III. C OM PE ND I DE GR AM ÀT IC A AM AZ IGA

3. Morfosintaxi nominal
El nom té en amazic tres categories gramaticals: gènere, nombre i estat. Igual que el català, el
nom amazic distingeix, d’una banda, un gènere femení d’un de masculí (com a ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ amaziɣ
‘amazic’ ~ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ tamaziɣt ‘amaziga’) i, d’altra banda, un nombre plural d’un de singular (com a
ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ amaziɣ ‘amazic’ ~ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ imaziɣn ‘amazics’, ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ tamaziɣt ‘amaziga’ ~
ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ timaziɣin ‘amazigues’), o, per expressar-ho en termes estructurals, -femení ~ + femení, plural ~ +plural. Ambdues categories, la de gènere i la de nombre, estan ben caracteritzades en amazic
i amb prou feines plantegen confusions ni morfològiques ni sintàctiques. La tercera categoria, la
d’estat, que oposa un estat d’annexió a un de lliure (com a ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ amaziɣ ~ ⵓⵎⴰⵣⵉⵖ umaziɣ,
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ tamaziɣt ~ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ tmaziɣt), no té parió en català i requereix una major atenció
descriptiva, per bé que els contextos d’ocurrència d’un i altre estat estan força ben definits i són molt
pocs els casos de confusió possible. A la descripció de la flexió nominal, que inclou les tres categories
gramaticals assenyalades (gènere, nombre i estat), afegim en aquesta secció la de la derivació
nominal, tant la denominativa com la deverbativa, així com també la composició, les sinàpsies i els
noms de nombre.

3.1. Gènere
En paleoamazic, els sufixos bastaven per a marcar el gènere femení dels noms: *-ăt > -ⵜ -t, *-ā >
-ⴰ -a i *-ăy > -ⵉ -i. Per tant, l’oposició masculí ~ femení en els noms devia ser simplement *maziḳ
‘amazic’ ~ *maziḳăt ‘amaziga’; de fet, encara funciona així en els noms de nombre, com a ⵙⴹⵉⵙ sḍis
‘sis (masculí)’, ⵙⴹⵉⵙⵜ
ⵜ sḍistt ‘sis (femení)’ (cf. TRG săḍis ~ f săḍisăt). Més tard, amb l’aglutinació del
morfema d’estat com a prefix, el gènere dels noms amazics apareix hipercaracteritzat sincrònicament,
de manera que, a efectes pràctics, la immensa majoria de noms masculins comencen per vocal (ⴰ- a-,
ⵉ- i-, ⵓ- u-) i els femenins per ⵜ- t- (amb qualsevol dels tres circumfixos ⵜ-__-ⵜ t-__-t, ⵜ-__-ⴰ t-__-a i
ⵜ-__-ⵉ t-__-i).

3.1.1. Masculí
El masculí és el gènere no marcat o, dit altrament, -femení, com en català. Per tant, són
masculins tots aquells noms que no contenen cap morfema de femení:
(a) La gran majoria de noms masculins comencen per una vocal: (a) ⴰ- a-, com ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ amaziɣ
‘amazic’, (b) ⵉ- i-, com ⵉⵍⵎ ilm ‘pell’ i (c) ⵓ- u-, com ⵓⴷⵎ udm ‘cara’.
(b) També són masculins els noms que, malgrat que no comencen per vocal, no contenen cap
morfema de femení:
(i)
arcaismes i noms sense vocal d’estat, com ⵍⴰⵥ laẓ ‘gana’, ⴼⴰⴷ fad ‘set’, ⴽⵙⴽⵙⵓ ksksu
‘cuscús’, ⴱⵟⵟⵓ bṭṭu ‘separació’, ⵎⵍⵍⵖ mllɣ ‘dit índex’, ⵃⵣⵣⵓⴹ ḥzzuḍ ‘nuesa’ (§
3.3.1.9.a) i una llista molt més extensa en els dialectes ZNT (§ 3.3.1.3);
(ii)
noms de parentiu bàsics, en què l’assignació del gènere és impredictible, per la manca de
cap morfema de gènere també per al femení, com ⴱⴰⴱⴰ baba ‘(mon) pare’, ⴳⵯⵎⴰ gwma
‘(mon) germà’, ⵎⴻⵎⵎⵉ mǝmmi i ⵉⵡⵉ iwi ‘(mon) fill’ i ⴷⴰⴷⴷⴰ dadda ‘germà o cosí gran;
oncle patern; avi’ (§ 3.3.1.9.b);
(iii)
arabismes (i altres xenismes) no integrats morfològicament, com ⵍⵇⴰⵢⴷ lqayd ‘alcalde’ i
ⵟⵟⴰⵍⴱ ṭṭalb ‘mestre o estudiant alcorànic’ (§ 3.3.1.8);
(iv)
(iv) els noms dels mesos, com ⴼⵓⵔⴰⵔ furar i ⴱⵔⴰⵢⵔ brayr ‘febrer’, ⵎⴰⵔⵙ mars
‘març’, ⵎⴰⵢⵢⵓ mayyu ‘maig’ i ⵢⵓⵏⵢⵓ yunyu ‘juny’ (§ 3.3.1.9.c).
(c) De noms femenins primaris es poden derivar noms masculins amb valor augmentatiu, com
ⵜⴰⵎⴷⴰ tamda ‘bassa’ → ⴰⵎⴷⴰ amda ‘estanyol’, ⵜⴰⴼⴰⵍⴰ tafala ‘pala plana de fusta’ → ⴰⴼⴰⵍⴰ
afala ‘pala gran’, ⵜⴰⵙⵓⴼⴼⵔⴰ tasuffra ‘amagatall’ → ⴰⵙⵓⴼⴼⵔⴰ asuffra ‘cau gran’, ⵜⴰⵙⵟⵟⴰ
tasṭṭa ‘branca’ → ⴰⵙⵟⵟⴰ asṭṭa ‘branca gran’, ⵜⴰⵎⴷⴷⴰ tamdda ‘esparver’ → ⴰⵎⴷⴷⴰ amdda
‘milà’, ⵜⴰⴳⵔⴰ tagra ‘bol’ → ⴰⴳⵔⴰ agra ‘bol gran’, ⵜⴰⵖⵎⴰ taɣma ‘cuixa’ → ⴰⵖⵎⴰ aɣma ‘cuixa
gran’, ⵜⵉⴳⵎⵎⵉ tigmmi ‘casa’ → ⵉⴳⵎⵎⵉ igmmi ‘casa gran’, ⵜⴰⴱⴰⵔⴷⴰ tabarda ‘albarda’ →
ⴰⴱⴰⵔⴷⴰ abarda ‘albarda gran’, ⵜⵉⴹⵜ tiḍt ‘ull’ → ⵉⵟⵟⵓ iṭṭu ‘ullàs’, ⵜⴰⵙⴽⵔⴰ taskra ‘card’ →
ⴰⵙⴽⵔⴰ askra ‘card gran’, ⵜⴰⵡⴽⴽⴰ tawkka ‘cuc’ → ⴰⵡⴽⴽⴰ awkka ‘vermina’, ⵜⴰⵣⴰⵎⵎⴰ tazamma
‘pudor’ → ⴰⵣⴰⵎⵎⴰ azamma ‘ferum’ i ⵜⴰⵣⵔⴰ tazra ‘collar’ → ⴰⵣⵔⴰ azra ‘collar gran’. La
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terminació en -ⴰ -a delata inequívocament que el nom masculí és el derivat del femení en tots
aquests exemples i no a l’inrevés. Hi ha, a més, nombrosos masculins que són percebuts com a
derivats de femenins en ⵜ-__-ⵜ t-__-t pel fet que la forma femenina és sincrònicament la no
marcada, com a ⵜⴰⵎⴰⵔⵜ tamart ‘barba’ → ⴰⵎⴰⵔ amar ‘barba gran’, ⵜⴰⴳⴰⵏⵜ tagant ‘bosc’ →
ⴰⴳⴰⵏ agan ‘bosc gran’, en què la morfologia convida a pensar que, almenys diacrònicament, la
derivació va adoptar el sentit invers.
(d) El masculí funciona com a col·lectiu de noms de coses que apareixen en quantitat en què el
singulatiu és expressat mitjançant el femení (§ 3.1.2.b.iii).
(e) El masculí derivat de noms femenins —sobretot, però no únicament, els que designen éssers
sexuats— pot pendre, a més de l’augmentatiu, un sentit pejoratiu, com a ⵜⴰⵎⵟⵟⵓⵜ tamṭṭut /
ⵜⴰⵎⵟⵟⵓⴹⵜ tamṭṭuḍt ‘dona’ → ⴰⵎⵟⵟⵓ amṭṭu / ⴰⵎⵟⵟⵓⴹ amṭṭuḍ / ⵎⵟⵟⵓ mṭṭu ‘donota,
homenenca’, ⵜⴰⴱⵍⵉⵏⴽⴰ tablinka ‘escurçó’ → ⴰⴱⵍⵉⵏⴽⴰ ablinka ‘serp vella i cega’, ⵜⴰⵣⵇⵇⴰ
tazqqa ‘casa de maons’ → ⴰⵣⵇⵇⴰ azqqa ‘casalot de maons’.

3.1.2. Femení
El femení és el gènere marcat. Per tant, gairebé sempre hi ha un morfema que ens permet
identificar un nom com a femení:
(a) Els circumfixos ⵜ-__-ⴰⴰ t-__-a i ⵜ-__-ⵉⵉ t-__-i apareixen en noms femenins que no són derivats de
masculins —això no vol dir que siguin necessàriament primaris, ja que poden derivar de
verbs—, com ⵜⴰⵡⵍⴰⴰ tawlaa ‘febre’, ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴰ tamɣraa ‘noces’, ⵜⴰⴼⴰⵙⴽⴰⴰ tafaskaa ‘festa del
sacrifici’, ⵜⴰⵙⴽⴰⵍⴰⴰ taskalaa ‘escala’, ⵜⴰⴱⵔⵉⴷⴰⴰ tabridaa ‘pista caravanera, camí ral’, ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴰⴰ
tiddukklaa ‘amistat’, ⵜⵓⴳⴰⴰ tugaa ‘herba’, ⵜⴰⵢⵔⵉⵉ tayrii ‘amor’, ⵜⴰⵣⵓⵖⵉⵉ tazuɣii ‘vermellor’,
ⵜⴰⵣⴳⵣⵡⵉⵉ tazgzwii ‘verdor o blavor’, ⵜⵉⵣⵉⵉ tizii ‘coll de muntanya’, ⵜⵉⵎⵎⵉⵉ timmii ‘cella’, ⵜⵉⵢⵏⵉⵉ
tiynii ‘dàtils’, ⵜⵉⵍⵉⵉ tilii ‘ovella’, ⵜⵉⵖⵙⵉⵉ tiɣsii ‘cap de bestiar menut’ i ⵜⵉⵎⵉⴹⵉⵉ timiḍii ‘cent,
centena’.
(b) El circumfix ⵜ-__-ⵜ
ⵜ t-__-t apareix en noms femenins derivats de noms de masculins. En tal cas,
pot tenir cinc valors:
(i) Sexe femení de noms animats (bàsicament de persones i animals), com a ⴰⵡⵜⵎ awtm
ⵜ tafunastt
‘mascle’ ~ ⵜⴰⵡⵜⵎⵜ
ⵜ tawtmtt ‘femella’, ⴰⴼⵓⵏⴰⵙ afunas ‘bou’ ~ ⵜⴰⴼⵓⵏⴰⵙⵜ
‘vaca’, ⴰⴼⵓⵍⵓⵙ afullus ‘pollastre’ ~ ⵜⴰⴼⵓⵍⵍⵓⵙⵜ
ⵜ tafullustt ‘gallina’, ⴰⵖⵢⵓⵍ aɣyul ‘ruc’
~ ⵜⴰⵖⵢⵓⵍⵜ
ⵜ taɣyultt ‘somera’, ⴰⵙⵔⴷⵓⵏ asrdun ‘mul’ ~ ⵜⴰⵙⵔⴷⵓⵏⵜ
ⵜ tasrduntt ‘mula’, ⵉⵣⵎ
izm ‘lleó’ ~ ⵜⵉⵣⵎⵜ
ⵜ tizmtt ‘lleona’, ⵓⵛⵛⵏ uccn ‘xacal’ ~ ⵜⵓⵛⵛⵏⵜ
ⵜ tuccntt ‘xacal femella’,
ⵉⵙⵍⵉ isli ‘nuvi’ ~ ⵜⵉⵙⵍⵉⵜ
ⵜ tislitt ‘núvia’, ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ amaziɣ ‘amazic’ ~ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
ⵜ
tamaziɣtt ‘amaziga’, ⴰⵄⵔⴰⴱ aɛrab ‘àrab’ ~ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ
ⵜ taɛrabtt ‘àrab’ (femení), ⴰⵔⵓⵎⵉ
arumi ‘romànic; paio’ ~ ⵜⴰⵔⵓⵎⵉⵜ
ⵜ tarumitt ‘romànica; paia’, ⴰⴽⴰⵜⴰⵍⴰⵏ akatalan ‘català’
~ ⵜⴰⴽⴰⵜⴰⵍⴰⵏⵜ
ⵜ takatalantt ‘catalana’. Notem que no sempre el femení d’éssers sexuats
deriva morfològicament del masculí corresponent; en amazic podem trobar casos de
supleció nominal segons el gènere, com a ⴰⵔⴳⴰⵣ argaz ‘home’ ~ ⵜⴰⵎⵟⵟⵓⵜ
ⵜ tamṭṭutt /
ⵜⴰⵎⵟⵟⵓⴹⵜ
ⵜ tamṭṭuḍtt o ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ
ⵜ tamɣartt ‘dona’, ⵉⵙⵎⵅ ismx o ⵉⵙⵎⴳ ismg ‘esclau’ ~
ⵜⴰⵡⴰⵢⵢⴰⴰ tawayyaa ‘esclava’, ⴰⵢⵢⵉⵙ ayyis ‘cavall’ (també existeix ⴰⴳⵎⴰⵔ agmar, però
només com a ‘cavall de càrrega’) ~ ⵜⴰⴳⵎⴰⵔⵜ
ⵜ tagmartt ‘euga’, ⵉⵣⵎⵔ izmr ‘marrà’ ~
ⵜⵉⵍⵉⵉ tilii ‘ovella’, ⴰⵣⴰⵍⴰⵖ azalaɣ ‘boc’ ~ ⵜⴰⵖⴰⴷⵜ
ⵜ taɣadtt ‘cabra’, ⴰⵣⴳⵔ azgr ‘toro’ ~
ⵜⴰⴼⵓⵏⴰⵙⵜ
ⵜ tafunastt ‘vaca’. Fixem-nos que, en la major part d’aquests casos, també en
català fem una oposició basada en la supleció lexemàtica.
(ii) Diminutiu de coses i d’éssers inanimats, com a ⴰⴼⵓⵙ afus ‘mà’ ~ ⵜⴰⴼⵓⵙⵜ
ⵜ tafustt
‘maneta’, ⴰⴹⴰⵔ aḍar ‘peu’ ~ ⵜⴰⴹⴰⵔⵜ
ⵜ taḍartt ‘peuet’, ⴰⵏⵓ anu ‘pou’ ~ ⵜⴰⵏⵓⵜ
ⵜ tanutt
‘pouet’, ⵉⵜⵔⵉ itri ‘estel’ ~ ⵜⵉⵜⵔⵉⵜ
ⵜ titritt ‘estel petit’. Com en català, el diminutiu té
sovint un valor afectiu, com a ⵉⵎⵉ imi ‘boca’ ~ ⵜⵉⵎⵉⵜ
ⵜ timitt ‘boqueta delicada de
l’infant o de l’estimada’. De vegades, el diminutiu pren un sentit diferent, com a ⵉⴼⵔ
ⵜ tazartt ‘figa’, ⴰⵎⵓⵔ amur
ifr ‘fulla’ ~ ⵜⵉⴼⵔⵜ
ⵜ tifrtt ‘ala’, ⴰⵣⴰⵔ azar ‘gínjol’ ~ ⵜⴰⵣⴰⵔⵜ
‘part, porció’ ~ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ
ⵜ tamurtt ‘terra, país, terrer’, ⴰⵎⴰⵣⵉⵔ amazir ‘emplaçament
d’un campament; femer’ ~ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ
ⵜ tamazirtt ‘país, terrer’.
(iii) Singulatiu de noms col·lectius (gairebé sempre expressats en masculí) que es
refereixen a coses que apareixen en quantitat, al més sovint noms de fruits, fruites,
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hortalisses, arbres, plantes i insectes que formen una munió, com ⴰⵥⴰⵍⵉⵎ aẓalim
‘cebes’ ~ ⵜⴰⵥⴰⵍⵉⵎⵜ
ⵜ taẓalimtt ‘ceba’, ⵅⵉⵣⵣⵓ xizzu ‘pastanagues’ ~ ⵜⴰⵅⵉⵣⵣⵓⵜ
ⵜ taxizzutt
‘pastanaga’, ⴰⵔⴽⴽⵉⵎ arkkim ‘naps’ ~ ⵜⴰⵔⴽⴽⵉⵎⵜ
ⵜ tarkkimtt ‘nap’, ⴰⴽⵔⵓⵏⴱ akrunb
‘cols’ ~ ⵜⴰⴽⵔⵓⵏⴱⵜ
ⵜ takrunbtt ‘col’, ⴱⴰⵟⴰⵟⴰ baṭaṭa ‘patates’ ~ ⵜⴰⴱⴰⵟⴰⵟⴰⵜ
ⵜ tabaṭaṭatt
‘patata’, ⴽⴰⵡⴽⴰⵡ kawkaw ‘cacauets’ ~ ⵜⴰⴽⴰⵡⴽⴰⵡⵜ
ⵜ takawkawtt ‘cacauet’, ⵉⵏⴳⵍ ingl
‘cedres’ ~ ⵜⵉⵏⴳⵍⵜ
ⵜ tingltt ‘cedre’, ⵓⵍⵎⵓ ulmu ‘oms’ ~ ⵜⵓⵍⵎⵓⵜ
ⵜ tulmutt ‘om’, ⴰⵣⵎⵎⵓⵔ
azmmur ‘olives o oliveres’ ~ ⵜⴰⵣⵎⵎⵓⵔⵜ
ⵜ tazmmurtt ‘oliva o olivera’, ⴰⵔⵎⵓⵏ armun
‘magranes o magraners’ ~ ⵜⴰⵔⵎⵓⵏⵜ
ⵜ tarmuntt ‘magrana o magraner’, ⴰⵔⴹⵍⵉⵎ arḍlim
‘cireres o cirerers’ ~ ⵜⴰⵔⴹⵍⵉⵎⵜ
ⵜ tarḍlimtt ‘cirera o cirerer’, ⴰⴱⵔⵇⵓⵇ abrquq ‘prunes o
pruners’ ~ ⵜⴰⴱⵔⵇⵓⵇⵜ
ⵜ tabrquqtt ‘pruna o pruner’, ⴰⵎⵛⵎⴰⵛ amcmac ‘albercocs o
albercoquers’ ~ ⵜⴰⵎⵛⵎⴰⵛⵜ
ⵜ tamcmactt ‘albercoc o albercoquer’, ⵉⵔⴷⵏ irdn ‘blat’
(plural) ~ ⵜⵉⵔⴷⵜ
ⵜ tirdtt ‘espiga de blat’, ⴰⵙⵏⴳⴰⵔ asngar ‘blat de moro’ ~ ⵜⴰⵙⵏⴳⴰⵔⵜ
ⵜ
tasngartt ‘espiga de blat de moro’, ⴰⵍⵉⵍⵉ alili ‘baladre’ ~ ⵜⴰⵍⵉⵍⵉⵜ
ⵜ talilitt ‘mata de
baladre’, ⵉⵣⵔⵉ izri ‘altimira’ ~ ⵜⵉⵣⵔⵉⵜ
ⵜ tizritt ‘mata d’altimira’, ⴰⵣⴻⵣⵣⵓ azǝzzu
‘argelaga’ ~ ⵜⴰⵣⴻⵣⵣⵓⵜ
ⵜ tazǝzzutt ‘mata d’argelaga’, ⴰⵍⴰⵎ alam ‘espart’ ~ ⵜⴰⵍⴰⵎⵜ
ⵜ
talamtt ‘mata d’espart’, ⴰⵙⵔⴷⵉⵏ asrdin ‘sardines’ ~ ⵜⴰⵙⵔⴷⵉⵏⵜ
ⵜ tasrdintt ‘sardina’,
ⴰⴱⵖⵔⵉⵔ abɣrir ‘creps’ ~ ⵜⴰⴱⵖⵔⵉⵔⵜ
ⵜ tabɣrirtt ‘crep’, ⴰⴼⴹⴰⵡⵛ afḍawc ‘fideus’ ~
ⵜⴰⴼⴹⴰⵡⵛⵜ
ⵜ tafḍawctt ‘fideu’, ⵎⵓⵣⵓⵏ muzun ‘lluentons’ ~ ⵜⴰⵎⵓⵣⵓⵏⵜ
ⵜ tamuzuntt ‘lluentó’,
ⵓⵟⵟⵓⴱ uṭṭub ‘maons’ ~ ⵜⵓⵟⵟⵓⴱⵜ
ⵜ tuṭṭubtt ‘maó’, ⵔⵔⵛⵛ rrcc / ⴰⵔⵔⵛⵛ arrcc
‘perdigons’ (munició) ~ ⵜⴰⵔⵛⵛⵜ
ⵜ tarcctt / ⵜⴰⵔⵔⵛⵛⵜ
ⵜ tarrcctt ‘perdigó’, ⵜⴰⵎⵓⵔⵖⵉ
tamurɣi ‘saltamartins’ ~ ⵜⴰⵎⵓⵔⵖⵉⵜ
ⵜ tamurɣitt ‘saltamartí’, ⵜⴰⵡⴽⴽⴰ tawkka ‘corcs’ ~
ⵜⴰⵡⴽⴽⴰⵜ
ⵜ tawkkatt ‘corc’.
(iv) Nom abstracte del masculí corresponent, com a ⴰⵎⴰⴹⵓⵏ amaḍun ‘malalt’ ~ ⵜⴰⵎⴰⴹⵓⵏⵜ
ⵜ
tamaḍuntt ‘malalta’ + abst ‘malaltia’, ⴰⵏⴰⴱⴱⴰⵢ anabbay ‘absent’ ~ ⵜⴰⵏⴰⴱⴱⴰⵢⵜ
ⵜ
tanabbaytt ‘absent’ + abst ‘absència’, ⴰⴷⵔⴼⵉ adrfi ‘llibert’ ~ ⵜⴰⴷⵔⴼⵉⵜ
ⵜ tadrfitt
‘lliberta’ + abst ‘afranquiment’, ⴰⵎⵅⵅⴰⵔ amxxar ‘lladre’ ~ ⵜⴰⵎⵅⵅⴰⵔⵜ
ⵜ tamxxartt
‘lladre’ + abst ‘lladronici’. Aquest procediment és el comú en els següents casos:
•
En els glotònims, com a ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ amaziɣ ‘amazic’ ~ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
ⵜ tamaziɣtt
‘amaziga’ + abst ‘llengua amaziga’, ⴰⵄⵔⴰⴱ aɛrab ‘àrab’ ~ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ
ⵜ taɛrabtt
‘àrab’ + abst ‘llengua àrab’.
•
En els noms d’oficis i professions: ⴰⴱⵏⵏⴰⵢ abnnay ‘paleta’ ~ ⵜⴰⴱⵏⵏⴰⵢⵜ
ⵜ tabnnaytt
‘construcció, ofici de paleta’, ⴰⵇⴷⴷⴰⵔ aqddar ‘terrissaire’, ⵜⴰⵇⴷⴷⴰⵔⵜ
ⵜ taqddartt
‘terrissaire’ + abst ‘terrisseria, ofici del terrissaire’, ⴰⵃⵊⵊⴰⵎ aḥjjam ‘perruquer’ ~
ⵜⴰⵃⵊⵊⴰⵎⵜ
ⵜ taḥjjamtt ‘perruquera’ + abst ‘ofici del perruquer’, ⴰⴱⵓⴳⴰⴹⵓ abugaḍu
‘advocat’ ~ ⵜⴰⴱⵓⴳⴰⴹⵓⵜ
ⵜ tabugaḍutt ‘advocada’ + abst ‘advocacia’.
•
En el vocabulari científic i terminològic de base grega i llatina, com a ⴰⵍⵓⵊⵉⴽ
alujik ‘lògic’ ~ ⵜⴰⵍⵓⵊⵉⴽⵜ
ⵜ talujiktt ‘lògica’ (també en sentit abstracte), ⴰⴼⵉⵙⵉⴽ
afisik ‘física’ ~ ⵜⴰⴼⵉⵙⵉⴽⵜ
ⵜ tafisiktt ‘física’ (també en sentit abstracte), ⴰⴱⵓⵜⴰⵏⵉⴽ
abutanik ‘botànic’ ~ ⵜⴰⴱⵓⵜⴰⵏⵉⴽⵜ
ⵜ tabutaniktt ‘botànica’ (també en sentit abstracte),
ⴰⵙⵉⵎⴰⵏⵜⵉⴽ asimantik ‘semàntic’ ~ ⵜⴰⵙⵉⵎⴰⵏⵜⵉⴽⵜ
ⵜ tasimantiktt ‘semàntica’ (també
en sentit abstracte), ⴰⴷⵓⴽⵜⵓⵔ aduktur ‘doctor’ ~ ⵜⴰⴷⵓⴽⵜⵓⵔⵜ
ⵜ tadukturtt ‘doctora’
i (en sentit abstracte) ‘doctorat’, ⴰⴷⵉⴽⵜⴰⵜⵓⵔ adiktatur ‘dictador’ ~
ⵜⴰⴷⵉⴽⵜⴰⵜⵓⵔⵜ
ⵜ tadiktaturtt ‘dictador’ i (en sentit abstracte) ‘dictadura’.
(v) Noms deverbatius abstractes. En aquest cas no deriven de noms masculins, com a
ⴷⵔⵖⵍ drɣl ‘ésser cec’ → ⵜⵉⴷⵔⵖⵍⵜ
ⵜ tidrɣltt ‘ceguesa’, ⴱⵓⵔ bur ‘ésser solter’ →
ⵜⴰⴱⵓⵔⵜ
ⵜ taburtt ‘solteria’, ⵉⴱⵔⵉⴽ ibrik / ⴱⵔⴽⵉⵏ brkin ‘ésser negre’ → ⵜⵓⴱⵔⴽⵏⵜ
ⵜ
tubrkntt / ⵜⵉⴱⵔⴽⵏⵜ
ⵜ tibrkntt ‘negror’.
(c) Els sufixos -ⵜ
ⵜ -t i, en menor mesura, -ⴰⴰ -a apareixen en arabismes, amb major adaptació en el
ⵜ lḥbqtt ‘mata
cas del primer i menor en el cas del segon, com a ⴷⴷⵓⵏⵉⵜ
ⵜ ddunitt ‘món’, ⵍⵃⴱⵇⵜ
d’alfàbrega’, ⵍⵇⵀⵡⴰⴰ lqhwaa ‘cafè’, ⵍⵎⵇⵍⴰⴰ lmqlaa ‘paella’. La tendència estandarditzant consisteix
a preferir les variants de xenismes que mostren un major grau d’integració morfològica a
l’amazic —sempre que estiguin testimoniades—.

