Els Sintagmes
Sintagma: unitat sintàctica i de significat. Conjunt de paraules que s’organitzen al voltant d’un
nucli. El nucli pot estar, o no, acompanyat d’un especificador i d’una perifèria, o complements,
que l’especifica i/o complementa.
Estructura del sintagme:

(especificador + ) Nucli ( + perifèria)

Tipus de sintagma:
● Nominal: SN
● Adjectival: SAdj
● Preposicional: SP
● Verbal: SV
● Adverbial: SAdv

Sintagmes de l’entorn del nom:
1. SN: el nucli pot ser un nom, pronom, adjectiu, indefinit, determinat o un adverbi, al que es
dóna un significat concret. Els acompanyants han de concordar en gènere i nombre amb el nucli.
És el Subjecte (S) de l’oració i pot estar elidit. Però hi ha casos, com les oracions impersonals, en
les quals no hi ha cap subjecte.

(Det + ) N (+ CN)

Perifèria:
● Determinats: articles, demostratius, possessius

●
●
●
●
●

Quantificadors: numerals, quantitatius, indefinits
Interrogatius
Adjectius
SP
Oracions que fan d’adjectiu.

Funcions:
● Subjecte (S): generalment va davant del verb.
● Complement de nom (CN): El mar Mediterrani.
● Complement directe (CD): He comprat tres llibres de text.
● Complement atribut (Atrib): Aquesta noi és la filla de l’Andreu.
● Complement predicatiu (CPred): No el considero un geni.
2. SAdj: el nucli és un adjectiu. Té la funció de Complement del Nom (CN).
3. SP: conjunt de paraules que s’inicia amb una preposició. Darrere de la preposició hi ha,
generalment, un SN. Poden ser complements d’un nom, d’adjectiu o d’un verb.

Sintagmes de l’entorn del verb:
1. SV: el verb és el nucli del SV i de l’oració. Gairebé sempre s’adjudica un SN amb què concorda
en nombre i gènere (el Subjecte de l’oració). És el predicat de l’oració i n’és indispensable.

V + Atr

o

V + CV

Perifèria:
● SN: n’és obligat. Complementa el significat del verb.
● SAdv: indica circumstàncies a l’entorn de l’acció indicada pel verb.
● SP: indica circumstàncies a l’entorn de l’acció indicada pel verb. Atenció: verbs de règim
preposicional: sempre porten adossada una determinada preposició (passar per, arribar a,
estar-se a...)

Els complements verbals poden transformar i modificar el significat del verb, mantenint el seu
sentit literal o creant un sentit figurat.
2. SAdv: el nucli és un adverbi. Sempre és un complement d’un verb, ja que n’expressa algunes
característiques de l’acció verbal (temps, espai, manera...). És a dir, fa de complement
circumstancial (CC)
Perifèria: quantificadors i altres adverbis.

