~ i t l i  
gerrnnnu, constituent que, per no repetir-lo. Iiem substi- 
tui't pel pronom lcr). pero ara el participi (coiiegrrdo) sí 
que hi ccincorda en nombre (singular) i cn gknere (fe- 
meni). Ens trohem. doncs, davant d'una siluació cxccp- 
cional: en la nostra Ilengua, no hi ha concordanca entre 
el vcrb i I'objecte dirccte. pero quan es donen dues 
condicions (que el verb es troba en un tcmps acahat en 
participi -hnvio ronegiir- i que I'objecte directe es 
troba represeiitat pels pronoms en o el-lri-pis-/?,Y). sí 
que Cs pnssihle. 

2. Explicació historica de la concordanqa 
entre el participi i els pronoms febles 
objectius Ua I'he Ilegida) 

Quari un científic topa amb una escepció o irreguln- 
ritat. s'ha d'nkinyar a niirar d'explicar-la, ja que una 
exigencia de la c3ncia és la generalitat: I'elahoració de 
dcfinicions o afirmacions generals. El món Cs. apareiit- 
ment. una suma de fets particulars infiniis. pero cl dcsig 
que totes les persones tenini de  comprendre fa que. per 
mitja de la ciencia. anem reduint la diversitat superficial 
a les constants del m6n físic i. sohretot, del món psíquic 
i social. 

F.n el cas d'ara. els lingüistes fa molt de temps que 
saben per quina raí, historica hi ha la ccincordanqa irre- 
gular entre el verb i I'objecte directe. Aquesla raG cs 
troba en el fet que la paraula hnver no té ara el mateix 
valor que tenia fa un miler d'anys. Ara aquest verh ens 
aprofita per a expressar els temps: he ~ ~ r t i s o r  expressa el 
prctkrit indefinit del verb pensar. mcntre que havio pen- 
sor exprcssa el preterit plusqiiampcrict. En canvi. la pa- 
raiiki Iiliver era abans un verb que significava ~'tindren. 
Aixo implica que. quan un avantpassat nostre deia 
A q u e s ~  novel.1~ no  I 'hr  escrirn orcnrn. eslava expressant 
que no 10 renin escrita enaira. 

Aquesta situació ja ens permet d'assolir I'exigCncia 
científica de la generalitat. com veurem de seguida. En 
efecte. quan diem Jn tiric ln hiigndn acnhndn. o Jn rinc 

enlleiticies l e ,  rnanegiier, les paraules ucubni i enll<~srir 
són adjectius prcdicatius dcls conitiiiients nominals 10 
brcpdn i les ~nrinegices respectivament. i justament per 
aixo hi concorden: com que en lo brrgodn hi ha un nom 
femeni en singular, I'adjectiu ncnhar adopta la forma fe- 
menina singular (~rctihn<lrr); en canvi, cnm que en lc,.~ mri- 
negifiites hi ha un nom femení en plural. I'adjectiu que en 
depen adopta la forma femenina plural (eirllesritles). 1 
bé, si actualment no I i i  Iia cap irregularitat quan diem Jn 
lo rinc ncnhnclri. haurem de deduir que tampoc no n'hi 
havia cap quan cls nostres avantpassiits deicn Jir I ' l ir  
ncnhadn. car darrere d'aquesla forma hi havia exacta- 
ment el mateix valor que quan ara nosaltres diem Jn 10 
riric uceihriclc~. I>e més a més. el fet que I'oraci6 antiga .lri 
I'lie ocabridn tinra el valor de I'oració actual Jrr Ir1 iinc 
ncnhadn. ens pemet  de  comprendre qiic la Ilcngiia me- 
dicval tamhé deia :Vo he r,.scrirn eircorrr la ccirrtr. ja que 
aquesta uraciii significava exactament el mateix que 1'0- 
raci6 actual .Vri iiiric <~scrilir ciir.rirci Iri crirlii. 

Abans de seguir avanl. podríem observar de passada 
que. eli la comprensió dels fets lingüistics. allo que im- 
porta rcalment és el valor comunicatiu que hi ha darre- 
rc de les formes, i. quan un lingüista es queda en la sil- 
perficialital de Ics formes, no pot entendre res de res. 