3. MORFOS INTAX I NOM INAL

(d) Excepcionalment, hi ha noms de parentiu bàsics que comencen per vocal que són femenins,
com ⵉⵎⵎⴰ imma ‘(ma) mare’, ⵓⵍⵜⵎⴰ ultma ‘(ma) germana’, ⵉⵍⵍⵉ illi ‘(ma filla)’ i ⵓⵍⵜ ult
‘membre d’un nivell de segmentació tribal’. Com en el cas dels noms de parentiu bàsics
masculins, el gènere és immotivat morfològicament.

3.2. Nombre
En amazic hi ha dos nombres, singular i plural, o, expresat en termes estructurals, -plural ~
+plural. Per tant el nombre marcat és el plural, que es pot formar en amazic mitjançant diversos
procediments, que tenen en comú el fet que la vocal del prefix d’estat canvia de ⴰ- a- i ⵉ- i- del
masculí singular a ⵉ- i en plural i de ⵜⴰ- ta- i ⵜⵉ- ti- del femení singular a ⵜⵉ- ti- en plural, mentre que
ⵓ- u- dels masculins i ⵜⵓ- tu- dels femenins romanen invariables:
masculí singular
masculí plural
femení singular
femení plural
noms en ⴰ- aⴰ- aⵉ-__ iⵜⴰ- taⵜⵉ- tita
ti
ⴰⵙⵔⴷⵓⵏ asrdun
ⵉⵙⵔⴷⴰⵏ isrdan
ⵜⴰⵡⴰⵔⴳⵉⵜ tawargit
ⵜⵉⵡⵉⵔⴳⴰ tiwirga
ta
ti
‘mul’
‘somni’
noms en ⵉ- iⵉ- i ⵉ-__ iⵜⵉ- tiⵜⵉ- titi
ti
ⵉⵙⵍⵉ isli
ⵉⵙⵍⴰⵏ islan
ⵜⵉⵙⵍⵉⵜ tislit
ⵜⵉⵙⵍⴰⵜⵉⵏ tislatin
‘nuvi’
‘núvia’
noms en ⵓ- uⵓ - uⵓ-__ uⵜⵓ- tuⵜⵓ- tutu
tu
ⵓⵛⵛⵏ uccn
ⵓⵛⵛⴰⵏⵏ uccann
ⵜⵓⴷⵔⵜ tudrt
ⵜⵓⴷⵔⵉⵏ tudrin
‘xacal’
‘vida’

3.2.1. Plurals apofònics (o interns)
En l’apofonia (vegeu § 2.1.b) dels temes nominals de l’amazic podem trobar diferents
alternances vocàliques. Totes tenen en comú una inversió de l’apofonia de singular VOCAL ALTA__
VOCAL BAIXA a una apofonia de plural VOCAL BAIXA __ VOCAL ALTA. Consegüentment, _ⴰ
_a és recurrent com a darrera vocal de l’apofonia de plural:
(a) Singular ⴰ_ⵓ a_u ~ pl ⵓ_ⴰ u_a, com a ⴰⵣⴰⴰⴳⵍⵓⵓ azaaglu
u ‘jou’ ~ pl ⵉⵣⵓⵓⴳⵍⴰⴰ izu
uglaa ‘jous’, ⴰⵖⴱⴰⴰⵍⵓⵓ
aɣbaalu
u ‘font’ ~ pl ⵉⵖⴱⵓⵓⵍⴰⴰ iɣbu
ulaa ‘fonts’, ⴰⴼⴰⴰⵔⵏⵓⵓ afaarnu
u ‘forn’ ~ pl ⵉⴼⵓⵓⵔⵏⴰⴰ ifu
urnaa ‘forns’,
ⴰⵎⵣⵡⴰⴰⵔⵓⵓ amzwaaru
u ‘primer’ ~ pl ⵉⵎⵣⵡⵓⵓⵔⴰⴰ imzwu
uraa ‘primers’, ⴰⵎⴳⴳⴰⴰⵔⵓⵓ amggaaru
u ‘últim’ ~ pl
ⵉⵎⴳⴳⵓⵓⵔⴰⴰ imggu
uraa ‘últims’, ⴰⵎⴰⴰⵍⵓⵓ amaalu
u ‘obac’ ~ pl ⵉⵎⵓⵓⵍⴰⴰ imu
ulaa ‘obacs’, ⴰⵎⴰⴰⴳⵓⵓⵙ amaagu
us
‘ferit’ ~ pl ⵉⵎⵓⵓⴳⴰⴰⵙ imu
ugaas ‘ferits’, ⴰⵎⴰⴰⴹⵓⵓⵏ amaaḍu
un ‘malalt’ ~ pl ⵉⵎⵓⵓⴹⴰⴰⵏ imu
uḍaan ‘malalts’,
ⴰⴱⴰⴰⵖⵓⵓⵙ abaaɣu
us ‘mico’ ~ pl ⵉⴱⵓⵓⵖⴰⴰⵙ ibu
uɣaas ‘micos’, ⴰⵏⵓⵓ anu
u ‘pou’ ~ pl ⵓⵏⴰⴰ unaa ‘pous’, ⵜⴰⴰⵏⵓⵓⵜ
taanu
ut ‘pou’ ~ pl ⵜⵓⵓⵏⴰⴰ tu
unaa ‘pous’, ⵜⴰⵙⴰⴰⵔⵓⵓⵜ tasaaru
ut ‘clau’ ~ pl ⵜⵉⵙⵓⵓⵔⴰⴰ tisu
uraa ‘claus’, ⵜⴰⵃⴰⴰⵏⵓⵓⵜ
taḥaanu
ut ‘botiga’ ~ pl ⵜⵉⵃⵓⵓⵏⴰⴰ tiḥu
unaa ‘botigues’.
(b) Singular ⴰ_ⵉ a_i ~ pl ⵉ_ⴰ i_a / ⵓ_ⴰ u_a com a ⵜⴰⵡⴰⴰⵔⴳⵉⵉⵜ tawaargiit ‘somni’ ~ pl ⵜⵉⵡⵉⵉⵔⴳⴰⴰ tiwiirgaa
‘somnis’, ⵜⴰⵎⴰⴰⵣⵉⵉⵔⵜ tamaaziirt ‘país’ ~ pl ⵜⵉⵎⵉⵉⵣⴰⴰⵔ timiizaar ‘països’, ⴰⵎⴰⴰⴷⵉⵉⵔ amaadiir ‘aixada’ ~
pl ⵉⵎⵉⵉⴷⴰⴰⵔ imiidaar ‘aixades’, ⴰⴳⴰⴰⴷⵉⵉⵔ agaadiir ‘mur, graner fortificat’ ~ pl ⵉⴳⵉⵉⴷⴰⴰⵔ igiidaar o
ⵉⴳⵓⵓⴷⴰⴰⵔ igu
udaar ‘murs, graners fortificats’, ⴰⵖⴰⴰⵏⵉⵉⵎ aɣaaniim ‘canya’ ~ pl ⵉⵖⵓⵓⵏⴰⴰⵎ iɣu
unaam ‘canyes’.
(c) Singular _ⵓ _u ~ pl _ⴰ _a, com a ⴰⵖⵢⵓⵓⵍ aɣyu
ul ‘ruc’ ~ pl ⵉⵖⵢⴰⴰⵍ iɣyaal ‘rucs’, ⵜⴰⵖⵢⵓⵓⵍⵜ taɣyu
ult
‘somera’ ~ pl ⵜⵉⵖⵢⴰⴰⵍ tiɣyaal ‘someres’, ⴰⵙⵔⴷⵓⵓⵏ asrdu
un ‘mul’ ~ pl ⵉⵙⵔⴷⴰⴰⵏ isrdaan ‘muls’,
ⵜⴰⵙⵔⴷⵓⵓⵏⵜ tasrdu
unt ‘mula’ ~ pl ⵜⵉⵙⵔⴷⴰⴰⵏ tisrdaan ‘mules’, ⴰⴼⵔⵖⵓⵓⵙ afrɣu
us ‘sabatot’ ~ pl
ⵉⴼⵔⵖⴰⴰⵙ ifrɣaas ‘sabatots’, ⴰⴼⵔⵟⴻⵟⵟⵓⵓ afrṭǝṭṭu
u ‘papallona’ ~ pl ⵉⴼⵔⵟⴻⵟⵟⴰⴰ ifrṭǝṭṭaa
‘papallones’.
(d) Singular _ⵉ _i ~ pl _ⴰ _a, com a ⴰⴳⵔⵜⵉⵉⵍ agrtiil / ZNT ⴰⵊⵔⵜⵉⵉⵍ ajrtiil ‘estora’ ~ pl ⵉⴳⵔⵜⴰⴰⵍ igrtaal /
ZNT ⵉⵊⵔⵜⴰ
ⴰⵍ ijrtaal ‘estores’, ⴰⴳⴹⵉⵉⴹ agḍiiḍ / ZNT ⴰⵊⴹⵉⵉⴹ ajḍiiḍ ‘ocell’ ~ pl ⵉⴳⴹⴰⴰⴹ igḍaaḍ / ZNT
ⵉⵊⴹⴰⴰⴹ ijḍaaḍ ‘ocells’.
(e) Singular _Ø _Ø ~ pl _ⴰ _a, com a ⵜⵉⴳⵥⵥⵍⵜ tigẓẓlt ‘ronyó’ ~ pl ⵜⵉⴳⵥⵥⴰⴰⵍ tigẓẓaal ‘ronyons’,
ⵜⵉⵏⵣⵔⵜ tinzrt ‘nariu’ ~ pl ⵜⵉⵏⵣⴰⵔ tinzaar ‘nas’, ⵜⵓⵖⵎⵙⵜ tuɣmst / ⵜⵉⵖⵎⵙⵜ tiɣmst / ⵜⴰⵖⵎⵙⵜ
taɣmst ‘dent’~ pl ⵜⵓⵖⵎⴰⴰⵙ tuɣmaas / ⵜⵉⵖⵎⴰⴰⵙ tiɣmaas ‘dents’, ⴰⵣⵎⵣ azmz ‘temps’~ pl ⵉⵣⵎⴰⴰⵣ
izmaaz ‘temps’.
(f) Singular _ⵓ _u ~ pl ⵓ_ⴰ u_a, com a ⴰⴳⵔⵔⵓⵓ agrru
u ‘maluc’ ~ pl ⵉⴳⵓⵓⵔⵔⴰⴰ igu
urraa ‘malucs’.
(g) Singular _ⵉ _i ~ pl ⵉ_ⴰ i_a, com a ⵜⴰⵡⵉⵉⵏⵙⵜ tawiinst / ZNT ⵜⵡⵉⵉⵏⵙⵜ twiinst ~ pl ⵜⵉⵡⵉⵉⵏⴰⴰⵙ tiwiinaas
‘anell; frase’, ⵜⴰⴼⵉⵉⵔⵙⵜ tafiirst / ⵜⵉⴼⵉⵉⵔⵙⵜ tifiirst ‘pera’ ~ pl ⵜⵉⴼⵉⵉⵔⴰⴰⵙ tifiiraas ‘peres’.
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(h) Singular _ⴰ _a ~ pl ⵓ_ⴰ u_a, com a ⴰⴷⵔⴰⴰⵔ adraar ‘muntanya’ ~ pl ⵉⴷⵓⵓⵔⴰⴰⵔ idu
uraar (al costat de
l’extern ⵉⴷⵔⴰⵔⵏ idrarn) ‘muntanyes’, ⴰⵎⴰⴰⴷⵍ amaadl ‘galta’ ~ pl ⵉⵎⵓⵓⴷⴰⴰⵍ imu
udaal ‘galtes’.
(i) Singular ⴰ_ⴰ a_a ~ pl ⵓ_ⴰ u_a, com a ⴰⵣⴰⴰⵖⴰⴰⵔ azaaɣaar ‘plana’ ~ pl ⵉⵣⵓⵓⵖⴰⴰⵔ izu
uɣaar (al costat de
l’extern ⵉⵣⴰⵖⴰⵔⵏ izaɣarn) ‘planes’. Aquesta apofonia és rara fora del QBYL.

3.2.2. Plurals externs
Els plurals que no tenen apofonia prenen un sufix -ⵏ -n, de manera que el tema roman idèntic al
del singular. Aquest sufix fonamental pot anar precedit per algun increment, que pot donar lloc a
diverses variants:
(a) -ⵏⵏ -n en masculí i -ⵉⵉⵏ -in en femení, com a ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ amaziɣ ‘amazic’ ~ pl ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏⵏ imaziɣn
n
‘amazics’, ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ tamaziɣt ‘amaziga’ ~ pl ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵉⵏ timaziɣin
in ‘amazigues’, ⴰⴼⵓⵏⴰⵙ
afunas ‘bou’ ~ pl ⵉⴼⵓⵏⴰⵙⵏⵏ ifunasn
n ‘bous’, ⵜⴰⴼⵓⵏⴰⵙⵜ tafunast ‘vaca’ ~ pl ⵜⵉⴼⵓⵏⴰⵙⵉⵉⵏ tifunasin
in
‘vaques’, ⵓⵔⴰⵔ urar ‘cançó; joc’ ~ pl ⵓⵔⴰⵔⵏⵏ urarn
n ‘cançons; jocs’. Com que és la formació de
plural més regular, és també la més que gaudeix de major rendiment lexicològic.
(b) -ⵡ
ⵡⵏ -wn en masculí i -ⵡ
ⵡⵉⵏ -win en femení, com a ⵉⵏⴱⴳⵉ inbgi ‘convidat’ ~ pl ⵉⵏⴱⴳⵉⵉⵡⵏ inbgiwn
iwn
‘convidats’, ⵜⵉⵏⴱⴳⵉⵜ tinbgit ‘convidada’ ~ pl ⵜⵉⵏⴱⴳⵉⵡ
ⵡⵉⵏ tinbgiwin
win ‘convidades’.
(c) -ⵉⵉⵡⵏ -iwn en masculí i -ⵉⵉⵡⵉⵏ -iwin en femení, com a ⴰⵡⴰⵍ awal ‘paraula’ ~ pl ⵉⵡⴰⵍⵉⵉⵡⵏ iwaliwn
iwn
‘paraules’. Aquest esquema és el més freqüent en els noms femenins en ⵜ-__-ⴰ t-__-a i ⵜ-__-ⵉ t__-i, com ⵜⴰⵎⵖⵔⴰ tamɣra ‘noces’~ pl ⵜⵉⵎⵖⵔⵉⵉⵡⵉⵏ timɣriiwin,
win ⵜⵉⵎⵣⴳⵉⴷⴰ timzgida / ⵜⴰⵎⵣⴳⵉⴷⴰ
tamzgida ‘mesquita’~ pl ⵜⵉⵎⵣⴳⵉⴷⵉⵉⵡⵉⵏ timzgidiwin
iwin ‘mesquites’, ⵜⴰⵙⴽⴰⵍⴰ taskala ‘escala’ ~ pl
ⵜⵉⵙⴽⴰⵍⵉⵉⵡⵉⵏ tiskaliwin
iwin ‘escales’ i ⵜⴰⴱⵔⵉⴷⴰ tabrida ‘pista caravanera’ ~ pl ⵜⵉⴱⵔⵉⴷⵉⵉⵡⵉⵏ
tibridiwin
iwin (al costat de ⵜⵉⴱⵔⴰⴷⵉⵉⵡⵉⵏ tibradiwin
iwin)
iwin ‘pistes caravaneres’.
(d) -ⵜ
ⵜⵏ -tn en masculí i -ⵜ
ⵜⵉⵏ -tin en femení, com a ⴰⵎⵏⵖⵉ amnɣi ‘baralla’ ~ pl ⵉⵎⵏⵖⵉⵜ
ⵜⵏ imnɣiitn
‘baralles’, ⴰⴳⴳⵓ aggu ‘fum’ ~ pl ⴰⴳⴳⵓⵜ
ⵜⵏ aggutn
tn ‘fums’, ⴰⴱⵔⴰ abra ‘trava; falca; botó’ ~ pl
ⵉⴱⵔⴰⵜ
ⵜⵏ ibratn
tn ‘traves; falques; botons’, ⵓⴷⵉ udi ‘mantega salada’ ~ pl ⵓⴷⵉⵜ
ⵜⵏ uditn
tn ‘mantegues
salades’, ⵜⵓⴷⵉⵜ tudit ‘mantega fresca’ ~ pl ⵜⵓⴷⵉⵜ
ⵜⵉⵏ tuditin
tin ‘mantegues fresques’, ⵉⴱⵔⴱⵉⵍⵍⵓ
ibrbillu ‘papallona’ ~ pl ⵉⴱⵔⴱⵉⵍⵍⵓⵜ
ⵜⵏ ibrbillutn
tn (al costat de ⵉⴱⵔⴱⵉⵍⵍⴰ ibrbilla) ‘papallones’,
ⵜⵉⴱⵔⴱⵉⵍⵍⵓⵜ tibrbillut ‘papallona petita’ ~ pl ⵜⵉⴱⵔⴱⵉⵍⵍⵓⵜ
ⵜⵉⵏ tibrbilluttin (al costat de
ⵜⵉⴱⵔⴱⵉⵍⵍⴰ tibrbilla) ‘papallones petites’, ⴰⵙⴳⵓⵏⴼⵓ asgunfu ‘descans’ ~ pl ⵉⵙⴳⵓⵏⴼⵓⵜ
ⵜⵏ
isgunfutn
tn ‘descansos’.
(e) És normal que en els temes nominals s’elideixi la glide final (-ⵡ
ⵡ -w i -ⵢⵢ -y) en masculí singular i
que sensibilitzi en plural i en femení, com a ⴰⵎⴽⵙⴰ amksa ‘pastor’ ~ pl ⵉⵎⴽⵙⴰⵡ
ⵡⵏ imksaw
wn
‘pastors’, ⵜⴰⵎⴽⵙⴰⵡ
ⵡⵜ tamksaw
wt ‘pastora’ ~ pl ⵜⵉⵎⴽⵙⴰⵡ
ⵡⵉⵏ timksaw
win ‘pastores’, ⴰⵏⴳⴱⵉ anbgi
‘convidat’ ~ pl ⵉⵏⴱⴳⵉⵡ
ⵡⵏ inbgiw
wn ‘convidats’, ⵜⴰⵏⴳⴱⵉⵡ
ⵡⵜ tanbgiw
wt ‘convidada’ ~ pl ⵜⵉⵏⴱⴳⵉⵡ
ⵡⵉⵏ
tinbgiw
win ‘convidades’, ⴰⵖⵔⴷⴰ aɣrda ‘rata’ ~ pl ⵉⵖⵔⴷⴰⵢⵢⵏ iɣrdayyn ‘rates’, ⵜⴰⵖⵔⴷⴰⵢⵢⵜ taɣrdayyt
‘ratolí’ ~ pl ⵜⵉⵖⵔⴷⴰⵢⵢⵉⵏ tiɣrdayyin ‘ratolins’.

