4. SUBORDINADES ADVERBIALS
CLASSE

NEXE

EXEMPLES

TEMPORALS


D’anterioritat

Abans que (no)

Canviarem de cotxe abans que el vell no ens deixi tirats



De simultaneïtat

Quan, mentre, sempre que ...

Mentre pares taula, jo faig les truites



De posterioritat

Després que, fins que, des que ...

Des que tens xicota, sembles més responsable



De reiteració

Cada vegada que...

Cada vegada que obre la boda la caga

LLOC

On

Busqueu-me on menys us ho imagineu

MODE

Com, com si, tal com, segons ...

Va tornar com si no hagués passat res

CAUSALS

Perquè, ja que, per tal com , com que,

Vist que no m’han fet cas, he decidit tirar pel dret

com sigui que, vist que, atès que ...
FINALS

Perquè, a fi que , per tal que ...

Resa perquè tot vagi bé

CONSECUTIVES

Tan(t) ...que, massa / prou ... perquè

Parla tant de pressa que no se l’entén

COMPARATIVES


De superioritat

Més(...) que

Menja més calçots que ningú



D’igualtat

Tan(t)(...) com

Menja tants calçots com jo



D’inferioritat

Menys(...) que, no tan(t) ... com

Menja menys calçots que jo



De proporcionalitat

Com més/menys... més/menys

Com més calçots menja, menys gana té

Encara que, malgrat que, per bé que,

Encara que t’apugin el sou, et costarà arribar a fi de mes

CONCESSIVES

per més que, tot i que ...
CONDICIONALS

Si, en cas que, posat que

Si ho aproves tot, et compraré la moto
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Les subordinades adverbials es dividieixen en dos grups:
1)

Subordinades adverbials pròpies.
Exerceixen la funció de complement circumstancial.
 Temps (CCT)
 Lloc (CCLl)
 Mode (CCM).

2)

Subordinades adverbials impròpies.
Complementen tota una oració respecte de la qual expresen relacions lògiques
o de comparació.







Consecutiva
Causal (verb en indicatiu)
Final (verb en subjuntiu)
Condicional
Concessiva
Comparativa
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4.1 FORMES NO PERSONALS
4.1.1 Infinitiu
1) Valor temporal de simultaneïtat: en + infinitiu: QUAN?
En sortir del cinema va trobar-se amb el cap de personal.
Quan sortia del cinema

2) Valor modal: preposició + infinitiu: COM?
Van abandonar la sala sense fer soroll.
sense que se sentís res.

3) Valor final: preposició (locució preposicional) + infinitiu: PER QUÈ?
Hem vingut a comissaria per (per tal de) presentar una denúncia.
perquè es presenti una denúncia.

3

4.1.2 Gerundi
1) Valor temporal
• El gerundi simple expressa simultaneïtat. Pot portar davant tot:
(Tot) Sortint del cinema va trobar-se amb el cap de personal.
Quan sortia del cinema

• El valor d’anterioritat s’expressa normalment amb el gerundi compost:
Havent corregit l’últim examen va comentar que alguns alumnes havien copiat.
Després de corregir l’últim examen

• En català, el gerundi no pot expressar mai posterioritat:
*Va relliscar amb una cagarada de gos, trencant-se el braç dret i dues costelles.
Va relliscar amb una cagarada de gos i es va trencar el braç dret i dues costelles.

2) Valor causal:
Havent de parlar en públic per primera vegada, es va posar molt nerviós.
Com que havia de parlar en públic per primera vegada,
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No havent estudiat fins ara ho tens difícil per aprovar.
Atès que no has estudiat fins ara

3) Valor condicional:
Fent els deures quan toca no tindràs mai problemes.
Si fas els deures quan toca

4) Valor concessiu:
Sabent que no podia circular per aquell carrer, ho va fer.
Tot i saber que no podia circular per aquell carrer,

5) Valor modal:
Baixava les escales cantant i jugant.
Va sortir de la cova tremolant de fred.
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4.1.3 Participi
1) Valor temporal:
Acabada la pel·lícula, va començar el debat amb el públic.
Després que acabés la pel·lícula,
Reclòs en aquella cel·la, va tenir temps per reflexionar.
Mentre estava reclòs en aquella cel·la,

2) Valor causal:
Acostumats a la bona vida ara no saben viure amb pocs diners.
Com que estaven acostumats a la bona vida

3) Valor condicional:
Acompanyat amb cava, el marisc està més bo.
Si s’acompanya amb cava,
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4.2 OBSERVACIONS: Per què / Perquè
PER QUÈ
Preposició “per” + Relatiu o interrogatiu “què”:

PERQUÈ
Conjunció causal o final:

1) “Què” relatiu = el qual, la qual…
3) Causal = ja que + verb en indicatiu:
Exemple:
Exemple:
-Les qüestions per què s’interessa són molt -Llenceu aquest calendari perquè està dasfasat.
variades.
-Llenceu aquest calendari ja que està desfasat.
-Les qüestions per les quals s’interessa són molt
variades.
4) Final = a fi que + verb en subjuntiu:
Exemple:
2) “Què” interrogatiu = quin motiu.
-Omple un pot d’aigua i deixa’l al foc perquè
Exemple:
bulli.
-Aviat entendrem per què hi heu votat en -Omple un pot d’aigua i deixa’l al foc a fi que
contra.
bulli.
- Aviat entendrem per quin motiu hi heu votat
en contra.
5)
Substantiu
(procés
d’habilitació
o
recategorització) = motiu:
Exemple:
-Estem investigant el perquè de tot plegat.
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