3. Ex~licació actual de la concordanca entre 
el participi i els pronoms febles objectius 
Ua I'he Ilegida): el seu valor comunicatiu 
segons la proposta de Ruaix (1975) 

Els dogm8tics i cls dominants procuren gra\'ar pa- 
raules en la memoria de  ICS persones que els escolten, 
pero els bons pedagogs busquen la f«rm;ició. la qual de- 
mana, ineludiblement. la coi~iprt*nsió. De mis  a mts, un 
objcctiu hasic de I'educació hauria de  ser promoure la 
Ilihertat i la responsahilitat (i no s«lament la de  les per- 
sones: també la dels pobles). Ara IiC. iio pnt ser lliure i 
responsable qui no sap fer-se preguntes i mirar d'aclarir- 
les. Davant d'aquestes dues exigCncies. cns podríem de- 
manar si en el punt anterior ja hem explicat pcr qui: hi 
he tants catalanoparlants actuals que usen la concor- 
danca irregular de Jn ( 'he Ile,?itln. 

Si voleu contestar adequadament a aquesta pregun- 
ta. convé que tirigueu en conipte que el Ilengiiatge exis- 
teix perquk pugucm elaborar i transmetre els nosires 
pensaments El Ilcnguatge. dones. és comunicaci6. la 
qual cosa té una implicació molt important: la propietat 
que I'ohjectiu d'entendre qualsevol fet lingüistic de qual- 
sevol Ilengua. sempre cquival a explicar quina utilitat té 
aquel1 fet eii la comunicació. Si apliqucm aquest principi. 
ens haurem de preguntar si la informacid del punt ante- 
ricir ens aclareix quina utilitat comunicativa obtenim els 
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cal;ilan«parliints rliian diem ./(i l ' l i c ,  Ilc~,qirlir. L a  resposta. ni;ili;i. 1. en el cas que ens ocupa. aixi 6s. cosa que va es- 
cvidentment. es negativa. i. per taiit. Iiaurem de dir que pliciir Ruaix cn I;i grama tic:^ de 197.5 (icmii 22. n. S). 
ens rroheni en iinii situació inquietnnt: hcm íct una cupli- Hcus-nc ;tci un;i p;ir:iCrasi: I'iiposicii, niorfuliigicii (21 / 11, ." acto que. al capdavall. no 6s una explicacii,. dcsiiparcix ni  m i s  n i  menys que en Iii meit;ii aproxinia- 

La paradoxa a qui- hcrn arrih;ii es desfiir;~ m i s  de d;iment de les fomies de la conjugació de qualsevol 
pressa que un lcrrirs de xiicre en I'iiigua si tenitn en vcrh. ;a que 1 % ~  i i , sc  tan1 piit ser e l  t 111, + r.i,~r coin Icr + 
comptc que. en el puni ;interior. non1l.s hcin explic:it Irt. + isivt. Davant d'aquest fct. cls nostres p i~h lc i .  tcmp- 
l '~>rIgur del problema: mi l  anys enrere. i io Iii Iiavin cap tcjnni i nprcncnt tlc I;i c»munic;icii,. deuen hiiver decidil 
anomaliii en el fet de dir .Ir1 Iit, e.scririr lo rorrti. j a  que cs. Ifiinsformiir iina propielal irregular i huida de valor cci- 
laven dient qiie /i~!ii(?!r wr.rirri 10 rrirtn. La irrcgulari1;it niuniciiliii (lo concordanqa del verh ainh I'ohjecte direc- 
sorgeix quan els iiostres poliles. m;inlenint I;i f<irni;i ./ir te) per tal que expressas allb que Ics fiirnies prononii- 
Iie ercricrr Ir! corco. cn varcn canviar el valor (1 signiliciit: nals eI/Irr no podien cxprcssar. A ix i i  6s. si 1;i fiirmii I'lir 
h ~ j a  no vrilia dir riric. sinó qiie expressava el pretkrit in- vist tan1 piidi;i representar e l  com /(t. In conservaciii de 
dcfinit dcls verhs. 1 qiie passi alesliores? Intentarcm I;i fr1rm;i ohscileta I'lir i'i.srri per al fenieni periiietia de 
d'cxplicar-ho usan1 priiicipis generals. conservar la distiiició que I'elisió \rocalica cshorrnva. D i -  