3.2.3. Plurals mixtos
Hi ha formacions de plural que combinen l’apofonia (visible per la vocalització de plural _ⴰ _a)
amb el sufix de plural (-ⵏ -n en masculí i -ⵉⵏ -in en femení):
(a) Apofonia _ⴰ _a, tensió de la segona radical i sufix -ⵏⵏ -n en masculí i -ⵉⵉⵏ -in en femení, com a
ⴰⴼⵓⴷ afud ‘genoll’ ~ pl ⵉⴼⴰⴰⴷⴷⵏⵏ ifaaddn
n ‘genoll’, ⴰⴼⵓⵙ afus ‘mà’ ~ pl ⵉⴼⴰⴰⵙⵙⵏⵏ ifaassn
n ‘mans’,
ⴰⵖⵉⵍ aɣil / ⵉⵖⵉⵍ iɣil ‘braç’ ~ pl ⵉⵖⴰⴰⵍⵍⵏⵏ iɣaalln
n ‘braços’, ⴰⵙⵉⴼ asif ‘riu’ ~ pl ⵉⵙⴰⴰⴼⴼⵏⵏ isaaffn
n ‘rius’,
ⴰⵎⵓⴷ amud ‘llavor’ ~ pl ⵉⵎⴰⴰⴷⴷⵏⵏ imaaddn
n ‘llavors’ i ⵜⵉⵏⵉⴼⵜ tinift ‘pèsol’ ~ pl ⵜⵉⵏⴰⴰⴼⴼⵉⵉⵏ tinaaffin
in
(al costat de ⵜⵉⵏⵉⴼⵉⵏ tinifin) ‘pèsols’.
(b) -ⴰⴰⵏ -an en masculí i -ⴰⴰⵜⵉⵏ -atin en femení, com a ⴰⵙⵍⵎ aslm ‘peix’ ~ pl ⵉⵙⵍⵎⴰⴰⵏ islman
an ‘peixos’,
ⴰⵍⵖⵎ alɣm ‘dromedari’ ~ pl ⵉⵍⵖⵎⴰⴰⵏ ilɣman
an ‘dromedaris’, ⵜⴰⵍⵖⵎⵜ talɣmt ‘dromedària’ ~ pl
ⵜⵉⵍⵖⵎⴰⴰⵜⵉⵏ tilɣmaatin
an ‘arrels; venes’,
tin ‘dromedàries’, ⴰⵥⵓⵔ aẓur ‘arrel; vena’ ~ pl ⵉⵥⵓⵔⴰⴰⵏ iẓuran
ⴰⵥⵔⵓ aẓru ‘pedra’ ~ pl ⵉⵥⵔⴰⴰⵏ iẓran
an ‘pedres’, ⵉⵣⵉ izi ‘mosca’ ~ pl ⵉⵣⴰⴰⵏ izan
an ‘mosca’, ⵉⵙⵍⵉ isli
‘nuvi’ ~ pl ⵉⵙⵍⴰⴰⵏ islan
an,
an ⵜⵉⵙⵍⵉⵜ tislit ‘núvia’ ~ pl ⵜⵉⵙⵍⴰⴰⵜⵉⵏ tislaatin
tin ‘núvia’, ⵉⴼⵔⵉ ifri ‘cova’ ~
pl ⵉⴼⵔⴰⴰⵏ ifran
an ‘coves’, ⵉⵣⵍⵉ izli ‘cançó’ ~ pl ⵉⵣⵍⴰⴰⵏ izlan
an,
an ⵜⵉⵣⵍⵉⵜ tizlit ‘cançoneta’ ~ pl
ⵜⵉⵣⵍⴰⴰⵜⵉⵏ tizlaatin
atin ‘coves
tin ‘cançonetes’, ⵜⵉⴼⵔⵉⵜ tifrit ‘cova petita’ ~ pl ⵜⵉⴼⵔⴰⴰⵜⵉⵏ tifratin
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petites’, ⵉⵜⵔⵉ itri ‘estel’ ~ pl ⵉⵜⵔⴰⴰⵏ itran
an ‘estels’, ⵜⵉⵜⵔⵉⵜ titrit ‘estel petit’ ~ pl ⵜⵉⵜⵔⴰⴰⵜⵉⵏ
titratin
atin ‘estels petits’, ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ tabrat ‘carta’ ~ pl ⵜⵉⴱⵔⴰⴰⵜⵉⵏ tibratin
atin ‘cartes’, ⵓⵔⵜⵉ urti ‘horta’ ~
pl ⵓⵔⵜⴰⴰⵏ urtan
an ‘hortes’, ⵜⵓⵔⵜⵉⵜ turtit ‘hort’ ~ pl ⵜⵓⵔⵜⴰⴰⵜⵉⵏ turtatin
atin ‘horts’.
(c) -ⴰⴰⵡⵏ -awn en masculí i -ⴰⴰⵡⵉⵏ -awin en femení, com a ⵉⵖⴼ iɣf ‘cap’ ~ pl ⵉⵖⴼⴰⴰⵡⵏ iɣfawn
awn ‘caps’,
ⵓⵍ ul ‘cor’ ~ pl ⵓⵍⴰⴰⵡⵏ ulawn
awn ‘cors’, ⵓⴷⵎ udm ‘cara’ ~ pl ⵓⴷⵎⴰⴰⵡⵏ udmawn
awn ‘cares’, ⵉⵙⵎ ism ‘nom’
~ pl ⵉⵙⵎⴰⵡ
ⵡⵏ ismawn
awn ‘noms’, ⵉⵣⵎ izm ‘lleó’ ~ pl ⵉⵣⵎⴰⴰⵡⵏ izmawn
awn ‘lleons’, ⵉⵍⵎ ilm ‘pell’ ~ pl
ⵉⵍⵎⴰⴰⵡⵏ ilmawn
awn ‘pells’, ⵉⵎⵉ imi ‘boca’ ~ pl ⵉⵎⴰⴰⵡⵏ imawn
awn ‘boques’, ⵉⴼⵔ ifr ‘fulla’ ~ pl ⵉⴼⵔⴰⴰⵡⵏ
ifrawn
awn ‘fulles’, ⵜⵉⴼⵔⵜ tifrt ‘ala’ ~ pl ⵜⵉⴼⵔⴰⴰⵡⵉⵏ tifrawin
awin ‘ales’.
(d) Apofonia _ⴰ_(ⴰ) _a_(a), i sufix -ⵏⵏ -n en masculí i -ⵉⵉⵏ -in en femení, com a ⵉⵣⵉⴽⵔ izikr ‘corda’ ~
pl ⵉⵣⴰⴰⴽⴰⴰⵔⵏⵏ izaakaarn
n ‘cordes’, ⵉⵎⵉⴽⵔ imikr ‘lladre’ ~ pl MZƔ ⵉⵎⴰⴰⴽⵔⵏⵏ imaakrn
n / CLḤ ⵉⵎⴰⴰⴽⴰⴰⵔⵏⵏ
imaakaarn
n ‘lladres’, ⵉⴽⵉⴽⵔ ikikr ‘cigró’ ~ pl ⵉⴽⴰⴰⴽⵔⵏⵏ ikaakrn
n ‘cigrons’, ⵉⵣⵎⵔ izmr / ⵉⵣⵉⵎⵎⵔ
izimmr / ⵉⵣⵉⵎⵔ izimr ‘marrà’ ~ pl ⵉⵣⵎⴰⴰⵔⵏⵏ izmaarn
n / ⵉⵣⴰⴰⵎⴰⴰⵔⵏⵏ izaamaarn
n / ⵉⵣⴰⴰⵎⵎⴰⴰⵔⵏⵏ izaammaarn
n
‘marrans’, ⵉⴽⵔⵔⵉ ikrri ‘marrà’ ~ pl ⴰⴽⵔⴰⴰⵔⵏⵏ akraarn
n ‘marrans’, ⵉⴳⵉⴷⵔ igidr ‘àguila’ ~ pl
ⵉⴳⴰⴰⴷⵔⵏⵏ igaadrn
n (al costat de ⵉⴳⵉⴷⵔⵏ igidrn / ⵉⴳⵓⴷⴰⵔ igudar / ⵉⴳⵉⴷⴰⵔ igidar) ‘àguiles’.
(e) Miscel·lània: ⴰⴱⵔⵉⴷ abrid ‘camí’ ~ pl ⵉⴱⵔⴷⴰⴰⵏ ibrdan
an (al costat de ⵉⴱⵔⵉⴷⵏ ibridn) ‘camins’,
CLḤ ⴰⴼⵔⵓⵅ afrux ‘noi’ ~ pl ⵉⴼⵔⵅⴰ
ⴰⵏ ifrxan
an ‘nois’, CLḤ ⵜⴰⴼⵔⵓⵅⵜ tafruxt ‘noia’ ~ pl ⵜⵉⴼⵔⵅⵉⵉⵏ
tifrxiin ‘noies’, ⴰⵙⵙ ass ‘dia’ ~ pl ⵓⵙⵙⴰⴰⵏ ussan
an ‘dies’, ⵓⵛⵛⵏ uccn ‘xacal’ ~ pl ⵓⵛⵛⴰⴰⵏⵏⵏ uccaann
n
‘xacals’, ⵜⵓⵛⵛⵏⵜ tuccnt ‘xacal femella’ ~ pl ⵜⵓⵛⵛⴰⴰⵏⵉⵉⵏ tuccaanin
in ‘xacals femelles’, CLḤ ⴰⵅⵙ axs /
ⵓⵅⵙ uxs ‘dent’ ~ pl ⵓⵅⵙⴰⴰⵏ uxsan
an ‘dents’, CLḤ ⵜⴰⵅⵙⵜ taxst / ⵜⵓⵅⵙⵜ tuxst ‘denteta’ ~ pl ⵜⵓⵓⵅⵙⵉⵉⵏ
tu
uxsin
in ‘dentetes’.

3.2.4. Plurals especials
(a) El morfema ⵉⴷ id s’utilitza amb noms que no tenen flexió de plural:
(i)
els arabismes no integrats morfològicament, com ⵍⵇⴰⵢⴷ lqayd ‘alcalde’ ~ pl ⵉⴷ ⵍⵇⴰⵢⴷ id
lqayd ‘alcaldes’;
(ii)
noms derivats amb el prefix possessiu (§ 3.4.1.2.c) o de propietat (§ 3.4.1.2.d): ⴱⵓⵜⴰⴳⴰⵏⵜ
butagant ‘senglar’ ~ pl ⵉⴷ ⴱⵓⵜⴰⴳⴰⵏⵜ id butagant ‘senglars’, ⴱⴰⴱ ⵏ ⵓⵅⴰⵎ bab n uxam
‘amfitrió’ ~ pl ⵉⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵓⵅⴰⵎ id bab n uxam ‘amfitrions’;
(iii)
noms sense prefix d’estat, com ⴱⵟⵟⵓ bṭṭu ‘separació’ ~ pl ⵉⴷ ⴱⵟⵟⵓ id bṭṭu
‘separacions’;
(iv)
noms que designen un realitat concebuda com a única, com ⵉⴷ ⴱⴰⵔⵙⴰⵍⵓⵏⴰ Id Barsaluna
‘les Barcelones’.
(b) S’utilitzen plurals supletius en alguns noms en què l’arrel amb què es forma el tema del plural és
diferent de la del tema de singular, com a ⵜⵉⴹⵜ tiḍt ‘ull’ ~ pl ⴰⵍⵍⵏ alln ‘ulls’, ⵜⵉⵍⵉ tili ‘ovella’ ~
pl ⵜⴰⵜⵜⵏ tattn / ⵓⵍⵍⵉ ulli ‘ovelles’, ⴰⵔⴱⴰ arba ‘nen, noi’ ~ pl ⵉⵛⵉⵔⵔⴰⵏ icirran ‘nens, nois’ (al
costat de ⵉⵔⴱⴰⵜⵏ irbatn / ⵉⵔⴱⴰⵏ irban), ⵎⴻⵎⵎⵉ mǝmmi / CLḤ ⵉⵡⵉ iwi / MZƔM ⵢⵉⵡ yiw ‘fill’ ~ pl
ⴰⵔⵔⴰⵡ arraw / ⵜⴰⵔⵡⴰ tarwa ‘fills’, ⵉⵍⵍⵉ illi ‘filla’ ~ pl ⵉⵙⵜⵉ isti ‘filles’, ⵜⴰⵎⵟⵟⵓⴹⵜ tamṭṭuḍt /
ⵜⴰⵎⵟⵟⵓ¨ⵜ tamṭṭut ‘dona’~ pl ⵜⵉⵙⴷⵏⴰⵏ tisdnan / MZƔS ⵜⴰⵢⵜⵛⵉⵏ taytcin / MZƔS ⵜⵉⵄⵢⵢⴰⵍⵉⵏ tiɛyyalin
/ MZƔM ⵜⵉⵡⵜⵎⵉⵏ tiwtmin / QBYL ⵜⵉⵍⴰⵡⵉⵏ tilawin ‘dones’, ⵜⴰⴳⵎⴰⵔⵜ tagmart ‘euga’ ~ pl
ⵜⵉⵖⴰⵍⵍⵉⵏ tiɣallin (al costat de ⵜⵉⴳⵎⴰⵔⵉⵏ tigmarin) ‘eugues’.
(c) Plurals irregulars (fonològicament o morfològicament), com ⴰⴹⴳⴳⵯⴰⵍ aḍggwal ‘sogre’ ~ pl
ⵉⴹⵓⵍⴰⵏ iḍulan ‘sogres’, ⵜⴰⴹⴳⴳⵯⴰⵍⵜ taḍggwalt ‘sogra’ ~ pl ⵜⵉⴹⵓⵍⵉⵏ tiḍulin ‘sogres’, ⴰⵢⴷⵉ aydi
‘gos’ ~ pl ⵉⵢⴹⴰⵏ iyḍan ‘gossos’, ⴰⴳⴷⵉ agdi ‘gos’ ~ pl ⵉⴳⴹⴰⵏ igḍan ‘gossos’, ⵜⴰⵖⴰⴷⵜ taɣadt ~ pl
ⵜⵉⵖⴷⵜⵏ tiɣdtn / ⵜⵉⵖⴰⴷⵜⵏ tiɣadtn ‘cabres’, ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ taddart ‘casa’ ~ pl ⵜⵓⴷⵔⵉⵏ tudrin (al costat
de ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵉⵏ taddarin) ‘cases’.

3.2.5. Pluralia tantum
Hi ha noms que només s’utilitzen en plural, com ⴰⵎⴰⵏ aman ‘aigua’, ⵉⴷⴰⵎⵎⵏ idammn ‘sang’,
ⵉⵎⴰⵏ iman ‘ànima’, ⵎⵉⴷⴷⵏ middn / ⵎⴷⴷⵏ mddn ‘gent’, ZNT ⵉⵡⴷⴰⵏ iwdan ‘gent’, ⵜⵉⵔⵔⴰ tirra
‘escriptura’, ⵉⵍⴰⵎⵎⵏ ilammn ‘segó’, ⵜⵉⵎⵍⴻⵍⵍⴰⵢ timlǝllay ‘girangosa; mareig; vertigen’, ⵓⵍⵎⴰⵏ ulman
‘trama’, ⵜⵉⴽⵉⴽⴰⴹ tikikaḍ ‘pessigolles’, ⵜⵉⴼⵉⵥⵥⴰ tifiẓẓa ‘xiclet’, ⵉⵖⵓⵔⴰⵏ iɣuran ‘alba’, ⵉⵎⵙⵡⴰⵏ
imswan ‘bigoti’, ⵉⴼⵔⴰⵙⵏ ifrasn ‘brossa’, ⵜⵉⵃⵓⴳⴳⵔⴹⴰ tiḥuggrḍa ‘a collibè’, ⵉⵎⴷⵉⵡⵉⵍⵏ imdiwiln
‘conversa’, ⵜⵉⵖⵔⴷⵉⵏ tiɣrdin ‘darrere’, ⵉⵔⵥⴰⵏ irẓan ‘despeses’, ⵉⵛⵉⵃⴰⵏⵏ iciḥann ‘despit’, ⵜⵉⵙⵙⴰⵙ
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tissas ‘dignitat’, ⵜⵉⵏⵄⴰⵛⵉⵏ tinɛacin ‘diners’, ⵜⵉⵎⴳⴳⴰ timgga ‘encanteri’, ⵜⵓⵙⵎⵉⵏ tusmin ‘gelosia’,
ⵜⵉⵎⵓⵔ¨ⴹⵓⵙⵉⵏ timurḍusin ‘maldat’, ⵉⵍⵓⴼⵙⴰⵏ ilufsan ‘escopinada’, ⵍⵡⴰⵛⵓⵏ lwacun ‘família’, ⴰⵣⵖⵉⵡⵏ
azɣiwn ‘galteres’, ⵉⵥⵥⴰⵏ iẓẓan / ⵉⵅⵅⴰⵏ ixxan ‘merda’, ⵉⵖⵏⴰⵏ iɣnan ‘obligació’, ⵉⵊⵓⵊⴰⵏ ijujan ‘perfum’,
RIF ⵜⵉⵎⵔⵥⵓⴳⴰ timrẓuga ‘xicoira’.

3.3. Estat
L’amazic oposa un estat d’annexió (que és el marcat) a un de lliure (que és el no marcat).
Aquesta oposició, marcada morfològicament, permet unes distincions sintàctiques que tractem a §
3.3.2. Els prefixos d’estat provenen molt probablement de l’aglutinació d’un element d’origen
pronominal que ve, en darrera instància, del pronom de suport de determinació (§ 4.3), per bé que
ignorem els detalls de la manera com es va desenvolupar aquest procés d’aglutinació.

