NIVELL SUPERIOR
EL GERUNDI

EL GERUNDI
No existeix cap gerundi en *-guent
Els gerundis no porten dièresi
Els gerundis acaben en –ant/-ent/-int
El verb SER té dues formes de gerundis: essent, sent
Cal que controlem l’ús del gerundi. El gerundi és una forma no personal del verb, i
això vol dir que no especifica cap persona. No pot ser, per tant, el verb principal d’una
frase, sinó que ha de dependre d’un altre verb conjugat. No podem fer, en comiats de
cartes per exemple, el següent:
* Esperant notícies seves,

En català el gerundi només té dues funcions:
1) Expressa manera, mode:

Vaig a la feina caminant (respon a la pregunta COM)
Es passa tota la nit mirant la tele (COM la passa?

2) o bé, com que ha de dependre d’un verb principal, sempre ha d’expressar una idea
simultània o anterior, però mai posterior.
Per exemple:

- Arreglant la rentadora es va enrampar (MENTRE l’arreglava)
- Es va tallar fent l’amanida (MENTRE feia l’amanida)

Però mai NO podem expressar, amb un gerundi, una idea posterior a l’acció principal:
¾ *Va tenir un greu accident morint d’un traumatisme cranial una hora després.
Pot passar que, a més d’expressar una acció posterior, aquest gerundi incorrecte
també porti una càrrega de conseqüència; això vol dir que la frase es pot arreglar
usant algun connector que tingui aquest sentit o bé amb un relatiu:
¾ *Hi va haver un gran nombre de visitants provocant l’enfonsament de la torre.
(Hi va haver un gran nombre de visitants, cosa que va provocar l’enfonsament de
la torre)
¾ *Els trens van tornar a tenir molt de retard creant molts problemes als usuaris.
( Els trens van tornar a tenir molt de retard, fet que va crear molts problemes als
ususaris)
Val la pena remarcar que encara hi ha altres usos no recomanats del gerundi, un dels
quals és molt habitual en llenguatge administratiu, que és l’anomenat ‘gerundi
especificatiu’, perquè fa referència al subjecte de l’oració principal i se’l fa actuar com
si fos un adjectiu:
*Hem enviat una carta explicant a l’associació totes les activitats previstes.
Aquest ús és un gal·licisme i caldria evitar aquestes estructures i substituir-les per
oracions subordinades adjectives, amb un relatiu:
¾ Hem enviat una carta que explica/en què s’explica/ en la qual s’explica/on
s’explica a l’associació totes les activitats previstes.
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EXERCICI:

1- Corregeix, quan calgui, el gerundi de les frases següents:
1) La setmana passada va tenir lloc el judici, declarant-se culpable
l’acusat.
2) Vam trobar l’alcalde visitant la Mostra de Pessebres.
3) Es van presentar els estatuts, sent aprovats l’endemà mateix.
4) Us cito perquè comparegueu al jutjat manifestant el que considereu
pertinent.
5) Vam escriure una carta protestant per la greu crisi econòmica.
6) La Comissió va debatre els aspectes pendents, arribant a un acord
només pel que fa a reestructurar el polígon industrial.
7) A l’exposició que va organitzar el Departament hi va haver un gran
nombre d’assistents, provocant l’enfonsament de l’edifici.
8) La crisi del tèxtil s’ha agreujat en els darrers anys, motivant que
l’empresa Setinats SA fes fallida el mes passat.
9) La presidenta ha admès les propostes dels diversos licitadors, lliurantles tot seguit als altres membres de la mesa de contractació.
10) La presidenta ha aconseguit un acord entre els diversos licitadors
rebaixant els costos de l’obra un 10%.
11) Cal presentar un pressupost especificant tots els conceptes de la
despesa i les fonts de finançament previstes.
12) El Departament parlarà amb els responsables fent-los arribar una
queixa pel mal estat en què està el solar.
13) No en traurem res tenint aquesta actitud.
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