Potser no seria massa forasscnyat cxpresur el prin- guem-ho rnés clarninent: cii cnmptcs d'eliminar la ftir- 
cipi hiimanista de la disnitai huniiina per mitja d'iiiia nia anti8:i /'/ir, i'ivr~i. cls nosires pohles han decidit de 
imatge molt viva que han crea1 els nostres pohles: que cnnscr\,ar-la don;inl-li un valor nou. una utilitat coniuni- 
i io hi  ha ningú que Ioqii I'iicte estúpidament inútil de cativa n»v;i: expressar per m i t j i  del participi allo que la 
mamar-se el dii. E n  efecte. quan algú vol exprcssnr que kirnia 1' nci pot expressar. el genere del pronom (si 6s (4 
sal1 que algú i i l i re  I'intenta enganyar. o estafar. o domi- (i s i  és Irt). 
nar de qiialsevol nianera. pot rechrrer a aqucsta expres- L a  proposta de Ruaix C\ moli  simple. perii aqiiesta 
sir\: 4 i i e  et peiiscs que en1 mame el dit'!!,,. Les perso- propietat n o  fa res m6s que reslqiir-ne el valor. Conv6 
nes dignes. dones. ni  es mnmcn el dit n i  intenten que els 
altres se'l mameri. Ni les persones ni  tampoc els pohles. 
que són realitats niolt inierdependents: el licililc de qu2 
som part intcgr:inl ens forma. perb les nijsircs accions 
niantencn 11 m«difiqiien els trets del noslre pcihlc. 

I hé. qiian es vii prnduir cl cnnvi tic viilor de /ir, (de 
<.tinc. ii epretiirit iiidefiiiit.). cls nostres pohles cs trohii- 
rcn tle sohte que teiiicri cntrc msns iin;i irrc~,yirl~rrirot: 
qiie feien concordar en gcncre i en iioinhrc el verh :imh 
I'ohjecte directe ( I l c  ~,.srrirc~.v rres c,iii-r(,5). Els pohlcs nri 
solen separar-se hruscamcnt del seu passat. p c r i ~  sí que 
podeii fcr-ti« n poc a poc. i s cauca d';iquc\!;i discrepLin- 
cia entre I;I hrm;i (pres?iicia de la  coiicord;inqs ditii) i el 
\'31or (que exclou una tal coiic«rd;in~;i). e l  pciblc pla. ci i  
ctimpics tl'enihadalir-se niaman!-se el dit. v;i niiar elinii- 
nanl a pac ;i poc In cniicnrdaiicii i r r c~ i i l a r .  de tal tiiaiicra 
que els Icctors de I.i.rvr;r:.i :V;ic/o,vir. deucii dir. tnis. 
He escrir trt,.s ciirnJ.\. 

D e  la niateixa mnncr;i. pcrii. qiic passavcni de HP CS. 

cr;/a IIIIII cortcr n IIi, ~,.~r r i r  IIII~I cirrt~r. tainhC h:iurícni <l.- 
haver passat de /.'lrr, <,scrir<r n l.'lii, i:vcrir. crisa qiic nri és 
certa. Deisant de h;ind;i iiiis quaiits dctalls. I;i qiiestii, 
niés hisica és la segiieiit: qiiaii un lingüist;~ es troha que 
els parlants d'unii Ilengiia iiianteiieii consi;iniment una 
anomalia. ha dc pensar que d r u  ser pcr I;i riiii que Iian 
sahut traurc alguna utilitat comunicaiiv;i d'sqiiella ano- 