3.3.1. Temes nominals
Si traiem el prefix d’estat, el que ens resta és el tema nominal seguit eventualment de sufixos de
gènere (femení) i de nombre (plural). En amazic, els temes nominals poden començar per consonant o
per cadascuna de les tres vocals. Segons cadascun d’aquests tipus de temes, el prefix d’estat adopta
una morfologia diferent, tal com veurem a continuació.
3.3.1.1. Temes en C- regulars
Els temes nominals començats per consonant segueixen la següent flexió d’estat, que
exemplifiquem amb el nom ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ amaziɣ ‘amazic’:
masculí singular
masculí plural
femení singular
femení plural
estat lliure
ⴰ- aⵉ-__ iⵜⴰ- taⵜⵉ- tita
ti
(el)
ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ amaziɣ
ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ imaziɣn ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ tamaziɣt
ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ timaziɣin
ta
estat d’annexió ⵓ- uⵉ-__ iⵜ- tⵜ- t(ea)
ⵓⵎⴰⵣⵉⵖ umaziɣ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ imaziɣn ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ tmaziɣt
ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ tmaziɣin
Aquesta és, de llarg, la flexió que gaudeix de major productivitat lexicològica, fins al punt que
pot ésser considerada com la més “regular”.
3.3.1.2. Temes en C- metafònics
És molt freqüent que, en temes nominals que contenen una -i-, la ⴰ- a- del prefix d’estat (tant del
masculí com del femení) esdevingui ⵉ- i- en virtut d’una metafonia regressiva, que és una assimilació
dilatòria en què una vocal no contigua del tema influeix en la vocal del prefix d’estat, en aquest cas
tancant-la. Aquest tipus de metafonia és constatable en els següents tipus de noms:
(a) Noms primaris, com ⵉⴳⵉⴷⵉ igidi / ⵉⴳⵉⴷⵓ igidu ‘sorra’, ⵉⴳⵉⴷⵔ igidr ‘àguila’, ⵉⴽⵔⵔⵉ ikrri
‘marrà’, ⵉⵖⵉⵔⴷⵎ iɣirdm ‘escorpí’, ⵉⵔⵥⵥⵉ irẓẓi ‘vespa’, ⵉⴼⵔⵉ ifri ‘cova’, ⵜⵉⵉⴼⵔⵉⵜ tiifrit ‘cova
petita’, ⵉⵣⵍⵉ izli ‘cançó’, ⵜⵉⵉⵣⵍⵉⵜ tiizlit ‘cançoneta’, ⵉⴼⵏⵣⵉ ifnzi ‘peülla’, ⵉⴼⵉⵖⵔ ifiɣr ‘serp’,
ⵜⵉⵉⴼⵉⵖⵔⴰ tiifiɣra ‘escurçó’, ⵜⵉⵉⴳⵎⵎⵉ tiigmmi ‘casa’, ⵉⵎⵏⴷⵉ imndi ‘cereals’, ⵉⴽⵉⴽⵔ ikikr ‘cigró’,
ⵉⴱⵉⵜⵙ ibits ‘bleda’, ⵉⴱⵉⵇⵙ ibiqs ‘lledoners’, ⵉⴼⵉⴼⵍ ififl ‘pebrots’, ⵉⴳⵍⴳⵉⵣ iglgiz ‘escarabat’.
(b) Noms d’acció (tant abstracta com concreta), noms d’estat i noms de qualitat (§ 3.4.1.1.a), com
ⵉⴳⴳⵉ iggi ‘acte, fet’, ⵉⴳⵉⴹ igiḍ ‘ofec’, ⵜⵉⵉⴼⵖⵙⵉ tiifɣsi ‘clivellament’, ⵉⴼⵖⵙⵉ ifɣsi ‘clivella’,
ⵉⵔⵉⴼⵉ irifi ‘molta set’, ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ igllin ‘pobre’, ⵜⵉⵉⴳⵍⵍⵉⵏⵜ tiigllint ‘pobra’.
(c) Noms d’agent i de pacient (§ 3.4.1.1.b), com ⵉⵏⵉⴼⵉⴼ inifif ‘embut’, ⵉⵎⵉⴽⵍ imikl ‘vianant’,
ⵉⵏⴱⴹⵉ inbḍi ‘jutge’, ⵜⵉⵉⵏⴱⴹⵉⵜ tiinbḍit ‘jutge’ (femení), ⵉⵎⵀⵔⵔⵉ imhrri ‘diligent’, ⵜⵉⵉⵎⵀⵔⵔⵉⵜ
tiimhrrit ‘diligent’ (femení), ⵉⵎⵉⴽⵔ imikr ‘lladre’, ⵉⵏⵉⵖⵉ iniɣi ‘víctima’, ⵉⵎⵔⵏⵉ imrni ‘vençut’.
Els noms d’agent i de pacient metafònics no segueixen cap altre tipus de flexió.
(d) Noms d’instrument i de lloc (§ 3.4.1.1.c), com ⵉⵙⴽⵏⵉ iskni ‘cistella’ i ⵜⵉⵉⵙⴽⵏⵉⵜ tiisknit
‘cistelleta’. Els noms d’instrument i de lloc metafònics no segueixen cap altra mena de flexió.
En estat lliure, els noms amb metafonia es poden confondre amb els noms amb tema en i- (§
3.3.1.5). En canvi, en estat d’annexió es fa evident la distinció, perquè en els temes en i- la vocal és
constant i en els temes en C- metafònics no. Exemple: ⵉⵎⴳⵏⵉ imgni ‘sastre’ ~ f ⵜⵉⵎⴳⵏⵉⵜ timgnit
‘sastressa’:
masculí singular
masculí plural
femení singular
femení plural
estat lliure
ⵉ- iⵉ-__ iⵜⵉ- tiⵜⵉ- titi
(el)
ⵉⵎⴳⵏⵉ imgni
ⵉⵎⴳⵏⴰⵏ imgnan
ⵜⵉⵎⴳⵏⵉⵜ timgnit
ⵜⵉⵎⴳⵏⴰⵜⵉⵏ timgnatin
ti
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estat d’annexió
(ea)

ⵉ- iⵉⵎⴳⵏⵉ imgni

ⵉ-__ iⵉⵎⴳⵏⴰⵏ imgnan

ⵜ - tⵜⵎⴳⵏⵉⵜ tmgnit

ⵜ - tⵜⵎⴳⵏⴰⵜⵉⵏ tmgnatin

Molts noms presenten la variant metafònica i l’etimològica —que tant podria deure’s a una
conservació antiga com a una refecció analògica posterior—, com a ⴰⵙⵍⵉ asli / ⵉⵙⵍⵉ isli ‘nuvi’,
ⵜⴰⵙⵍⵉⵜ taslit / ⵜⵉⵉⵙⵍⵉⵜ tiislit ‘núvia’, ⴰⵎⴽⵍⵉ amkli / ⵉⵎⴽⵍⵉ imkli ‘dinar’, ⴰⵎⵏⵙⵉ amnsi / ⵉⵎⵏⵙⵉ imnsi
‘sopar’, ⴰⵎⵏⵖⵉ amnɣi / ⵉⵎⵏⵖⵉ imnɣi ‘lluita’, ⴰⵍⴷⵉ aldi / ⵉⵍⴷⵉ ildi ‘fona’, ⴰⵏⵉⵍⵉ anili (ⵓ-) / ⴰⵏⵍⵉ anli /
ⵉⵏⵍⵉ inli ‘mill’, ⴰⴼⵔⴽⵉ afrki / ⵉⴼⵔⴽⵉ ifrki ‘escorça’, ⴰⴳⵊⴷⵉ agjdi / ⵉⴳⵊⴷⵉ igjdi ‘tronc’, ⴰⴼⵖⵙⵉ afɣsi
/ ⵉⴼⵖⵙⵉ ifɣsi ‘esquerda’, ⴰⴽⴹⵉⴼ akḍif / ⵉⴽⴹⵉⴼ ikḍif ‘catifa’, / ⴰⴱⵉⴱⴱⵉ abibbi / ⵉⴱⵉⴱⴱⵉ ibibbi
‘càrrega a l’esquena, assumpció’, ⴰⴱⴷⴷⵉ abddi / ⵉⴱⴷⴷⵉ ibddi ‘aturada’, ⴰⴼⵙⵜⵉ afsti / ⵉⴼⵙⵜⵉ ifsti
‘mutisme’, ⵜⴰⵎⵣⴳⵉⴷⴰ tamzgida / ⵜⵉⵉⵎⵣⴳⵉⴷⴰ tiimzgida ‘mesquita’ i els llatinismes antics ⴰⴼⵉⵍⵓ afilu /
RIF ⴼⵉⵍⵓ filu / ⵉⴼⵉⵍⵓ ifilu / ⵉⴼⵉⵍⵉ ifili ‘fil’, ⵜⴰⴼⵉⵔⵙⵜ tafirst / ⵜⵉ
ⵉⴼⵉⵙⵔⵜ tiifirst ‘pera, perera’ i
ⵜⴰⴽⵉⵔⴰ takira / ⵜⵉⵉⴽⵉⵔⴰ tiikira ‘cera’. L’antiguitat del fenomen de la metafonia està assegurada pel
fet que molts noms mantenen la metafonia fins i tot si la vocal anterior que la va ocasionar va acabar
sincopant-se —és el cas de totes les breus en AS—, com en el llatinisme antic agĕr ‘camp’ >
paleoamazic *agĭr > *igĭr > igǝr > AE ⵉⴳⵔ igr ‘ídem’, que pren la flexió dels temes en -i.
3.3.1.3. Temes en CV- en zenata
En el grup dialectal ZNT, una nombrosa llista amb certes variants però en general força
coincident de noms de tema en CV- prescindeix de la vocal del prefix d’estat lliure tant en masculí
com en femení, com a ⴰⴼⵓⵙ afus / ZNT ⴼⵓⵙ fus (ⵓ-) ‘mà, braç’, ⴰⴹⴰⴹ aḍaḍ / ZNT ⴹⴰⴹ ḍaḍ (ⵓ-) ‘dit’,
ⴰⴹⴰⵔ aḍar / ZNT ⴹⴰⵔ ḍar (ⵓ-) ‘peu, cama’, ⴰⴼⵓⴷ¨¨ afud / ZNT ⴼⵓⴷ¨¨ fud (ⵓ-) ‘genoll’, ⴰⵎⴰⵍⵓ amalu / ZNT
ⵎⴰⵍⵓ malu (ⵓ-) ‘ombra, obac’, ⴰⵍⵉⵎ alim (ⵡⴰ-) / ZNT ⵍⵓⵎ lum (ⵓ-) ‘palla’, ⴰⴼⵉⵍⵓ afilu / RIF ⴼⵉⵍⵓ filu
(ⵓ-) ‘fil’, ⴰⵖⴰⵏⵉⵎ aɣanim / ZNT ⵖⴰⵏⵉⵎ ɣanim (ⵓ-) ‘canya’, ⵜⴰⵖⴰⵏⵉⵎⵜ taɣanimt (ⵜⵖ-) / ZNT ⵜⵖⴰⵏⵉⵎⵜ
tɣanimt ‘flauta’, ⵜⴰⵎⴰ tama (ⵜⴰ-) / ZNT tma ⵜⵎⴰ ‘costat’, ⵜⴰⵙⴰ tasa (ⵜⴰ-) / ZNT ⵜⵙⴰ tsa ‘fetge’,
ⴰⵢⴰⵣⵉⴹ ayaziḍ / ZNT ⵢⴰⵣⵉⴹ yaziḍ (ⵓ-) ‘gall’, ⵜⴰⵢⴰⵣⵉⴹⵜ tayaziḍt (ⵜⵢ-) / ZNT ⵜⵢⴰⵣⵉⴹⵜ tyaziḍt
‘gallina’, RIF-FIG ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ tcamma ‘pilota’, etc. Fins i tot si és incerta l’antiguitat d’aquest tret, el fet
que sigui comú a tots els dialectes i parlars ZNT fa necessari que sigui elevat a l’estàndard, per la qual
cosa reportem al diccionari tant la variant no ZNT (i, per tant, amb la vocal del prefix d’estat lliure)
com la ZNT en els noms en què això passa. En qualsevol cas, no és pas un tret que generi dificultats de
mútua intel·ligibilitat interdialectal. Exemple del quadre: ⴰⴹⴰⵔ aḍar / ZNT ⴹⴰⵔ ḍar ‘peu; cama’ (en
femení té el valor diminutiu de ‘peuet; cameta’:
masculí singular
masculí plural
femení singular
femení plural
estat lliure
Ø
ⵉ-__ iⵜ- tⵜⵉ- titi
(el)
ⴹⴰⵔ ḍar
ⵉⴹⴰⵔⵏ iḍarn
ⵜⴹⴰⵔⵜ tḍart
ⵜⵉⴹⵔⴰⵉⵏ tiḍarin
ti
estat d’annexió ⵓ- uⵉ-__ iⵜ- tⵜ- t(ea)
ⵓⴹⴰⵔ uḍar
ⵉⴹⴰⵔⵏ iḍarn
ⵜⴹⴰⵔⵜ tḍart
ⵜⴹⴰⵔⵉⵏ tḍarin
3.3.1.4. Temes en aEls temes en a- mantenen la vocal del prefix d’estat en totes les formes de la flexió, amb
independència del gènere i del nombre. Aquesta constància de la vocal és deguda al fet que forma
part, sincrònicament, del tema nominal, mentre que, diacrònicament, es pot explicar —si més no en
molts casos— com a compensació a la pèrdua de la primera radical etimològica, com a ⵜⴰⴳⴰⵏⵜ tagant
‘bosc’, que en ZNG de Mauritània és taʔgant, és a dir amb una oclusiva glotal sorda, que, en AS
s’hauria elidit i hauria deixat com a empremta compensatòria aquesta a- constant. Per aquesta raó, en
els temes en vocal constant no hi ha oposició morfològica d’estat en femení. Fornim el paradigma
dels noms que segueixen aquesta flexió mitjançant els exemples de ⵜⴰⴳⴰⵏⵜ tagant ‘bosc’ ~ aug ⴰⴳⴰⵏ
agan ‘selva’:
masculí singular
masculí plural
femení singular
femení plural
estat lliure
ⴰ- aⴰ-__ aⵜⴰ- taⵜⴰ- tata
(el)
ⴰⴳⴰⵏ agan
ⴰⴳⵏⵏ agann
ⵜⴰⴳⴰⵏⵜ tagant
ⵜⴰⴳⴰⵏⵉⵏ taganin
ta
estat d’annexió ⵡⴰ- wawa
ⵡⴰ-__ wawa
ⵜ ⴰ- ta ⵜⴰ- ta(ea)
ⵡⴰⴳⴰⵏ wagan
ⵡⴰⴳⴰⵏⵏ wagann
ⵜⴰⴳⴰⵏⵉⵜ tagant
ⵜⴰⴳⴰⵏⵉⵏ taganin
wa
wa
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Són molts els noms que segueixen aquesta flexió, com ⴰⵏⵓ anu ‘pou’, ⵜⴰⵏⵓⵜ tanut ‘pouet’, ⴰⵔⴳⴰⵏ
argan ‘oli d’argània’, ⵜⴰⵔⴳⴰⵏⵜ targant ‘argània’, ⴰⵢⵢⵓⵔ ayyur / ⴰⵢⵓⵔ ayur / QBYL ⴰⴳⴳⵓⵔ aggur
‘lluna’, ⴰⴷⴳⴰⵍ adgal / ZNT ⴰⴷⵊⴰⵍ adjal ‘vidu’, ⵜⴰⴷⴳⴰⵍⵜ tadgalt / ZNT ⵜⴰⴷⵊⴰⵍⵜ tadjalt ‘vídua’, ⵜⴰⴳⵓⵜ
tagut ‘boira’, ⴰⴳⴳⴰⵢ aggay ‘galta’, ⴰⴳⴳⵯⵔⴰ aggwra / ⴰⴳⵯⵔⴰ agwra / ⴰⴳⵔⴰ agra / ZNT ⴰⵊⵔⴰ ajra
‘cuscussera’, ⴰⴷⴰⴼ adaf ‘entrada’, ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ taddart ‘casa’ ⴰⴳⴰⵢ agay ‘refús’, etc.
Segueixen també aquesta flexió els noms científics i terminològics que en la llengua d’origen
(al més sovint grec o llatí) comencen per a-, com ⴰⵜⵓⵎ atum ‘àtom’ (ⵡⴰ-) ~ pl ⴰⵜⵓⵎⵏ atumn,
ⴰⵏⵜⵔⵓⵓⵍⵓⴳ antrupulug ‘antropòleg’ (ⵡⴰ-) ~ pl ⴰⵏⵜⵔⵓⵓⵍⵓⴳⵏ antrupulugn,, ⵜⴰⵏⵜⵔⵓⵓⵍⵓⴳⵜ
tantrupulugt ‘antropòloga’ (ⵜⴰ-) ~ pl ⵜⴰⵏⵜⵔⵓⵓⵍⵓⴳⵉⵏ tantrupulugin, ⴰⵡⵔⵉⵙⵜ awrist ‘aorist’ (ⵡⴰ-) ~
pl ⴰⵡⵔⵉⵙⵜⵏ awristn, etc.
3.3.1.5. Temes en iEls temes en i- mantenen la vocal del prefix d’estat en totes les formes de la flexió, amb
independència del gènere i del nombre. Aquesta constància de la vocal és deguda al fet que forma
part, sincrònicament, del tema nominal, mentre que, diacrònicament, es pot explicar —si més no en
molts casos— com la vocalització de /j/ o d’un d’altre fonema palatalitzat que hagi patit una lenició
com a primera radical etimològica. Fornim el paradigma dels noms que segueixen aquesta flexió
mitjançant l’exemple de ⵉⵣⵉ izi ‘mosca’ ~ dim ⵜⵉⵣⵉⵜ tizit ‘mosqueta’:
masculí singular
masculí plural
femení singular
femení plural
estat lliure
ⵉ- i ⵉ-__ iⵜⵉ- tiⵜⵉ- ti(el)
ⵉⵣⵉ izi
ⵉⵣⴰⵏ izan
ⵜⵉⵣⵉⵜ tizit
ⵜⵉⵣⴰⵜⵉⵏ tizatin
estat d’annexió ⵢⵉ- yiⵢⵉ-__ yiⵜⵉ- tiⵜⵉ- tiyi
yi
(ea)
ⵢⵉⵣⵉ yizi
ⵢⵉⵣⴰⵏ yizan
ⵜⵉⵣⵉⵜ tizit
ⵜⵉⵣⴰⵜⵉⵏ tizatin
yi
yi
És possible que l’estat d’annexió dels temes en i-, ⵢⵉ- yi-, vingui de *ⵡⵉ- wi-, tenint en compte que les
formes de l’estat d’annexió dels altres temes en vocal, ⴰ- a- i ⵓ- u-, són ⵡⴰ- wa- i ⵡⵓ- wu-,
respectivament. Sovint és difícil distingir els temes en i- constant dels temes consonàntics metafònics
i, de fet, s’han produït analogies en ambdós sentits en molts dialectes, de manera que de vegades és
necessari fer un ampli estudi comparatiu per distingir-los i, fins i tot, alguns noms admeten totes dues
flexions. La major incertesa la trobem en els noms d’acció en ⵉ- i-, que al més sovint fan l’estat
d’annexió ⵢⵉ- yi- fins i tot quan no hi ha altra evidència que es tracti de noms amb tema en i-. De tota
manera, la distinció es pot mantenir si tenim en compte que ens els temes consonàntics metafònics hi
ha una -i- en l’interior del tema nominal i en els temes en i- (en principi) no, com a ⵉⵍⵙ ils ‘llengua’ ~
ea ⵢⵉⵍⵙ yils, ⵉⵣⵎ izm ‘lleó’ ~ ea ⵢⵉⵣⵎ yizm, ⵉⵍⴼ ilf ‘senglar’ ~ ea ⵢⵉⵍⴼ yilf, ⵜⵉⵍⴼⵜ tilft ‘truja’ ~ ea
ⵜⵉⵍⴼⵜ tilft, ⵜⵉⵙⵏⵜ tisnt ‘sal’ ~ ea ⵜⵉⵙⵏⵜ tisnt, ⵉⴼⵔ ifr ‘fulla’ ~ ea ⵢⵉⴼⵔ yifr, ⵜⵉⴼⵔⵜ tifrt ‘ala’ ~ ea
ⵜⵉⴼⵔⵜ tifrt, etc.
Segueixen també aquesta flexió els noms científics i terminològics que en la llengua d’origen
(al més sovint el grec o el llatí) comencen per una vocal anterior o un diftong amb semivocal anterior
(i-, e-, ae-, ai-, oe-, oi-), com ⵉⴽⵓⵙⵉⵙⵜⵉⵎ ikusistim ‘ecosistema’, ⵉⵜⵉⵎⵓⵍⵓⴳ itimulug ‘etimòleg’,
ⵉⴽⵙⵓⵊⵉⵏ iksujin ‘exogen’, ⵉⴽⵜⵢⵓⵏⵉⵎ iktyunim ‘ictiònim’, ⵜⵉⴽⵜⵢⵓⵏⵉⵎⵉⵜ tiktyunimit ‘ictionímia’,
ⵉⵏⴷⵓⴳⴰⵎ indugam ‘endògam’, ⵜⵉⵏⴷⵓⴳⴰⵎⵉⵜ tindugamit ‘endogàmia’, ⵜⵉⴽⵓⵏⵓⵎⵉⵜ tikunumit
‘economia’, etc. És útil per a evitar algunes confusions possibles, com ara ⴰⵜⵢⵓⵍⵓⴳ atyulug ‘teòleg’
(tema en C- regular) ~ ⵉⵜⵢⵓⵍⵓⴳ ityulug ‘etiòleg’ (tema en i-), ⵜⴰⵜⵢⵓⵍⵓⵊⵉⵜ tatyulujit ‘teologia’ (tema
en C- regular < qeologiva) ~ ⵜⵉⵜⵢⵓⵍⵓⵊⵉⵜ tityulujit ‘etiologia’ (tema en i- < aijtiologiva).
3.3.1.6. Temes en uEls temes en u- mantenen la vocal del prefix d’estat en totes les formes de la flexió, amb
independència del gènere i del nombre. Aquesta constància de la vocal és deguda al fet que forma
part, sincrònicament, del tema nominal, mentre que, diacrònicament, es pot explicar —si més no en
molts casos— com la vocalització de /w/ com a primera radical etimològica, com ha estat amb tota
seguretat el cas de ⵓⵍ ul ‘cor’, que trobem en TRG com a ǝwǝl ~ pl iwăllăn / ǝwlawăn ‘ídem’; en altres
casos, especialment en els noms d’acció, d’estat i de qualitat, sembla clar que la vocal forma part de
l’apofonia de determinats esquemes i que, per analogia als noms veritablement amb vocal constant u-,
hi ha hagut una adaptació a aquesta flexió. Exemplifiquem els noms que segueixen aquesta flexió
amb ⵓⴷⵎ udm ‘cara’ ~ dim ⵜⵓⴷⵎⵜ tudmt ‘carona’:
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estat lliure
(el)
estat d’annexió
(ea)

masculí singular
ⵓ - uⵓⴷⵎ udm
ⵡⵓ- wuwu
ⵓⴷⵎⴰⵡⵏ udmawn

masculí plural
ⵓ-__ uⵓⴷⵎⴰⵡⵏ udmawn
ⵡⵓ-__ wuwu
ⵡⵓⴷⵎⴰⵡⵏ wudmawn
wu

femení singular
ⵜⵓ- tuⵜⵓⴷⵎⵜ tudmt
ⵜⵓ- tuⵜⵓⴷⵎⵜ tudmt

femení plural
ⵜⵓ- tuⵜⵓⴷⵎⴰⵡⵉⵏ tudmawin
ⵜⵓ- tuⵜⵓⴷⵎⴰⵡⵉⵏ tudmawin

Entre els noms que segueixen aquesta flexió, citem ⵓⵔⴰⵔ urar ‘cançó; joc’, ⵓⵛⵛⵏ uccn ‘xacal’,
ⵜⵓⵛⵛⵏⵜ tuccnt ‘xacal femella’, ⵓⵣⴷⵉⵔ uzdir ‘abatut’, ⵜⵓⵣⴷⵉⵔⵜ tuzdirt ‘abatuda’, ⵓⵜⵛⵉ utci
‘menjar’, ⵓⵥⵓⴳ uẓug ‘abús’, ⵓⵔⵜⵓ urtu / ⵓⵔⵜⵉ urti ‘horta’, ⵜⵓⵔⵜⵓⵜ turtut / ⵜⵓⵔⵜⵉⵜ turtit ‘hort’,
ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ tussna ‘saber, cultura’, ⵓⵔⵖ urɣ ‘or’, ⵓⴷⵉ udi ‘mantega salada’ i ⵜⵓⴷⵉⵜ tudit ‘mantega
fresca’.
Segueixen també aquesta flexió els noms científics i terminològics que en la llengua d’origen
(al més sovint grec o llatí) comencen per una vocal posterior o diftong amb semivocal posterior (u-, o, au-), com ⵓⴷⵓⵏⵜⵓⵍⵓⴳ uduntulug ‘odontòleg’, ⵜⵓⴷⵓⵏⵜⵓⵍⵓⴳⵜ tuduntulugt ‘odontòloga’, ⵜⵓⴷⵓⵏⵜⵓⵍⵓⵊⵉⵜ
tuduntulujit ‘odontologia’, ⵓⴽⵙⵉⵊⵉⵏ uksijin ‘oxigen’, etc.
3.3.1.7. Noms en waSón nombrosos els noms dels camps semàntics de la flora i de la fauna que presenten un prefix
ⵡⴰ- wa- invariable quant a la flexió, tant d’estat com de gènere i nombre (en aquest darrer cas fan el
plural mitjançant el morfema ⵉⴷ id, emprat per als noms sense flexió de nombre), com ⵡⴰⴷⵓⴷⴰ
waduda ‘rosella’, QBYL ⵡⴰⵃⵔⵉⵔ waḥrir ‘rosella’, ⵡⴰⵎⵙⴰ wamsa ‘fonoll’, ⵡⴰⵡⵎⵙⴰ wawmsa
‘matafaluga’, ⵡⴰⵢⵏⴰⵏⴰⵙ waynanas ‘borratja’, ⵡⴰⵔⵍⵍⴰⵖ warllaɣ ‘cúscuta’, ⵡⴰⵔⵓⵔⵉ waruri ‘ricí,
figuera infernal’, ⵡⴰⵙⵓⵙⵏ wasusn ‘sèsam’, ⵡⴰⵙⵙⵍⵖⴰ wasslɣa ‘garsa’, CLḤ ⵡⴰⵡⵋⵋ wawẓ̌ẓ̌ ‘perdigot’,
ⵡⴰⵎⵏⵙⴷⴷⴰ wamnsdda ‘fera’, ⵡⴰⵔⵥⵍⵍⵉⵎ warẓllim ‘falcó sacre’, ⵡⴰⴳⵏⵉⵎ wagnim ‘eugastre’ i l’ésser
mitològic ⵡⴰⵖⵣⵏ waɣzn ‘ogre’ (al costat de ⴰⵖⵣⵏ aɣzn). Podem dir que el prefix ⵡⴰ- wa- s’ha
convertit en amazic en marcador de la classe nominal dels fitònims i els etnònims. L’analogia amb la
resta de noms ha fet que molts d’aquests noms admetin una doble flexió, com ara ⵡⴰⵥⴽⴽⵓⵏ waẓkkun
‘civada’ al costat de ⴰⵥⴽⴽⵓⵏ aẓkkun ~ pl ⵉⵥⴽⴽⵓⵏⵏ iẓkkunn, ⵡⴰⵙⴰⵙⵏⵓ wasasnu ‘arboç’ al costat de
ⴰⵙⴰⵙⵏⵓ asasnu i ⵉⵙⵉⵙⵏⵓ isisnu, ⵡⴰⴳⵔⵣⴰⵎ wagrzam ‘guepard, lleopard’ al costat de ⴰⴳⵔⵣⴰⵎ
agrzam ~ pl ⵉⴳⵔⵣⴰⵎⵏ igrzamn, ⵡⴰⴱⵉⴱⴰ wabiba ‘mosquit’ al costat de ⴰⴱⵉⴱⴰ abiba ~ pl ⵉⴱⵉⴱⴰⵜⵏ
ibibatn, ⵡⵉⵔⵥⵥⴰⵏ wirẓẓan ‘vespa’ al costat de ⵉⵔⵥⵥⵉ irẓẓi ~ pl ⵉⵔⵥⵥⴰⵏ irẓẓan, ⴰⵔⵥ arẓ ~ pl
ⴰⵔⵥⵥⵏ arẓẓn i ⴰⵔⵥⴰⵥ arẓaẓ ~ pl ⴰⵔⵥⴰⵥⵏ arẓaẓn, ⵡⴰⴱⵊⵊⵉⵔ wabjjir ‘malva’ al costat de ⴰⴱⵊⵊⵉⵔ
abjjir ~ pl ⵉⴱⵊⵊⵉⵔⵏ ibjjirn, ⵡⴰⴷⵔⵏⴰ wadrna ‘gla’ al costat de ⴰⴷⵔⵏ adrn ~ pl ⵉⴷⵔⵏⴰⵏ idrnan / RIF
ⵉⴷⵔⵏⴰⵡⵏ idrnawn, ⵡⴰⴷⵖⵔⵏⵉ wadɣrni ‘enciam’ al costat de ⴰⴷⵖⵔⵏⵉ adɣrni, etc. Tenint en compte que
són inusualment freqüents els fitònims i zoònims amazics que tenen ⵡ w com a primera radical, és
fàcil pensar que aquesta radical prové de la fossilització (és a dir la reinterpretació d’un antic
morfema com a part d’un lexema) del prefix ⵡⴰ- wa-, com ha passat per exemple a ⴰⵡⵔⵉⵔⵉⴷ awririd
‘ricí’ si ho comparem amb amb els sinònims ⵡⴰⵔⵓⵔⵉ waruri, ⵡⴰⵢⵔⵓⵔⵓⴷ wayrurud i ⵡⴰⵡⵔⵓⵔⵉⴷ
wawrurid o QBYL ⴰⵡⵙⴰⴼ awsaf ‘roure’ si ho comparem amb ⵜⴰⵙⴰⴼⵜ tasaft ‘alzina’ ~ pl ⵜⵉⵙⵓⴼⴰ
tisufa / ⵜⴰⵙⴰⴼⵉⵏ tisafin.
3.3.1.8. Noms en lEn perspectiva estandarditzant, hom acorda preferència als xenismes que estan integrats a la
morfologia amaziga —sempre i quan estiguin testimoniats en algun dialecte— i, per aquesta raó, en la
codificació de l’AE és preferit ⴰⵙⴽⴽⵯⴰⵔ askkʷar ‘sucre’ a ⵙⵙⴽⴽⵯⴰⵔ sskkʷar. Ara bé, resten molts
xenismes, particularment arabismes, que no estan integrats totalment a la morfologia de l’amazic. El
cas més notable és el dels noms que conserven aglutinat al tema nominal l’article definit de l’àrab un
cop ha perdut el valor definidor. Aquests noms, naturalment, estan privats de flexió d’estat i de
nombre, com ara ⵍⵃⴰⵍ lḥal ‘estat’ ~ pl ⵉⴷ ⵍⵃⴰⵍ id lḥal √ⵃⵍ ḤL, ⵍⵇⵀⵡⴰ lqhwa ‘cafè’ ~ pl ⵉⴷ ⵍⵇⵀⵡⴰ
id lqhwa √ⵇⵀⵡ QHW i ⵍⵄⴼⵉⵜ lɛfit ‘foc’ ~ pl ⵉⴷ ⵍⵄⴼⵉⵜ id lɛfit √ⵄⴼ ƐF. Quan la primera radical del
noms és dentoalveolar (ⴷ- d-, ⴹ- ḍ-, ⵜ- t-, ⵟ- ṭ-, ⵙ- s-, ⵚ- ṣ-, ⵣ- z-, ⵥ- ẓ-, ⵏ- n-), la ⵍ- l- s’assimila
totalment a la primera radical, donant lloc a una consonant tensa; tal assimilació es manté,
naturalment, en AE, atès que l’assimilació ja s’havia consumat en la llengua d’origen molt abans del
manlleu, com a ⵚⵚⴰⴱⵜ ṣṣabt ‘collita abundant’ ~ pl ⵉⴷ ⵚⵚⴰⴱⵜ id ṣṣabt. En alguns casos —poc
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significatius—, l’antic article definit àrab aglutinat al nom s’ha fossilitzat com a primer radical del
lexema; quan això passa, la ⵍ- l és analitzada com a part de l’arrel, és a dir com a consonant radical,
com a ⴰⵍⴽⴰⵙ alkas (ⵡⴰ-) ‘got’ ~ pl ⴰⵍⴽⴰⵙⵏ alkasn, diminutiu ⵜⴰⵍⴽⴰⵙⵜ talkast (ⵜⴰ-) ‘gotet’ ~ pl
ⵜⴰⵍⴽⴰⵙⵉⵏ talkasin √ⵍⴽⵙ LKS, en què podem observar la tendència general a adaptar-se a la flexió
dels temes en a- constant.

(a)

(b)

(c)

(d)
(e)
(f)

3.3.1.9. Noms sense prefix d’estat
Els noms que no tenen cap mena de prefix desconeixen l’oposició d’estat. Comprenen:
Els arcaismes i noms sense vocal d’estat, com ⵍⴰⵥ laẓ ‘gana’, ⴼⴰⴷ fad ‘set’, ⴽⵙⴽⵙⵓ ksksu
‘cuscús’, ⴱⵟⵟⵓ bṭṭu ‘separació’, ⵎⵍⵍⵖ mllɣ ‘dit índex’, ⵃⵣⵣⵓⴹ ḥzzuḍ ‘nuesa’, ⵎⵏⵙⵉⵡⵜ mnsiwt
‘tranuita’, ⵎⵙⵡⵉ mswi ‘aigua potable’ i MZƔ ⴱⴰⴹⴰⴹ baḍaḍ ‘amor’.
Els noms de parentiu bàsics, com ⴱⴰⴱⴰ baba / ⵉⴱⴱⴰ ibba / ⴱⴱⴰ bba ‘(mon) pare’, ⵉⵎⵎⴰ imma /
ⵉⵎⵎⵉ immi / ⵎⵎⴰ mma ‘(ma) mare’, ⴳⵯⵎⴰ gwma ‘(mon) germà’, ⴰⵢⵜⵎⴰ aytma ‘(mos) germans’,
ⵓⵍⵜⵎⴰ ultma ‘(ma) germana’, ⵉⵙⵜⵎⴰ istma ‘(mes) germanes’, ⵎⴻⵎⵎⵉ mǝmmi i ⵉⵡⵉ iwi ‘(mon)
fill’, ⵉⵍⵍⵉ illi ‘(ma) filla’, ⵉⵙⵜⵉ isti ‘(mes) filles’, FIG ⵃⵏⵏⴰ ḥnna ‘àvia’, ⴷⴰⴷⴷⴰ dadda ‘germà o
cosí gran; oncle patern; avi’, ⵄⵎⵎⵉ ɛmmi ‘oncle patern’, ⵄⵎⵜⵉ εmti / ⵄⵜⵜⵉ εtti ‘tieta paterna’,
ⵅⴰⵍⵉ xali ‘oncle matern’, ⵅⴰⵍⵜⵉ xalti ‘tieta materna’, ⵓ u ⴳⵯ gw ~ ⴰⵢⵜ ayt / ⴰⵜ at ‘originari d’un
nivell de segmentació tribal’ i ⵓⵍⵜ ult ~ ⵉⵙⵜ ist / QBYL ⵙⵓⵜ sut / RIF ⵙⵓⵢⵜ suyt / FIG ⵙⵉⵡⵜ siwt
‘originària d’un nivell de segmentació tribal’.
Els noms dels mesos: ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ innayr ‘gener’, ⴼⵓⵔⴰⵔ furar i ⴱⵔⴰⵢⵔ brayr ‘febrer’, ⵎⴰⵔⵙ mars
‘març’, ⵉⴱⵔⵉⵔ ibrir ‘abril’, ⵎⴰⵢⵢⵓ mayyu ‘maig’, ⵢⵓⵏⵢⵓ yunyu ‘juny’, ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ yulyuz ‘juliol’,
ⵖⵓⵛⵜⵓ ɣuct ‘agost’, ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ cutanbir ‘setembre’, ⴽⵜⵓⴱⵔ ktubr ‘octubre’, ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ
nuwanbir ‘novembre’ i ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ dujanbir ‘desembre’.
els noms de nombre, com ⴽⵔⴰⴹ kraḍ ‘tres (masculí)’, ⴽⵔⴰⴹⵜ kraḍt ‘tres (femení)’, ⵎⵔⴰⵡ
mraw ‘deu (masculí)’ i ⵎⵔⴰⵡⵜ mrawt ‘deu (femení)’.
La major part de noms propis, com ⴱⴰⵙⵙⵓ Bassu ‘Bassu’, ⴼⴰⵟⵉⵎ Faṭim ‘Fàtim’, ⵎⵔⵔⴰⴽⵛ
Mrrakc ‘Marràqueix’, ⴱⴳⴰⵢⵜ Bgayt ‘Bugia’.
Miscel·lània, com ⵎⴰⵙⵙ mass ‘senyor’, ⵎⴰⵙⵙⴰ massa ‘senyora’, ⵙⵉⴷⵉ sidi ‘senyor’, ⵍⴰⵍⵍⴰ
lalla ‘senyora’, etc.

3.3.2. Sintaxi de l’estat d’annexió
L’estat d’annexió, com a estat marcat, apareix amb les quatre funcions sintàctiques que veurem
en aquesta secció. En la resta de casos trobem l’estat lliure.
3.3.2.1. Subjecte lèxic postposat al verb
L’ordre oracional no marcat en amazic és (TEMA,) - VERB - SUBJECTE (LÈXIC) COMPLEMENT DIRECTE - ALTRES COMPLEMENTS (§ 7.1.2). En aquesta construcció, el
subjecte apareix en estat d’annexió, per oposició al complement directe, que apareix en estat lliure,
com a:
• ⵉ ⴱ ⴱ ⵉ ⵓ ⵎ ⴳ ⴳ ⵓ ⵔ ⴰ ⴱ ⵔ ⵉ ⴷ ibbi umggur abrid
3sg m acomp
n ea
n el
v
subj
cd
‘el vianant ha fet drecera’ (lit ha tallat el camí)
Amb rigor, el subjecte pròpiament dit és l’índex de 3a persona del singular masculí del verb,
mentre que el nom que trobem en estat d’annexió és una expansió lèxica del subjecte gramatical. Tot i
això, en aquesta descripció succinta de la sintaxi amaziga, mantenim l’anàlisi de subjecte a l’expansió
lèxica del subjecte.
En canvi, quan, per raons pragmàtiques (com pot ser una tematització o una focalització), el
subjecte s’avança al verb i, per tant, l’ordre és SVO, aleshores adopta l’estat lliure, com a:
• ⴰ ⵎ ⴳ ⴳ ⵓ ⵔ ⵉ ⴱ ⴱ ⵉ ⴰ ⴱ ⵔ ⵉ ⴷ amggur ibbi abrid
n el
3sg acomp
n el
subj
v
cd
‘el vianant ha fet drecera’ (‘i no una altra persona’ o ‘si em preguntes pel vianant...’ )
3.3.2.2. Nom depenent d’una preposició en un sintagma preposicional
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Després de preposició (§ 6.2), a excepció de ⴰⵔ ar / ⴰⵍ al ‘fins a’ i ⴱⵍⴰ bla ‘sense’, el nom es
troba en estat d’annexió:
• ⵓ ⵔ ⵉ ⵍ ⵍ ⵉ ⵓ ⴱ ⵓ ⵢ ⵏ ⵓ ⴱ ⵔ ⵉ ⴷ ur illi ubuy n ubrid
neg 3sg macomp neg
n ea prep
n ea
v
subj
← cn
‘no hi ha drecera’ (lit no hi ha tall del camí)
Les conjuncions homònimes ⵙ s ‘cap a’ (adlativa) i ⵙ s ‘amb’ (instrumental), tenen un règim
diferenciat: l’adlativa regeix estat lliure (però no en tots els dialectes) i la instrumental estat
d’annexió:
• ⵜ ⵛ ⵙ ⵓ ⴼ ⵓ ⵙ tc s ufus
imperaor prep n ea
v
cci
‘menja amb la mà’
• ⵉ ⴷ ⴷ ⴰ ⵙ ⴰ ⵙ ⵉ ⴼ idda s asif
3a sgmacomp prep
n el
v
ccl (direcció)
‘ha anat al riu’
3.3.2.3. Nom depenent d’un nom de nombre
Després d’un nom de nombre (§ 3.5.1), el nom va en estat d’annexió tant si el precedeix la
preposició de genitiu (amb un valor partitiu) com si no:
• ⵢ ⴰ ⵜ ⵜ ⵎ ⵟ ⵟ ⵓ ⴹ ⵜ yat tmṭṭuḍt / ⵢ ⴰ ⵜ ⵏ ⵜ ⵎ ⵟ ⵟ ⵓ ⴹ ⵜ yat n tmṭṭuḍt ‘una dona’
num
n ea
num prep
n ea
3.3.2.4. Nom derivat de filiació i possessió
Els morfemes (en realitat antics lexemes morfologitzats) de derivació de noms de filiació
(masculí singular ⵓ u, masculí plural ⴰⵢⵜ ayt / ⴰⵜ at, femení singular ⵓⵍⵜ ult, femení plural ⵉⵙⵜ ist: §
3.4.1.2.b) i de possessió (masculí singular ⴱⵓ bu, masculí plural ⵉⴷ ⴱⵓ id bu, femení singular ⵎⵎ mm,
femení plural ⵉⴷ ⵎⵎ id mm: § 3.4.1.2.c), així com també el morfema de plural de noms que no tenen
flexió de plural (ⵉⴷ id: § 3.2.4.a), regeixen sempre estat d’annexió, com a ⴰⵢⵜ ⵓⵅⴰⵎ ayt uxam ‘la
família’ (lit ‘els fills de la tenda’), ⴱⵓ ⵜⵃⴰⵏⵓⵜ bu tḥanut ‘botiguer’ (lit ‘el de la botiga’), ⵎⵎ ⵓⴷⵉⵙ mm
udis ‘embarassada’ (lit ‘la de la panxa’).