que tingucm en crimpte aquesta correspoiidkiicia: qu:il- 
scvcil cos;i 6s tan siniple quaii ja la comprcncm. con1 
c«mplicada era ahsns d'liavcr-la entcsa. Pcr ;illr;i h;in<l;i. 
les teories sohre iets hunians que si,n rcslment prufiin- 
des i colierents. scniprc es poden siniplificar i divulgar 
f«ra dcls cspcciiilisies. E n  canui. uiia teoria iiicohcreni 
iin es pcit i l ivuly i r  mai. ja que al m;ixini a rlu? podcni 
[ inibar és ii posar iil descohcrt les inc«licri.ncics. Fin;il- 
nienl. IiinihE. heni de tindre cii crimpic qiic I:i propost;i 
de Riiaix explica ninltes d:idcs de la Ilengiia col-loqui;il 
queja s'havicri consialal prCvisnieiii. Per esciiilile. coiii 
que la ciiiiscrvncii, i lc Iii ccinc<irdiinqa del participi siir- 
geix per In ncccsiii;it tle diferciiciar c.// Irt. scrh hcn cs- 
plic;iblc qiie iiquesta coiicordarifa cs k i ~ i i  ni?\ sovint cii 
I;i 1lcngu;i col.loqiiial quaii aparciu I;i rornis pronoiiiin;il 
111 (1'11~ i,I.s~(r, l'lif, Ilr~~it111. 1'111, (~ori(,yii~/~rj: en c;in\,i. qii;iii 
kipareix la fnriiia (,Ir es fa ni?\ p«c ( i  eii a l~ i i i i s  parlars. 
gens). ja que la  form;i els j;i expressci el gkiierc ( i  tamh: 
el nombre) de I'nhjccic directe.' 

Podricm suhr;illl;tr qiie I'operaciii que ac;iheni de fer 
és molt inipor1;inl cii 1;i cii-ncia. En cícctc. qii;ilse\~»l dis- 
ciplina crimcnF;i pcr fer constatacioris. pcr dir clut. veii 
eii I'ohjcctc d'eslodi (coni ;ira que en la Ilcngua collo- 
quial Iii h;i més so\,int coiicordanqa del p i r t ic ip i  qiiaii 
aparcix I;i f<irrna prononiinal 111): pcr0 I'operaciii tliic 
acaha de don;ir sentit i vida al trchnll cicntilic és el pr«- 
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En la graniitica de 1918. Fahra no va explicar les 
causes de la regla general dels infinitius ( I h )  ni tainpoc 
les causes de les cxcepcions (Ic). E n  canvi. en uns altres 
trehalls seus s i  que hi ha dadcs sobre la  rcgI;i gencrtrl 
dels infinitius. Concreiament, en I;i ~rt im?t ica de 1912 va 
explicar que el c~ i t t i l i  c«l.loquial no seguia la regla que 
havia donat. ja que estahlia la concordanca sempre. tan1 
en el cas de Aqiresta dona l'lrein seniirla cnrlrrir. com en 
el de Ayrrestn cn?i$ó I 'hen~ senririci cririror (p. 179). Da- 
vant d'aquesta situació. cns hcm de preguntar per quinti 
raó Fahra va introduir una separació parcial entre la 
normativa i l a  llengua del carrer ( lh).  L a  causa ininie- 
diata ens I'ha donada el mateix Fabra: la regla de (111) 
prové del fraiices (conversa filolhgica 233 -1 62 dc I'c- 
dició crítica de Rafel). Liigicamcnt, ara cns hcm dc pre- 
guntar per quina causa va introduir Fahra una regla del 
francks. He  mira1 de contestar hnamentadament a 
aquesta prcgunia en $3 de Saragossi (e.p.), i ací em li- 
milar6 a apunlar els resultats. 

A primeries de segle. la llengua es trohava encara 
dins de I'evolució que. posteriorment. portaria al rc- 
sultat que ha observat Ruaix. E n  aqucstes condicions. 
rio era possihle encara sahcr cap ;i un s'adrecava la 
llengua. i Fahrn va recórrer (jt i  en la graniatica de 
1898) a una norma del francks que tenia I'avantatge 
dc pcrmeire una descripció estructural prou simple. 
Ara bt .  Fahra depué veure que h i  havia una skric dc 
verbs (poder, srrher ... ) que fallaven sistcm2iictiment a 
la regla de ( lh) .  i aleshores. pcr tal d'amainar la di-  
ferencia entre la llengua col~loquial i l a  norniativa. en 
la gramitica de 1912 j:i va introdiiir les excepcions a la 
regla general ( Ic ) .  