3.4. Derivació i composició nominal
3.4.1. Derivació nominal
Entre els noms derivats, en podem trobar de denominatius, és a dir derivats de noms, i de
deverbatius, és a dir derivats de verbs.
3.4.1.1. Noms deverbatius
Encara que escauria tractar la derivació deverbativa després d’haver vist la morfosintaxi verbal
(§ 5), preferim incloure els noms deverbatius i els denominatius en una mateixa secció. La derivació
deverbativa és l’única que es genera mitjançant veritables afixos, a diferència de la denominativa, en
què els morfemes de derivació tenen una relació més laxa amb el lexema i no arriben a aglutinar-s’hi
fins al punt de formar part del tema nominal, amb l’única excepció notable del sufix de nom d’origen
i, ocasionalment, del possessiu. Les combinacions de formes derivades o sobrederivacions poden
donar lloc a noms d’agent de factitius, noms d’acció de recíprocs de factitius i moltes altres formes
possibles. Hi ha tres tipus lexicològics de derivats deverbatius, que poden tenir, però, duplicacions o
triplicacions d’usos, com veurem a continuació:
(a) Nom verbal: Aquest nom deverbatiu es caracteritza per l’absència de prefix derivatiu, de manera
que és la pertinença a una arrel verbal —de vegades acompanyada d’algun esquema específic—
el que determinarà que es tracti d’un nom deverbatiu i no d’un nom primari. El nom verbal és en
amazic un nom important, que sovint ocorre en contextos en què en s’empra un infinitiu,
inexistent en amazic. El triple valor que pot tenir aquest derivat (d’acció, d’estat o de qualitat) és
degut a la tipologia del verb (d’acció, d’estat o de qualitat). En canvi, els noms deverbatius de
verbs derivats (factitius, passius, recíprocs i reflexius) rarament tenen més valor que el de noms
d’acció i, a més a més, preserven el prefix que caracteritza la diàtesi de la forma verbal de la qual
deriven (§ 5.3.3). Encara que la distinció entre noms verbals abstractes i concrets és fonamental
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en amazic, és bastant freqüent trobar noms que passen de la noció abstracta a la concreta, com
ara, a partir del verb ⵉⵎⵍⵓⵍ imlul ‘ésser blanc’, el nom de qualitat ⵜⴰⵎⵍⵍⵉ tamlli ‘blancor’ (és a
dir ‘qualitat de blanc’) i ‘clara de l’ou’ (és a dir ‘allò que és blanc’) o, a partir del verb ⴷⵍ dl
‘cobrir’, el nom d’acció abstracta ⵜⴰⴷⵓⵍⵉ taduli ‘cobriment’ (és a dir ‘acció de cobrir’) i el nom
d’acció concreta ‘cobertor, vànova’ (és a dir ‘allò que cobreix’). Bo i tenint en compte aquest fet,
és pertinent establir les següents distincions:
(i) A un verb dinàmic (o a la diàtesi dinàmica d’un verb actiu) correspon un nom d’acció, que
pot ser abstracta o concreta. Així, per exemple, del verb ⴼⵖⵙ fɣs ‘clivellar-se’ deriva el
nom d’acció abstracta ⵜⵉⴼⵖⵙⵉ tifɣsi ‘clivellament’ (és a dir ‘acció de clivellar-se’) i el
nom d’acció concreta ⵉⴼⵖⵙⵉ ifɣsi ‘clivella’ (és a dir ‘allò que s’ha clivellat’); del verb ⵖⵣ
ɣz ‘cavar, excavar, aprofundir’ deriva el nom d’acció abstracta ⵜⵉⵖⵓⵣⵉ taɣuzi ‘cavada,
excavació’ (és a dir ‘acció de cavar’) i el nom d’acció concreta ⵉⵖⵉⵣ iɣiz ‘torrent, vall,
barranc, riera’ (és a dir ‘allò que s’ha excavat’); del verb ⴹⵔⵙ ḍrs ‘trenar’ deriva el nom
d’acció abstracta ⴰⴹⵔⴰⵙ aḍras ‘trenat’ (és a dir ‘acció de trenar’) i el nom d’acció concreta
ⵜⴰⴹⵔⵙⵜ taḍrst ‘trena’ (és a dir ‘allò que s’ha trenat’); del verb ⴱⴳⵙ bgs ‘cenyir’ deriva el
nom d’acció abstracta ⴰⴱⴳⴳⵙ abggs / ⴰⴳⴳⵯⵙ aggws ‘cenyiment’ (és a dir ‘acció de cenyir’)
i el nom d’acció concreta ⴰⴱⴰⴳⵓⵙ abagus o ⴰⴱⴳⴰⵙ abgas ‘cinturó’ (és a dir ‘allò que
cenyeix’; aquest ús és concurrent amb el del nom d’agent); del verb ⴱⴰⴱⴱ babb ‘carregarse a l’esquena’ deriva el nom d’acció abstracta ⵉⴱⵉⴱⴱⵉ ibibbi ‘càrrega a l’esquena,
assumpció’ (és a dir ‘acció de carregar-se a l’esquena’) i el nom d’acció concreta ⴰⴱⵓⴱⴱⴰ
abubba ‘família nombrosa’ (és a dir ‘allò que hom es carrega a l’esquena’).
(ii) A un verb estatiu (o a la diàtesi estativa d’un verb actiu) correspon un nom d’estat. Així,
per exemple, del verb ⴳⵔⵙ grs ‘estar gelat, estar glaçat’ deriva el nom d’estat abstracte
ⴰⴳⵔⵉⵙ agris ‘gelor, fred glacial’ (és a dir ‘estat de gelor’) i el nom d’estat concret
ⵜⴰⴳⵔⵙⵜ tagrst ‘hivern’ (és a dir ‘estació concreta de l’any en què gela’); del verb ⴰⴷⵙ ads
‘ésser a prop’ deriva el nom d’estat abstracte ⴰⴷⴰⵙ adas ‘proximitat’ (és a dir ‘situació del
que és a prop’) i el nom d’estat concret ⵉⴷⵉⵙ idis ‘costat, vora, caire’ (és a dir ‘allò que és a
prop’); del verb ⴳⵓⵔⵣⵓ gurzu ‘estar enrogallat’ deriva el nom d’estat abstracte ⴰⴳⵓⵔⵣⵓ
agurzu ‘enrogallament’ (és a dir ‘estat de qui està enrogallat’) i el nom d’estat concret
ⴰⴳⵓⵔⵣⵉ agurzi ‘part interior de la gola, inclosa la faringe i la laringe’ (és a dir ‘allò que
s’enrogalla’); del verb ⴳⵓⴼⵓ gufu ‘estar malmès’ deriva el nom d’estat abstracte ⴰⴳⵓⴼⵓ
agufu ‘malmetement’ (és a dir ‘estat d’allò que està malmès’) i el nom d’estat concret
ⵜⴰⴳⵓⴼⵉ tagufi ‘tara’ (és a dir ‘allò que està malmès’).
(iii) A un verb de qualitat correspon un nom de qualitat, que pot ser abstracta o concreta.
Així, per exemple, del verb ⵉⵣⴳⵣⵉⵡ izgziw ‘ésser verd’ deriva el nom de qualitat abstracta
ⵜⴰⵣⴳⵣⵓⵜ tazgzut ‘verdor’ (és a dir ‘qualitat de verd)’ i el nom de qualitat concreta
ⵣⵣⴳⵣⴰⵡ zzgzaw ‘verdura’ (és a dir ‘quelcom concret que és verd’); del verb ⵉⵡⵔⵉⵖ iwriɣ
‘ésser groc’ deriva el nom de qualitat abstracta ⵜⴰⵡⵔⵖⵉ tawrɣi ‘grogor’ (és a dir ‘qualitat
d’allò que és groc)’ i els noms de qualitat concreta ⵓⵔⵖ urɣ ‘or’ i ⵉⵡⵔⵉⵖ iwriɣ ‘icterícia;
suc gàstric’ (és a dir ‘allò que és groc’); del verb ⵣⵓⵍ zul ‘ésser bru’ deriva el nom de
qualitat abstracta ⴰⵣⵡⴰⵍ azwal ‘embruniment’ (és a dir ‘qualitat d’allò que és bru’) i el nom
de qualitat concreta ⵜⵉⵣⵓⵍⵜ tizult ‘móra’ (és a dir ‘quelcom concret que és bru’); del verb
ⴼⵜⵙ fts ‘ésser ufanós, verdejar de vegetació’ deriva el nom de qualitat abstracta ⴰⴼⵜⴰⵙ
aftas ‘ufana, esponera, bledania’ (és a dir ‘qualitat d’allò que és ufanós’) i el nom d’acció
concreta ⴰⴼⵜⵉⵙ aftis ‘desembocadura d’un torrent, eixamplament d’una vall, indret en què
un riu abandona la seva vall i eixampla el seu llit, terra d’al·luvions; camp humit, camp
pantanós, terra fèrtil en una vall ufanosa de vegetació; garriga espessa, garriga d’esbarzers,
esbarzerar, romeguerar; bosc frondós’ (és a dir, resumidament, ‘allò que és ufanós o que
verdeja de vegetació’); del verb ⵉⵍⵡⵉⵖ ilwiɣ o ⵍⵖⴻⵖ lɣǝɣ ‘ésser tendre’ deriven els noms
de qualitat abstracta ⵜⴰⵍⵓⵖⵉ taluɣi i ⵜⴰⵍⵖⵓⵖⵉ talɣuɣi ‘tendresa’ (és a dir ‘qualitat d’allò que
és tendre’) i el nom de qualitat concreta ⴰⵍⵇⵇⴰⵖ alqqaɣ ‘tendre; anyell, xai’ (és a dir ‘allò
que és tendre’); del verb ⵉⵎⵉⵎ imim ‘ésser dolç’ deriva el nom de qualitat abstracta ⵜⴰⵎⵉⵎⵜ
tamimt ‘dolçor’ (és a dir ‘qualitat d’allò que és dolç’) i el nom de qualitat concreta
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ⵜⴰⵎⵎⴻⵎⵜ tammǝmt ‘mel’ (és a dir ‘allò que és dolç’); del verb ⵙⵎⴻⵎ smǝm ‘ésser agre’
deriva el nom de qualitat abstracta ⵜⴰⵙⵎⵎⵉ tasmmi ‘agror’ (és a dir ‘qualitat d’allò que és
agre’) i els noms de qualitat concreta ⴰⵙⵎⵎⴰⵎ asmmam ‘agre; raïm’ i ⵜⴰⵙⵎⵎⴰⵎⵜ
tasmmamt ‘agrella; llimona’ (és a dir ‘allò que és agre’); del verb ⴼⵔⵓⵔⵓ fruru ‘ésser pla’
deriva el nom de qualitat abstracta ⴰⴼⵔⵓⵔⵓ afruru ‘planor’ (és a dir ‘qualitat d’allò que és
pla’) i el nom d’acció concreta ⴰⴼⵔⴰⵔⴰ afrara ‘pla’ (és a dir ‘allò que és pla’); del verb
ⴼⵖⵍ fɣl ‘ésser deforme’ deriva el nom de qualitat abstracta ⴰⴼⴼⵓⵖⵍ affuɣl ‘deformitat’ (és
a dir ‘qualitat d’allò que és deforme’) i el nom de qualitat concreta ⴰⴼⵖⵓⵍ afɣul ‘monstre’
(és a dir ‘allò que és deforme’); del verb ⵅⵅⵓ xxu ‘ésser lleig’ deriva el nom de qualitat
abstracta ⵜⵓⵅⵅⵓⵜ tuxxut ‘lletgesa’ (és a dir ‘qualitat d’allò que és lleig’ i el nom d’acció
concreta ⴰⵅⵅⵓ axxu ‘ogre’ (és a dir ‘allò que és lleig’); del verb ⴹⵓⵔⴹⵔ ḍurḍr ‘ésser sord’
deriva el nom de qualitat abstracta ⴰⴹⵓⵔⴹⵔ aḍurḍr ‘sordesa’ (és a dir ‘qualitat de qui és
sord’) i el nom de qualitat concreta ⴰⴹⵔⴹⵓⵔ aḍrḍur ‘sord’ (és a dir ‘el qui és sord’).
(iv) El nom d’acció del derivat factitiu (§ 5.3.2) presenta poca varietat d’esquemes, per la qual
cosa és altament predictible. L’esquema més corrent en singular és asC1C2C3 i en plural
isC1C2iC3n en els verbs triconsonàntics, com a ⵙⵙⵍⴽⵎ sslkm ‘fer arribar, posar a l’abast’
→ ⴰⵙⵍⴽⵎ aslkm ‘acció de fer arribar, abast’ ~ pl ⵉⵙⵍⴽⵉⵎⵏ islkimn, ⵙⵖⵣⴼ sɣzf ‘allargar’
→ ⴰⵙⵖⵣⴼ asɣzf ~ pl ⵉⵙⵖⵣⵉⴼⵏ isɣzifn ‘allargament’. És corrent que el plural reprengui la
vocalització del tema d’inacomplert en els verbs que contenen alguna vocal en el tema, com
a ⵙⵎⵓⵜⵜⵔ smuttr ‘agrupar’ → ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⵔ asmuttr ‘agrupament’ ~ pl ⵉⵙⵎⵓⵜⵜⵓⵔⵏ
ismutturn. Els verbs acabats en vocal temàtica solen fer el plural en -ⵜⵏ -tn, com a
ⵙⴱⵓⵀⵍⵍⵓ sbuhllu ‘fer al·lucinar’ → ⴰⵙⴱⵓⵀⵍⵍⵓ asbuhllu ‘al·lucinació’ ~ pl ⵉⵙⴱⵓⵀⵍⵍⵓⵜⵏ
isbuhllutn.
(v) El nom d’acció del derivat passiu (§ 5.3.3) és desigualment present segons els dialectes.
Alguns no empren més que el nom d’acció del verb primari, també amb valor passiu si molt
convé. Entre els dialectes que sí que l’empren, preval la derivació del tipus ⵜⵜⵡⴰⴱⵔ ttwabr
‘ésser bullit’ → ⴰⵜⵡⴰⴱⵔ atwabr ‘acció d’ésser bullit, ebullició’, ⵜⵜⵡⴰⵍⴼⵥ ttwalfẓ ‘ésser
abonyegat’ → ⴰⵜⵡⴰⵍⴼⵥ atwalfẓ ‘acció d’ésser abonyegat, abonyegament’, ⵜⵜⵡⴰⴼⵙⵔ
ttwafsr ‘ésser estès’ → ⴰⵜⵡⴰⴼⵙⵔ atwafsr ‘acció d’ésser estès, estesa’, ⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵓ ttwassu
‘ésser estès a terra’ → ⴰⵜⵡⴰⵙⵙⵓ atwassu ‘acció d’ésser estès a terra, extensió a terra’,
ⵜⵜⵡⴰⵅⵍⵇ ttwaxlq ‘ésser creat’ → ⴰⵜⵡⴰⵅⵍⵇ atwaxlq ‘acció d’ésser creat, creació’,
ⵜⵜⵡⴰⵃⵙⴷ ttwaḥsd ‘ésser envejat’ → ⴰⵜⵡⴰⵃⵙⴷ atwaḥsd ‘acció d’ésser envejat, enveja de la
qual hom és objecte’, ⵜⵜⵓⴽⵙⵙⵍ ttukssl ‘rebre un massatge’ → ⴰⵜⵓⴽⵙⵙⵍ atukssl ‘acció de
rebre un massatge, massatge que hom rep’, ⵜⵜⵓⴷⴽⴽⵕ ttudkkṛ ‘ésser fecundat’ →
ⴰⵜⵓⴷⴽⴽⵕ atudkkṛ ‘acció d’ésser fecundat, fecundació’, ⵜⵜⵡⴰⴽⴽⵙ ttwakks ‘ésser tret’ →
ⵜⴰⵡⴽⴽⴰⵙⵜ tawkkast ‘cosa treta, pèrdua’, QBYL ⵜⵜⵓⵛⵉⵔ ttucir ‘ésser augurat’ → QBYL
ⴰⵜⵓⵛⵉⵔⵉ atuciri ‘acció d’ésser augurat, auguri’, QBYL ⵜⵜⵓⵊⵔⵔⵎ ttujrrm ‘ésser desproveït’
→ QBYL ⴰⵜⵓⵊⵔⵔⵎ atujrrm ‘acció d’ésser desproveït, desproveïment del qual hom és
objecte’. En canvi, en MZB (i esporàdicament en altres dialectes) hom prescindeix de ⵜ- t-,
com a ⵜⵜⵡⴰⵡⵉ ttwawi ‘ésser portat’ → ⴰⵡⴰⵡⵉ awawi ‘acció d’ésser portat, aportació,
transport’, ⵜⵜⵡⴰⵊⵊ ttwajj ‘ésser abandonat’ → ⴰⵡⴰⵊⵊⵉ awajji ‘acció d’ésser abandonat,
abandó’, ⵜⵜⵡⴰⵍⴼⵥ ttwalfẓ ‘ésser abonyegat’ → ⴰⵡⴰⵍⴼⵥ awalfẓ ‘acció d’ésser abonyegat’,
ⵜⵜⵡⴰⵥⵥⵍ ttwaẓẓl ‘ésser allargat’ → ⴰⵡⴰⵥⵥⵍ awaẓẓl ‘acció d’ésser allargat, allargament’,
ⵜⵜⵡⴰⵙⵜⴼ ttwastf ‘ésser arrencat’ → ⴰⵡⴰⵙⵜⴼ awastf ‘acció d’ésser arrencat’, ⵜⵜⵡⴰⴱⴱⵥ
ttwabbẓ ‘ésser capbussat’ → ⴰⵡⴰⴱⴱⵥ awabbẓ ‘acció d’ésser capbussat, capbussada’,
ⵜⵜⵡⴰⵖⴱⵔ¨¨ ttwaɣbr ‘ésser desat’ → ⴰⵡⴰⵖⴱⵔ awaɣbr ‘acció d’ésser desat, desament’,
ⵜⵜⵡⴰⴳⵔⵙ ttwagrs ‘ésser engreixat’ → ⴰⵡⴰⴳⵔⵙ awagrs ‘acció d’ésser engreixat,
engreixament’, ⵜⵜⵡⴰⴼⵙⵔ ttwafsr ‘ésser estès’ → ⴰⵡⴰⴼⵙⵔ awafsr ‘acció d’ésser estès,
estesa’, ⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵓ ttwassu ‘ésser estès a terra’ → ⴰⵡⴰⵙⵙⵓ awassu ‘acció d’ésser estès a
terra; extensió a terra’. Totes dues variants són dignes d’ésser retingudes en l’estàndard.
Sens dubte, la variant amb el prefix ⴰⵜⵡ- atw- és la més inequívocament identificable,
mentre que en la variant amb ⴰⵡ- aw- hi ha la possibilitat de confondre ⵡ- w- amb la
primera radical del lexema.
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(vi) El nom d’acció del derivat recíproc (§ 5.3.4) sol limitar-se a rependre l’esquema del verb
recíproc —bo i deixant laxa la ⵎⵎ- mm- tensa del prefix verbal (també pot ser ⵎⵢ- my- i ⵎm-)— i a afegir el prefix d’estat i el sufix de plural extern, com a ⵎⵎⵣⵡⴰⵢ mmzway
‘arrabassar-se mútuament’ → ⴰⵎⵣⵡⴰⵢ amzway ‘arrabassament mutu’ ~ pl ⵉⵎⵣⵡⴰⵢⵏ
imzwayn, ⵎⵣⴰⵡⴰⵔ mzawar ‘recriminar-se mútuament’ → ⴰⵎⵣⴰⵡⴰⵔ amzawar
‘recriminació mútua’ ~ pl ⵉⵎⵣⴰⵡⴰⵔⵏ imzawarn, ⵎⵢⴰⵟⵟⴰⴼ myaṭṭaf ‘agafar-se mútuament’
→ ⴰⵎⵢⴰⵟⵟⴰⴼ amyaṭṭaf ‘agafada mútua’ ~ pl ⵉⵎⵢⴰⵟⵟⴰⴼⵏ imyaṭṭafn, ⵎⵢⴰⵡⴰⵙ myawas
‘ajudar-se mútuament’ → ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙ amyawas ‘ajut mutu’ ~ pl ⵉⵎⵢⴰⵡⴰⵙⵏ imyawasn, ⵎⵢⴰⵔⴰ
myara ‘estimar-se mútuament’ → ⴰⵎⵢⴰⵔⴰ amyara ‘amor recíproc’ ~ pl ⵉⵎⵢⴰⵔⴰⵜⵏ imyaratn.
Formalment, és fàcil confondre el nom d’acció d’un verb derivat recíproc amb el nom
d’agent d’un verb primari si no s’identifica correctament el lexema.
(vii) El nom d’acció del derivat reflexiu (§ 5.3.4) es forma igual que els altres noms d’acció de
verbs derivats, amb la diferència que, com que és molt menys freqüent que els altres, pot ser
més difícil d’identificar. Consegüentment, d’un verb reflexiu en ⵏⵏ- nn- o ⵏ- n- deriva un
nom d’acció en ⴰⵏ- an- (rarament ⵎⵎ- mm- o ⵎ- m- en els verbs i ⴰⵎ- am- en els noms)
seguit del mateix tema que el del verb, al qual s’afegeix el sufix de plural extern en les
formes de plural, com a ⵏⵏⴳⵯⴷⵎ nngwdm ‘capgirar-se’ → ⴰⵎⴳⵯⴷⵎ angwdm ‘capgirament
sobre si mateix’ ~ pl ⵉⵏⴳⵯⴷⵉⵎⵏ ingwdmn, ⵏⴹⵔ- nḍr ‘caure sobre si mateix’ →ⴰⵏⴹⴰⵔ anḍar
‘caiguda sobre si mateix’ ~ pl ⵉⵏⴹⴰⵔⵏ inḍarn i ⵎⵎⴽⵜⵉ mmkti ‘recordar-se de’ → ⴰⵎⴽⵜⵉ
amkti ‘record (de si mateix)’.
Els noms verbals, tant si són d’acció, d’estat o de qualitat, poden seguir els mateixos esquemes,
que s’adiuen a una multiplicitat de formes irreductibles a una sèrie de patrons fixos. Per tant, la
distinció entre noms d’acció / noms d’estat / noms de qualitat és més sovint semàntica que no pas
formal, encara que hi ha alguns esquemes que són més característics d’uns tipus de noms verbals que
d’altres. Els noms d’acció de verbs derivats (factitius, passius, recíprocs, reflexius), en canvi,
presenten menys varietat d’esquemes i, per tant, adopten formes més predictibles. Ens conformem de
citar aquí els esquemes més productius dels noms d’acció / noms d’estat / noms de qualitat:
•
aC1C2aC3 és l’esquema més productiu dels noms derivats de verbs triconsonàntics, com a
ⵏⴽⴹ nkḍ ‘tallar’ → ⴰⵏⴽⴰⴹ ankaḍ ‘tall’, ⴱⴷⵔ bdr ‘evocar’ → ⴰⴱⴷⴰⵔ abdar ‘evocació’,
ⴱⴷⴷ bdd ‘aturar-se’ → ⴰⴱⴷⴰⴷ abdad ‘aturada’, ⴽⵔⴹ krḍ ‘pentinar’ → ⴰⴽⵔⴰⴹ akraḍ
‘pentinat’, ⴽⵙⴱ ksb ‘criar bestiar’ → ⴰⴽⵙⴰⴱ aksab ‘cria de bestiar’, ⴼⵀⵎ fhm ‘entendre’
→ ⴰⴼⵀⴰⵎ afham ‘comprensió’, ⵇⵎⵔ qmr ‘ésser estret’ → ⴰⵇⵎⴰⵔ aqmar ‘estretor’.
•
aC1aC2 / aC1ːaC2 són variants a l’esquema anterior emprades en verbs biconsonàntics, com
a ⴰⴷⴼ adf ‘entrar’ → ⴰⴷⴰⴼ adaf ‘accés’, ⴰⴷⵙ ads ‘ésser a prop’ → ⴰⴷⴰⵙ adas
‘proximitat’.
•
uC1uC2 és un dels esquemes més productius dels noms derivats de verbs biconsonàntics (i
alguns de triconsonàntics amb una glide com a segona radical), com a ⴱⴱⵉ bbi ‘tallar’ →
ⵓⴱⵓⵢ ubuy ‘tall’, ⴼⴼⵖ ffɣ ‘sortir’ → ⵓⴼⵓⵖ ufuɣ ‘sortida’, ⴰⴽⵍ akl ‘trepitjar’ → ⵓⴽⵓⵍ ukul
‘trepitjada’, ⴽⴽⵙ kks ‘treure’ → ⵓⴽⴽⵓⵙ ukkus ‘sostracció’, ⵖⵓⵙ ɣus ‘ésser net’ → ⵓⵖⵓⵙ
uɣus ‘netedat’.
•
iC1iC2 / iC1i, com a ⴰⴼⴹ afḍ ‘anar-se’n’ → ⵉⴼⵉⴹ ifiḍ ‘marxa’, ⵥⴷ ẓd ‘moldre’ → ⵉⵥⵉⴷ
iẓid ‘mòlta’, ⴰⴼ af ‘trobar’ → ⵉⴼⵉ ifi ‘troballa’, ⴳ g / ⴳⴳ gg ‘fer’ → ⵉⴳⴳⵉ iggi ‘acte, fet’,
ⵉⵍⵉ ili ‘ser-hi’ → ⵉⵍⵉ ili ‘existència’, ⵉⵍⵉ ili ‘posseir’ → ⵉⵍⵉ ili ‘possessió’.
•
tiC1it / tiC1i, com a ⵙⵓ su ‘beure’ → ⵜⵉⵙⵙⵉ tissi ‘beguda’, ⵉⵍⵉ ili ‘ser-hi’ → ⵜⵉⵍⵉⵜ tilit
‘existència’, ⵉⵍⵉ ili ‘posseir’ → ⵜⵉⵍⵉⵜ tilit ‘possessió’, ⴳ g / ⴳⴳ gg ‘fer’ → ⵜⵉⴳⵉⵜ tigit
‘acció’.
•
taC1C2C3a / taC1C2a / taC1aC2a, com a ⴽⵔⵣ krz ‘llaurar’ → ⵜⴰⴽⵔⵣⴰ takrza ‘llaurada’,
ⵏⴽⵔ nkr ‘aixecar-se’ → ⵜⴰⵏⴽⵔ tankra ‘aixecament’, ⴰⵣⵣⵍ azzl ‘córrer’ → ⵜⴰⵣⵣⵍⴰ tazzla
‘cursa’, ⴹⵙ ḍs ‘riure’ → ⵜⴰⴹⵙⴰ taḍsa ‘riure’, ⴰⵡⵍ awl ‘vagarejar’ → ⵜⴰⵡⵍⴰ tawla
‘vagareig’, ⴰⵔⵓ aru ‘parir’ → ⵜⴰⵔⵡⴰ tarwa ‘part’, ⴷⴷⵓ ddu ‘anar’ (d’una arrel √ⵡⴷ WD)
→ ⵜⴰⵡⴰⴷⴰ tawada ‘passeig’.
•
taC1C2(C3)i / tiC1C2(C3)i, com a ⴳⵔ gr ‘llançar’ → ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ taguri ‘llançament’, ⵉⵔⵉ iri
‘estimar’ → ⵜⴰⵢⵔⵉ tayri ‘amor’, ⴹⵔ ḍr ‘caure’ → ⵜⴰⴹⵓⵔⵉ taḍuri ‘caiguda’, ⴳⵏ gn ‘gitarse’ → ⵜⴰⴳⵓⵏⵉ taguni ‘allitament’, ⴳⵏⵓ gnu ‘cosir’ → ⵜⵉⴳⵏⵉ tigni ‘costura’, ⵖⵔ ɣr ‘cridar;
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llegir’ → ⵜⴰⵖⵓⵔⵉ taɣuri ‘crida’ ~ ⵜⵉⵖⵔⵉ tiɣri ‘lectura’, ⵥⴽⵓ ẓku / ⵥⴽ ẓk ‘construir’ →
ⵜⵉⵥⴽⵉ tiẓki ‘construcció’, ⵉⴼⵙⵓⵙ ifsus ‘ésser lleuger’ → ⵜⴰⴼⵙⵙⵉ tafssi ‘lleugeresa’,
ⵉⵎⵍⵓⵍ imlul ‘ésser blanc’ → ⵜⵉⵎⵍⵍⵉ timlli ‘blancor’.
•
taC1C2C3t és freqüent en noms d’acció concreta i noms de qualitat abstracta, com ⴽⵔⴼ krf
‘travar’ → ⵜⴰⴽⵔⴼⵜ takrft ‘obstacle’, ⴹⵔⵙ ḍrs ‘trena’ → ⵜⴰⴹⵔⵙⵜ taḍrst ‘trenat’,
ⵉⵖⵣⵉⴼ iɣzif ‘ésser llarg’ → ⵜⴰⵖⵣⴼⵜ taɣzft ‘llargada’.
•
tuC1(C)2t apareix en verbs amb tema en u-, com ⵓⵙⵓ usu ‘tossir’ → ⵜⵓⵙⵓⵜ tusut ‘tos’,
ⵓⵔⴰⵔ urar ‘jugar’ → ⵜⵓⵔⴰⵔⵜ turart ‘joc’, ⵓⴼⴼ uff ‘inflar’ → ⵜⵓⴼⴼⵜ tufft ‘inflor’.
•
aC1C2uC3 / aC1C2C1uC3 és usual en noms d’acció concreta, com a ⴽⵔⵙ krs ‘nuar’ →
ⴰⴽⵔⵓⵙ akrus ‘nus’, ⵇⵇⵔⵇⵛ qqrqc ‘fer sonar un objecte metàl· lic’ → ⴰⵇⵔⵇⵓⵛ aqrquc
‘sonall’.
•
aC1C2ːaC3 és típic de noms de qualitat concreta a partir del tema d’acomplert, com a
(acomp) -ⵖⵣⵣⵉⴼ- -ɣzzif- ‘ésser llarg’ → ⴰⵖⵣⵣⴰⴼ aɣzzaf ‘llarg’, (acomp) -ⵡⵙⵙⵔ- wssr- ‘ésser vell’ → ⴰⵡⵙⵙⴰⵔ awssar ‘vell’, (acomp) -ⵣⴳⴳⵯⴰⵖ- -zggwaɣ- ‘ésser vermell’
→ ⴰⵣⴳⴳⵯⴰⵖ azggwaɣ ‘vermell’, (acomp) -ⵎⵍⵍⵓⵍ- -mllul- ‘ésser blanc’ → ⴰⵎⵍⵍⴰⵍ amllal
‘blanc’.
•
aC1C2(ː)C3an / aC1ːC2an és característic d’una sèrie limitada però important de noms de
qualitat concreta derivats del tema d’acomplert, com (acomp) -ⵎⵇⵇⵓⵔ- -mqqur- ‘ésser
gran’ → ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ amqqran ‘el gran’, (acomp) -ⵎⵥⵥⵉⵢ- -mẓẓiy- ‘ésser petit’ →
ⴰⵎⵥⵥⵢⴰⵏ amẓẓyan ‘el petit’, (acomp) -ⵎⵥⵥⵉⴽⴽ- -mẓẓikk- ‘ésser diminut’ →
ⴰⵎⵥⵥⴰⴽⴽⴰⵏ amẓẓakkan ‘el nan’, (acomp) -ⵥⵉⴷ- -ẓid- ‘ésser dolç’ → ⴰⵥⵉⴷⴰⵏ aẓidan ‘el
dolç’, (acomp) -ⴱⵔⵔⵉⴽ- -brrik- ‘ésser negre’ → ⴰⴱⵔⴽⴰⵏ abrkan ‘el negre’, (acomp) ⵇⵇⵓⵔ- -qqur- ‘ésser sec’ → ⴰⵇⵇⵓⵔⴰⵏ aqquran ‘el sec’, (acomp) -ⵖⵣⵣⵉⴼ- -ɣzzif- ‘ésser
llarg’ → ⴰⵖⵣⴼⴰⵏ aɣzfan ‘el llarg, l’alt’, (acomp) -ⵙⴽⵔ- -skr- ‘ésser borratxo’ → ⴰⵙⴽⵔⴰⵏ
askran ‘el borratxo’, (acomp) -ⵥⵥⴰⵢ- -ẓẓay- ‘ésser pesat’ → ⴰⵥⴰⵢⴰⵏ aẓayan ‘el pesat’,
(acomp) -ⵚⴱⵃ- -ṣbḥ- ‘ésser bonic’ → ⴰⵚⴱⵃⴰⵏ aṣbḥan ‘el bell’.
•
uC1C2iC3 és molt productiu en noms de qualitat concreta proclius a ésser emprats amb
funció adjectiva en alguns dialectes, com a ⵉⵎⵍⵓⵍ imlul ‘ésser blanc’ → ⵓⵎⵍⵉⵍ umlil
‘blanc’, ⵉⵅⵛⵉⵏ ixcin ‘ésser lleig’ → ⵓⵅⵛⵉⵏ uxcin ‘lleig’, ⵚⴱⵃ ṣbḥ ‘ésser bell’ → ⵓⵚⴱⵉⵃ
uṣbiḥ ‘bell’, ⵊⴷⴷⴻⴷ jddǝd ‘renovar’ → ⵓⵊⴷⵉⴷ ujdid ‘nou’, ⵇⵎⵔ qmr ‘ésser estret’ →
ⵓⵇⵎⵉⵔ uqmir ‘estret’.
•
Sense prefix d’estat i a partir del tema d’inacomplert, com a ⴱⴹⵓ bḍu ‘separar’ → ⴱⵟⵟⵓ
bṭṭu ‘divisió’, ⴱⴷⵓ bdu ‘començar’ → ⴱⴷⴷⵓ bddu ‘començament’.
•
aC1C2C3 / aC1C2C3C4 / aC1C2C1C2 / aC1C2C1C3, com a ⴼⵔⴼⵔ frfr ‘voletejar’ →
ⴰⴼⵔⴼⵔ afrfr ‘voleteig’.
(b) Nom d’agent / nom de pacient:
(i) Formació amb prefix nasal. Aquest nom deverbatiu es caracteritza morfològicament per
la inserció del prefix ⵎ- m- {m} entre el prefix d’estat i el lexema; la inserció del prefix
pot anar acompanyada de diversos esquemes apofònics que no són predictibles, de
manera que cal apendre cada derivat d’agent lèxicament. El morfema ⵎ- m- presenta
l’al·lomorf ⵏ- n- /n/ quan, per restriccions fonotàctiques (§ 2.3), el lexema conté alguna
consonant labial, com a ⴳⵎⵔ gmr ‘caçar’ → ⴰⵏⵏⴳⵎⴰⵔ an
ngmar ‘caçador’, ⴰⵥⵓⵎ aẓum
→
‘dejunar’
ⴰⵏⵏⴰⵥⵓⵎ an
naẓum ‘noi en edat de fer el dejuni de ramadà’ i ⴱⵓⵔ bur ‘ésser
solter’ → ⴰⵏⵏⴱⵓⵔ an
nbur / ⴰⵏⵏⴰⴱⵓⵔ an
nabur ‘solter’. El nom d’agent i de pacient té una
flexió de gènere regular. Per tant, dels noms d’agent i de pacient que hem assenyalat es
flexionen els femenins ⵜⴰⵏⵏⴳⵎⴰⵔⵜ tan
ngmart ‘caçadora’, ⵜⴰⵏⵏⴰⵥⵓⵎⵜ tan
naẓumt ‘noia en edat
de fer el dejuni de ramadà’ i ⵜⴰⵏⵏⴱⵓⵔⵜ tan
nburt / ⵜⴰⵏⵏⴰⴱⵓⵔⵜ tan
naburt ‘soltera’,
respectivament. En els compostos formats per un nom d’agent i un nom (qualsevol), com
ara ⵎⴰⴼⴰⵎⴰⵏ mafaman ‘saurí’ √ⵎⴼⵎⵏ MFMN (prefix de nom d’agent + ⴰⴼ af ‘trobar’ +
ⴰⵎⴰⵏ aman ‘aigua’), sol faltar el prefix d’estat (vegeu § 3.4.2.1.b). La duplicitat
semàntica agent/pacient d’aquest derivat és deguda a la tipologia del verb, que pot ser la
següent:
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•