6. La situació actual.de la concordanqa del 
participi amb els pronoms febles 
objectius: una normativa complicada i una 
llengua col4oquial molt simple 

Podrkm caracteritzar la situaciíi aclual de la  manera 
següent: en la qüestió de la conc«r<ltin~;i del participi 
amb I'ohjecte directe. tcnim una nornititiva que costa 
d'assimilar per tres raons. duci  de les quals ja hem vist: 
perque con16 una regla ( I h )  que la llengua col.loquial 
no practica ( i  que. damuni. cosía tl'aplicar a les persones 
que no tenen una honti preparació en la teoria lingüisii- 
ea): i perquk cnnté sis excepcions ( le )  a la regla incnis- 

d'iiifinitiu coin si no ho era. Com que la teoria sempre 
ti- la mateixa fiiialitat (entendre l'ohjecte d'estudi). ens 
podriem preguntar si la teoria de Ruaix que hein pre- 
scntat cri 63 cns aprofita pcr a explicar I'actuació de la 
Ilcngua cnl,loquial. Quan dicm aqucstcs oracions: 

(2) a. Aquesta actriu no I'he sentida cantar 

h. Aqucsta can<» no I'hc scntida cantar 

Iii ha. certament. construccions sintactiques dife- 
rents. ;a que nqiiusia nciriu és el suhjecte de I'oració 
d'infinitiu (6s I'cntitat que canta), mcntrc quc iirliil,sto 
r.oncri és I'ohjectc dircctc (no 6s I'cntiini que ctinta. s i -  
ni, t i l l i ~  que :iIgú c:inla). Ara hé. hem de suhratllar que 
1. .r .. uusa < per la qual hem mantingiit la concordanca en- 
tre el participi i els pronoms febles objectius (Jn /'he Ile- 
~ i d n )  no és sintictica. sin6 purament morfologica: dife- 
renciar el i la davant dels temps conipostos. Resulta, 
doncs. que la pregunta pertineut no és sintictica. sin6 
aquesta altra: quan diem I'he st.irtir crrnior, hi ha les 
dues condicions que expliquen la pcrduració de la 
concordan~a del participi? Hi ha. cer1;tmeni un temps 
c<mpost. i tamh6 hi ha una perdua de la distinció de les 
formes c l  / Ir1 per elisió de la vocal. Aquest panorama 
comporta qiie In llengua col,loquial practica la concor- 
ilanq;i de (2h) (que la regla de -lb- bandeja) per la  raó 
(hen simple) que h i  aplica la rnotei.rii r q l u  que aplica 
en I'oració de (2a). 

E n  realitat. el catala col.loquial cs guia pcr una regla 
tan elemeiital cnm aqucsta: 6s pr~s.sihl<, In cor~cordon~(r 
del pnrtii:il~i qirrin Iii hci r.1 .sc,ymr2nr efi~rnin rlclprr~norri el 
+ formn de liaver + ptir l icipi~, qirol.sevol clrre s i ~ r i  Iii ,k11- 
cirj sinidcricri (11,l proriotii. i qrralsei'ol qrie .si,qa I'orirciri n 
r~ir+p~r/nnycr. Si volem augnientar una miqueta el rigor 
de la descripció. pndem passar a la prnposta de (3.1). la 
qiitil conté implícitament la infnrmaciíi que s'cuplicila 
en (3b): 

(3) DeJcrinció de com actua el catali cril~loquial en la 
concordanca del oarticioi: 
ti. Ouan h i  ha un proiiom felilc ohjcctiu que prece- 

deix una fornia verhal acahada en pnrlicipi. és fac- 
tihle que h i  haja concordanca de nomhre i de gk- 
nere del participi amh Ics fiirme.; del pronoiii 
fehle (~1 (1.1, Iri. els, 1r.s) » amh e l  constitiient nomi- 
nal que el prononi fchlc r r i  ha suhsiituit. 

tent en el registre popular. Ara hé. la raó mes forta Cs la h. Aquesta concordancti és independent del fet que 
tercera. que cxplictireni ara. h i  haja o rin hi hiija una or;ició d'infinitiu al costat 

Ja hcm comentat que Fabra va explicitar que la Ilcn- del particilii: i. si n'hi ha. ttimhé 6s independeiit 
gua col,loquitil fria l a  concordanca del participi sempre. del fet que cls prnnoms lchles el i ei i  siguen o no 
tant s i  el pronom fehle era I'ohjecte dirccic dc I'<ir;iciii siguen I'olrjcctc dircctr.de I ' i~ració principal. 
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