A un verb dinàmic (o a la diàtesi dinàmica d’un verb actiu) correspon un nom
d’agent, com a ⴽⵙ ks ‘fer pasturar’ → ⴰⵎ
ⵎⴽⵙⴰ am
mksa ‘pastor’, ⴽⵔⵣ krz ‘llaurar’ →
ⴰⵎ
ⵎⴽⵔⴰⵣ am
mkraz ‘llaurador’, ⵏⵉ ni ‘muntar (a cavall)’ → ⴰⵎ
ⵎⵏⴰⵢ am
mnay ‘genet’, ⴰⴽⵔ
akr ‘robar’ → ⴰⵎ
ⵎⴰⴽⵔ am
makr ‘lladre’, ⴽⴽⵓⵙⵓ kkusu ‘heretar’ → ⴰⵎ
ⵎⴽⴽⵓⵙⵓ am
mkkusu
‘hereu’.
•
A un verb estatiu (o a la diàtesi estativa d’un verb actiu) o de qualitat correspondrà
un nom de pacient, com a ⴰⴹⵏ aḍn ‘estar malalt’ → ⴰⵎ
ⵎⴰⴹⵓⵏ am
maḍun ‘el malalt’, ⵔⴽⵓ
rku ‘estar podrit, estar brut’ → ⴰⵎ
ⵎⵔⴽⵓ amrrku ‘el podrit, el brut’, ⵣⵡⵓⵔ zwur ‘ésser
el primer’ → ⴰⵎ
ⵎⵣⵡⴰⵔⵓ am
mzwaru ‘el primer’, ⵉⵥⵉⵍ iẓil ‘ésser bonic’ → ⴰⵎ
ⵎⴰⵥⵉⵍ
am
maẓil ‘el bell’, ⵇⵇⵏ qqn ‘lligar’ → ⴰⵎ
ⵎⵇⵇⵓⵏ am
mqqun ‘garba, feix, manat (d’herba)’.
La duplicitat semàntica dels noms deverbatius en {m-} és equiparable a la que
trobem, de manera força restringida, en derivats d’agent com el català collidor, que,
en principi, tant pot significar ‘persona que cull (especialment fruits)’ (l’agent) com,
al més sovint ‘collible, que es pot collir’ (el pacient).
(ii) Formació amb tensió de la segona radical. A més d’aquest prefix nasal, l’amazic presenta
un altre tipus de procediment de derivació de noms d’agent i de pacient, en aquest cas
l’esquema manllevat a l’àrab de noms d’agent aC1C2ːaC3, especialment freqüent per a la
designació de noms d’artesans i d’oficis a partir d’arrels d’origen àrab com a ⴱⵏⵓ bnu
‘construir’ → ⴰⴱⵏⵏⴰⵢ abnnay ‘paleta’ √ⴱⵏ BN, ⴳⵣⵣⵔ gzzr / ⴳⵣⵔ gzr ‘tallar carn’ →
ⴰⴳⵣⵣⴰⵔ agzzar ‘carnisser’ √ⴳⵣⵔ GZR, ⵃⴷⴷⴻⴷ ḥddǝd ‘planxar’ → ⴰⵃⴷⴷⴰⴷ aḥddad
‘ferrer’ √ⵃⴷⴷ ḤDD, ⵅⴷⵎ xdm ‘treballar’ → ⴰⵅⴷⴷⴰⵎ axddam ‘treballador’ √ⵅⴷⵎ XDM,
ⵏⵊⵔ njr ‘escairar la fusta, ribotejar’ → ⴰⵏⵊⵊⴰⵔ anjjar ‘fuster’ √ⵏⵊⵔ NJR, ⵅⵔⵔⵣ xrrz
‘adobar sabates’ → ⴰⵅⵔⵔⴰⵣ axrraz ‘sabater’ √ⵅⵔⵣ XRZ i ⴰⵇⴷⴷⴰⵔ aqddar ‘terrissaire’
√ⵇⴷⵔ QDR (el verb primari del qual no és usual en amazic). En algun cas, podem trobar
noms d’agent d’un verb genuí formats a partir d’aquest esquema, com ⵛⵡⵡⵍ cwwl
‘segar’ → ⴰⵛⵡⵡⴰⵍ acwwal ‘segador a sou’ √ⵛⵡⵍ CWL, però es tracta de casos força
excepcionals. Podem trobar l’esquema aC1C2ːaC3 en altres camps semàntics, sovint en
concurrència amb la formació genuïna, com a ⵃⴱⵙ ḥbs ‘empresonar’ → ⴰⵃⴱⴱⴰⵙ
aḥbbas ‘presoner’ al costat de ⴰⵏⵃⴱⴰⵙ anḥbas / ⴰⵏⵃⴱⵓⵙ anḥbus ‘presidiari’ √ⵃⴱⵙ ḤBS i
ⵔⵃⵍ rḥl ‘transhumar’ → ⴰⵔⵃⵃⴰⵍ arḥḥal ‘nòmada, transhumant’ al costat de ⴰⵎⵔⵃⵓⵍ
amrḥul ‘ídem’ √ⵔⵃⵍ RḤL.
(c) Nom d’instrument / nom de lloc: Aquest nom deverbatiu es caracteritza per la inserció del
prefix ⵙ- s- entre el prefix d’estat i el lexema. La inserció del prefix pot anar acompanyada de
diversos esquemes apofònics. La duplicitat semàntica d’aquest derivat no depèn de la tipologia
del verb.
(i) El valor semàntic més freqüent és l’instrumental, que trobem per exemple a ⴳⵔⵙ grs
‘engreixar, encebar’ → ⴰⵙ
ⵙⴳⵔⵙ assgrs ‘morral, civadera, ordiera’ ~ pl ⵉⵙ
ⵙⴳⵔⴰⵙ issgras,
ⴼⵔⴳ frg ‘tancar, posar un clos’ → ⴰⵙ
ⵙⴼⵔⴳ assfrg ‘tanca, barrera’ ~ pl ⵉⵙ
ⵙⴼⵔⴰⴳ issfrag,
ⵇⵇⵏ qqn ‘lligar’ → ⴰⵙ
ⵙⵖⵓⵏ assɣun ‘corda’ ~ pl ⵉⵙ
ⵙⵖⵡⴰⵏ issɣwan, ⴼⵔⴹ frḍ ‘escombrar’ →
ⵜⴰⵙ
ⵙⴼⵔⴹⵜ tassfrḍt ‘escombra’ ~ pl ⵜⵉⵙ
ⵙⴼⵔⴰⴹ tissfraḍ, ⵔⵖ rɣ ‘cremar-se’ → ⴰⵙ
ⵙⵔⵖⵓ
assrɣu ‘llenya, carburant, combustible’ ~ pl ⵉⵙ
ⵙⵔⵖⵓⵜⵏ issrɣutn, ⵔⴳⵍ rgl ‘tancar’ →
ⴰⵙ
ⵙⵔⴳⵍ assrgl ‘picaporta, balda’ ~ pl ⵉⵙ
ⵙⵔⴳⴰⵍ issrgal, ⴳⵏⵓ gnu ‘cosir’ → ⵉⵙ
ⵙⴳⵏⵉ issgni
‘agulla grossa’ ~ pl ⵉⵙ
ⵙⴳⵏⴰ issgna, ⴽⵔⴼ krf ‘travar’ → ⴰⵙ
ⵙⴽⵔⴼ asskrf ‘trava’ ~ pl
ⵉⵙ
ⵙⴽⵔⴰⴼ isskraf, ⴰⴳⵍ agl ‘penjar, suspendre’ → ⴰⵙ
ⵙⴰⴳⵍ assagl ‘ganxo, penjador’ ~ pl
ⵉⵙ
ⵙⵓⴳⴰⵍ issugal, ⴼⵔⵙ frs ‘esmolar’ → ⴰⵙ
ⵙⴼⵔⵙ assfrs ‘afilador, corretja per a afilar els
raors d’afaitar’ ~ pl ⵉⵙ
ⵙⴼⵔⴰⵙ issfras.
(ii) En altres casos, el valor locatiu és evident, com a ⵎⴹⵍ mḍl ‘enterrar’ → ⴰⵙ
ⵙⵎⴹⵍ assmḍl
‘cementiri’ ~ pl ⵉⵙ
ⵙⵎⴹⴰⵍ issmḍal, ⵏⵙ ns ‘passar la nit, pernoctar’ → ⴰⵙ
ⵙⵏⵙⵓ assnsu ‘hotel,
fonda, pensió’ ~ pl ⵉⵙ
ⵙⵏⵙⴰ issnsa, ⴳⵍⴼ glf ‘emboscar-se, amagar-se, evitar mostrar-se’ →
ⴰⵙ
ⵙⴳⵍⴼ assglf ‘indret a recer del sol, ombratge’ ~ pl ⵉⵙ
ⵙⴳⵍⴰⴼ issglaf, ⴰⴳⵎ agm ‘poar’ →
w
ⴰⵙ
ⵙⴰⴳⵯⵎ assag m ‘punt d’aigua, deu, font’ (també té el sentit instrumental de ‘poal’) ~ pl
ⵉⵙ
ⵙⵓⴳⴰⵎ issugam, ⴳⵎⵔ gmr ‘caçar; pescar’ → ⴰⵙ
ⵙⴳⵎⵔ assgmr ‘banc de pesca’ ~ pl
ⵉⵙ
ⵙⴳⵎⴰⵔ issgmar (al costat del nom netament instrumental ⵜⴰⵙ
ⵙⴳⵎⵔⵜ tassgmrt ~ pl
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ⵜⵉⵙ
ⵙⴳⵎⴰⵔ ‘canya de pescar’), ⴳⵏ gn ‘anar-se’n a dormir, gitar-se, anar a jóc’ → ⴰⵙ
ⵙⴳⵏ
assgn ‘jaç, llit, jóc, niu, cau’ ~ pl ⵉⵙ
ⵙⴳⵏⴰⵏ issgnan / ⵉⵙ
ⵙⴳⵏⵏ issgnn, ⵔⵙ rs ‘dipositar-se; fer
parada’ → ⴰⵙ
ⵙⵔⵔⵓⵙ assrrus ‘magatzem; estació’ ~ pl ⵉⵙ
ⵙⵔⵔⵓⵙⵏ issrrusn, ⴷⵎⵔ dmr
‘empènyer, envestir pel pit’ → ⵜⴰⵙ
ⵙⴷⵎⵔⵜ tassdmrt ‘empit, terreny costerut’ ~ pl
ⵜⵉⵙ
ⵙⴷⵎⴰⵔ tissdmar, ⴼⴼⵔ ffr ‘amagar-se’ → ⵜⴰⵙ
ⵙⵓⴼⴼⵔⴰ tassuffra ~ pl ⵜⵉⵙ
ⵙⵓⴼⴼⵔⴰⵡⵉⵏ
tissuffrawin ‘sitja; amagatall, cau, clot’, ⵏⴼⵉ nfi ‘arrecerar-se, aixoplugar-se’ → ⴰⵙ
ⵙⵏⴼⵉ
assnfi ‘recer, aixopluc’ ~ pl ⵉⵙ
ⵙⵏⴼⴰⵢ issnfay, ⴼⵔⴷ frd ‘pasturar’ → ⴰⵙ
ⵙⴼⵔⴷ assfrd ‘pastura,
prada’ ~ pl ⵉⵙ
ⵙⴼⵔⴰⴷ issfrad, ⵍⵖⵙ lɣs ‘amagar-se, agotzonar-se, arraulir-se, arrupir-se,
encauar-se’ → ⴰⵙ
ⵙⵍⵖⵙ asslɣs ‘amagatall, cau, catau, lloriguera’ ~ pl ⵉⵙ
ⵙⵍⵖⴰⵙ isslɣas.
(iii) En alguns casos, però, la distinció entre un valor i l’altre és dubtosa i fins i tot pot tenir
ambdós significats, com a ⴳⵔⵓ gru ‘arreplegar’ → ⵜⴰⵙ
ⵙⴳⵔⵓⵜ tassgrut ‘cistella; cubell
d’escombraries’ ~ pl ⵜⵉⵙ
ⵙⴳⵯⵔⴰ tissgwra, que tant pot entendre’s en el sentit de ‘allò que es
fa servir per a arreplegar’ com ‘el lloc on es fiquen les coses arreplegades’, ⴽⴽ kk
‘passar’ → ⴰⵙ
ⵙⴰⴽⴰ assaka ~ pl ⵉⵙ
ⵙⴰⴽⴰⵜⵏ issakatn, que fluctua entre el valor instrumental de
‘manera de sortir-se’n, solució, escapatòria’ i el locatiu de ‘lloc de pas, passatge, coll de
ⵣⵣⴳⵯⴰⵔ izzzgwar,
muntanya, gual’, ⵣⴳⵔ zgr ‘travessar’ → ⴰⵣ
ⵣⵣⴳⵯⵔ azzzgwr ‘pont’ ~ pl ⵉⵣ
que tant pot entendre’s com allò que es fa servir per a travessar (sentit instrumental) com
el lloc per on es travessa (sentit locatiu), així com també a ⴰⵔⵓⴷ arud / ⴰⵔⵉⴷ arid / ⵉⵔⵉⴷ
irid ‘rentar-se’ → ⴰⵙ
ⵙⴰⵔⵉⴷ assarid ‘safareig, lavabo, rentamans’ ~ pl ⵉⵙ
ⵙⴰⵔⵉⴷⵏ issaridn /
w
ⵉⵙ
ⵙⵉⵔⵉⴷ issirid ‘ídem’ ~ pl ⵉⵙ
ⵙⵉⵔⵉⴷⵏ issiridn / ⴰⵙ
ⵙⴳⴳⵯⵔⴷ assgg rd ‘ídem’ ~ pl ⵉⵙ
ⵙⴳⴳⵯⵔⴰⴷ
issggwrad, en què allò que es fa servir per a rentar-se pot transferir-se per a significar el lloc
on hom es renta.
(iv) En singular és fàcil que el nom d’instrument pugui confondre’s amb el nom d’acció de
verb factitiu. En plural, en canvi, la distinció és clara en els dialectes en què el nom
d’acció és més vigorós, atès que el nom d’instrument o de lloc té un plural apofònic, com
en TRG esǝggǝwǝr ‘seient’ ~ pl isǝggǝwar (en AS ⴰⵙⴳⴳⵉⵡⵔ asggiwr ‘seient, cadira;
trinxera’ ~ pl ⵉⵙⴳⴳⵉⵡⴰⵔ isggiwar), mentre que el nom d’acció del verb factitiu
sǝggǝwǝr ‘fer asseure’s’ (en AS ⵙⴳⴰⵡⵔ sgawr) té un plural extern, com en TRG
asǝggǝwǝr ‘acció de fer asseure’s’ ~ pl isǝggǝwirăn. Semblantment, el nom d’instrument
TRG asǝfrǝḍ ~ pl isǝfraḍ i tasǝfrǝḍt ~ pl tisǝfraḍ ‘escombra’ (en AS ⵜⴰⵙⴼⵔⴹⵜ tasfrḍt ~
pl ⵜⵉⵙⴼⵔⴰⴹ tisfraḍ) és diferent que asǝfrǝḍ ~ pl isǝfriḍăn, nom d’acció verbal del
factitiu sǝfrǝḍ ‘fer escombrar’. Finalment, el nom d’instrument TRG essǝmdǝy ~ pl
issǝmday ‘lligam que serveix per a fermar un animal a una trava’ (en AS ⵜⵉⵙⵎⴷⵉⵜ
tismdit ~ pl ⵜⵉⵙⵎⴷⴰⵢ tismday ‘parany’ (en ƔDMS tasămdikt ~ pl tǝsǝmdak ‘parany’) es
distingeix de esǝmdǝy ~ pl isǝmdǝyăn, nom d’acció del verb factitiu sǝmdǝy ‘fer lligar a
una trava’. Valdria la pena mantenir aquesta distinció en AE, atès que dialectalment
l’analogia ha fet que en molts noms s’hagi esvaït aquesta oposició morfològica
fonamental.
3.4.1.2. Noms denominatius
A diferència de la derivació deverbativa, la derivació denominativa en amazic prescindeix,
d’una banda, de la inserció d’un morfema derivatiu entre el prefix d’estat i el lexema i, d’altra banda,
de tot esquema apofònic. Això és degut al fet que els morfemes de derivació denominativa tenen una
relació més laxa amb el lexema, atès que la majoria de morfemes de derivació denominativa s’han
gramaticalitzat en algun moment relativament recent i encara conserven un cert grau d’independència,
amb l’excepció notable del nom d’origen. Les designacions que acordem a aquestes construccions
laxament gramaticalitzades són merament convencionals i tenen com a principal motivació
l’arranjament de les entrades en el cos de la part amazic-català del diccionari.
(a) El nom de relació es forma mitjançant el pronom de suport de determinació (§ 4.3.2) i la
preposició de genitiu aglutinada al pronom. El nom, que apareix en estat d’annexió,
(i) s’escriu separat quan el sintagma no està lexicalitzat, com a ⵡⵉⵏ ⵢⵉⵖⴼ-ⵏⵏⵙ win yiɣf-nns
‘independent’ (lit ‘el de si mateix’), ⵡⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵜⵜ-ⵢⴰⵡⵉⵏ win ara tt-yawin ‘el que se
l’emportarà’;
(ii) s’escriu junt quan la construcció està lexicalitzada, com a ⵜⵉⵏⵢⵉⴹⵙ tinyiḍs ‘pregària de la
nit’ (lit ‘la del son’), ⵜⵉⵏⵡⵓⵜⵛⵉ tinwutci ‘pregària del vespre’ (lit ‘la del menjar’) i
ⵜⵉⵏⵔⴱⴱⵉ tinrbbi ‘almoina’ (lit ‘la del Senyor’).
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(b) El nom de filiació es forma mitjançant ⵓ u + consonant / ⴳⵯ gw + vocal ~ pl ⴰⵢⵜ ayt / ⴰⵜ at + estat
d’annexió per al masculí i ⵓⵍⵜ ult ~ pl ⵉⵙⵜ ist / QBYL ⵙⵓⵜ sut / RIF ⵙⵓⵢⵜ suyt / FIG ⵙⵉⵡⵜ siwt +
estat d’annexió per al femení.
(i) Tradicionalment expressa la filiació biològica, ús que en AS està en concurrència amb la
construcció de sintagma nominal amb el nom que significa ‘fill’ o ‘filla’, i encara preval en
aquest ús en les fórmules onomàstiques. Per tant, es diu ⴱⴰⵙⵙⵓ ⵓ ⵍⵃⵓ Bassu U Lḥu ‘Bassu
fill de Lḥu’ com a antropònim formal, però se sol preferir ⴱⴰⵙⵙⵓ, ⵎⴻⵎⵎⵉⵙ ⵏ ⵍⵃⵓ Bassu,
mǝmmis n Lḥu ‘Bassu, el fill de Lḥu’ en els usos corrents.
(ii) Roman la fórmula preferent de tota l’etnonímia, tant la major (de confederacions i tribus)
com la menor (cantons o fraccions, famílies agnàtiques, clans), com a ⴰⵢⵜ ⵎⵔⵖⴰⴷ Ayt
Mrɣad ‘els membres de la tribu de Mrɣad’ (lit ‘els fills de Mrɣad’, l’avantpassat epònim),
ⵉⵙⵜ ⵡⴰⵡⵣⴳⵉⵜ Ist Wawzgit ‘les dones de la tribu de Wawzgit’ (lit ‘les filles de Wawzgit’,
l’avantpassat epònim).
(iii) També és comú en els gentilicis aplicats a topònims, com ara ⴳⵯ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ gw Ugadir
‘agadirià, originari d’Agadir’, ⵓⵍⵜ ⵙⴰⴱⴰⴷⵉⵍⵍ ult Sabadill ‘sabadellenca’, així com també
en usos més genèrics, com ⴰⵢⵜ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ayt tmazirt ‘els autòctons’ (lit ‘els fills del país’),
ⵉⵙⵜ ⵉⵖⵔⵎ ist iɣrm ‘les dones del poble’ i, fins i tot, ⴰⵢⵜ ⵜⵃⵓⵏⴰ ayt tḥuna ‘els botiguers’ (lit
‘els fills de les botigues’), si bé en aquest últim ús entra en concurrència amb el nom de
possessió.
(c) El nom de possessió es forma mitjançant un antic lexema gramaticalitzat que significava
originàriament ‘pare’ en àrab —per bé que la gramaticalització en si del lexema és,
probablement, ben amaziga—, ⴱⵓ bu ~ pl ⵉⴷ ⴱⵓ id bu + estat d’annexió en masculí ‘el de, el
posseïdor de, el propietari de, el relacionat amb’ ~ originàriament ‘mare’, ⵎⵎ mm / ⵎ m / ⵎⵓ mu
~ pl ⵉⴷ ⵎⵎ id mm, ⵉⴷ ⵎ id m, ⵉⴷ ⵎⵓ id mu + estat d’annexió en femení. És una construcció
originada a l’edat mitjana que concorre en part amb el derivat de relació.
(i) S’escriu separat quan la construcció no està lexicalitzada, com a ⴱⵓ ⵜⵃⴰⵏⵓⵜ bu tḥanut
‘botiguer’ (lit ‘el de la botiga’), ⵎⵎ ⵓⴷⵉⵙ mm udis ‘embarassada’ (lit la de la panxa).
(ii) S’escriu junt quan la construcció està lexicalitzada i el sentit no es pot inferir de la
segmentació del prefix + el nom, com a ⴱⵓⵍⴱⴱⵓⴹ bulbbuḍ ‘llimac’ (lit ‘el llefiscós’),
ⴱⵓⵜⴰⴳⴰⵏⵜ butagant ‘senglar’ (lit ‘el del bosc’), ⴱⵓⵜⴳⵔⴰ butgra ‘tortuga’ (lit ‘el de la
closca’).
(iii) Com a mostra del grau de gramaticalització d’aquest antic lexema, notem que admet d’ésser
inserit entre el prefix d’estat i el lexema, cosa que li permet adoptar la flexió nominal
completa (estat, gènere i nombre), com a ⴰⴱⵓⵖⵍⴰⵍ abuɣlal ‘cargol’ (lit ‘el de la closca’) ~
pl ⵉⴱⵓⵖⵍⴰⵍⵏ ibuɣlaln, ⴰⴱⵓⴷⵔⴰⵔ abudrar ‘muntanyenc’ (lit ‘el de la muntanya’) ~ pl
ⵉⴱⵓⴷⵔⴰⵔⵏ ibudrarn, femení ⵜⴰⴱⵓⴷⵔⴰⵔⵜ tabudrart ‘muntanyenca’ ~ pl ⵜⵉⴱⵓⴷⵔⴰⵔⵉⵏ
tibudrarin.
(d) El nom de propietat, igual que en el cas del derivat de possessió, es forma mitjançant dos antics
lexemes gramaticalitzats d’origen àrab que signifiquen encara ‘propietari, amo, tutor, senyor’ per
al masculí i ‘mestressa, senyora, propietària’ per al femení, concretament ⴱⴰⴱ bab ~ pl ⵉⴷ ⴱⴰⴱ
id bab + preposició de genitiu en masculí ‘el propietari de’ ~ ⵍⴰⵍ lal ~ pl ⵉⴷ ⵍⴰⵍ id lal +
preposició de genitiu en femení ‘la propietària de’. Encara que concorre amb el derivat
possessiu, és molt menys freqüent en aquest sentit i rarament dóna lloc a lexicalitzacions: ⴱⴰⴱ ⵏ
ⵜⵃⴰⵏⵓⵜ bab n tḥanut ‘propietari de la botiga’ (pot ser sinònim de ⴱⵓ ⵜⵃⴰⵏⵓⵜ bu tḥanut ‘botiguer’,
però en aquest segon la relació no és tan estreta i pot significar ‘el qui treballa a la botiga’), ⴱⴰⴱ
ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ bab n taddart ‘l’amo de la casa, l’amfitrió’, ⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ lal n taddart ‘mestressa de
casa, amfitriona’, ⴱⴰⴱ ⵏ ⵉⴳⵏⵡⴰⵏ Bab n Ignwan ‘Déu’ (lit ‘el Senyor dels Cels’).
(e) El nom privatiu: L’adverbi de negació ⵓⵔ ur coneix dos al·lomorfs que funcionen com a
prefixos de derivació privativa seguits de noms en estat lliure, ⵡⴰⵔ war per al masculí (ⵉⴷ ⵡⴰⵔ
war en plural) i ⵜⴰⵔ tar per al femení (ⵉⴷ ⵜⴰⵔ id tar en plural), que té el sentit de ‘sense,
desproveït de, privat de, mancat de’. Es tracta d’una construcció panamaziga i ben viva que cal
escriure
(i) separada quan la construcció no està lexicalitzada, com a ⵡⴰⵔ ⵜⵉⴹⵜ war tiḍt ‘borni’ (lit
‘sense ull’) ~ ⵜⴰⵔ ⵜⵉⴹⵜ tar tiḍt ‘bòrnia’, ⵡⴰⵔ ⴰⴼⵓⴷ war afud ‘feble’ (lit ‘sense genoll o
sense forces’) ~ ⵜⴰⵔ ⴰⴼⵓⴷ tar afud, ⵡⴰⵔ ⵜⴰⵡⴷⴰ war tawda ‘valent’ (lit ‘sense por’) ~ ⵜⴰⵔ
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ⵜⴰⵡⴷⴰ tar tawda, ⵡⴰⵔ ⵓⵍ war ul ‘pusil·lànime’ (lit ‘sense cor’) ~ ⵜⴰⵔ ⵓⵍ tar ul, ⵡⴰⵔ
ⵉⴷⵓⴽⴰⵏ war idukan ‘descalç’ (lit ‘sense sabatilles’) ~ ⵜⴰⵔ ⵉⴷⵓⴽⴰⵏ tar idukan;
(ii) junta quan la construcció està lexicalitzada, com a ⵜⴰⵔⴰⵣⴰⵍ tarazal ‘barret de segador;
para-sol’ (lit ‘sense canícula’) ~ plural ⵉⴷ ⵜⴰⵔⴰⵣⴰⵍ id tarazal, ⵡⴰⵔⴽⴽⵓⵍ warkkul ‘manca
de respecte, desconsideració’ (a partir del verb ⴽⴽⵓⵍ kkul ‘tenir consideració per’) ~ plural
ⵉⴷ ⵡⴰⵔⴽⴽⵓⵍ id warkkul, ⵡⴰⵔⵎⵉⵣⴰⵏ warmizan ‘puput’ (lit ‘sense balança’) ~ plural ⵉⴷ
ⵡⴰⵔⵎⵉⵣⴰⵏ id warmizan, ⵜⴰⵔⴰⵏⵥⴰⵔ taranẓar ‘paraigua’ (lit ‘sense pluja’) ~ plural ⵉⴷ
ⵜⴰⵔⴰⵏⵥⴰⵔ id taranẓar, ⵜⴰⵔⵉⵔ tarir ‘ogressa’ (lit ‘sense vora’) ~ plural ⵜⴰⵔⵉⵔⵉⵏ taririn /
ⵜⵉⵔⵉⵔⴰ tirira, ⵡⴰⵔⴰⵎⴰⵏ waraman ‘impermeable’ (lit ‘sense aigua’) ~ plural ⵉⴷ ⵡⴰⵔⴰⵎⴰⵏ id
waraman, ⵜⴰⵔⴰⴹⵓ taraḍu ‘paravent’ (lit ‘sense vent’) ~ plural ⵉⴷ ⵜⴰⵔⴰⴹⵓ id taraḍu.
(f) El nom d’origen: L’amazic ha heretat un antic cas genitiu afroasiàtic morfologitzat com a sufix
-ⵉ -i, en plural -ⵉⵢⵏ -iyn ~ femení -ⵉⵜ -it, en plural -ⵉⵢⵉⵏ -iyin, que denota l’origen, de manera que
és molt freqüent en els gentilicis. Aquesta morfologització és fàcil d’entendre si partim d’usos
del tipus rumi ‘(el) de Roma’ > ‘(el) romà, originari de Roma’. Aquest sufix existeix
genuïnament en tots els dialectes amazics, com en el TRG ăkăhami, nom propi de cabra negra de
panxa bruna o roja, derivat de ăkăham ‘cabra, ovella o vaca negres de panxa bruna o roja’. Ara
bé, l’extraordinària extensió que té actualment en amazic és deguda a l’influx del sufix de nisba
àrab, del mateix origen afroasiàtic que el nom d’origen en amazic. Aquest influx és palesable a
partir dels nombrosos arabismes que el contenen i, consegüentment, s’ha generalitzat l’ús del
nom d’origen —sovint en concurrència amb el nom de filiació— a lexemes genuïns. Podem
trobar aquest sufix en gentilicis que denoten
(i) noms de pobles i ciutats, com ⴰⴼⴰⵙⵉ afasi ‘originari de Fes’ ~ femení ⵜⴰⴼⴰⵙⵉⵜ tafasit;
(ii) regions, com ⴰⵙⵓⵙⵉ asusi ‘originari del Sus’, ⴰⵇⴱⴰⵢⵍⵉ aqbayli ‘cabilenc’, ⴰⴱⵍⴷⵉ abldi ‘de
la terra’;
(iii) tribus i confederacions, com ⴰⵣⵏⴰⵜⵉ aznati ‘zenata’;
(iv) nacions, com ⴰⴼⴰⵔⵙⵉ afarsi ‘persa’;
(v) països i estats, com ⴰⵀⵉⵏⴷⵉ ahindi ‘indi, originari de l’estat de l’Índia’, ⴰⵀⵓⵍⴰⵏⴷⵉ ahulandi
‘holandès’;
(vi) continents, com ⵓⵔⵓⵉ urupi ‘europeu’.
No obstant això, el sufix d’origen s’ha estès també a derivats denominatius que no són gentilicis,
concretament
(vii) característiques, com ⴰⵍⵉⵎⵓⵏⵉ alimuni i ⴰⵍⵉⵜⵛⵉⵏⵉ alitcini ‘(de color) taronja’;
(viii) qualitats o defectes, com ⴰⵙⴽⴰⵢⵔⵉ askayri / ⴰⵙⴽⴽⴰⵢⵔⵉ askkayri ‘borratxo’;
(ix) relatiu a, com ⴰⴼⴰⵙⵉ afasi ‘dretà’ (de ⴰⴼⵓⵙ afus ‘mà’), ⴰⵀⴷⴷⴰⵡⵉ ahddawi ‘seguidor de
Sidi Hddi’;
(x) professió o ofici (en concurrència amb el nom d’agent), com ⴰⵚⵏⴰⵢⵄⵉ aṣnayɛi ‘artesà,
fabricant’;
(xi) en l’adaptació de vocabulari científic de base grecollatina s’ha assimilat al sufix
denominatiu grec -iko" (> llatí -icus), com a ajstronovmo" > ⴰⵙⵜⵔⵓⵏⵓⵎ astrunum
‘astrònom’ → ⴰⵙⵜⵔⵓⵏⵓⵎⵉ astrunumi ‘astronòmic’ (= ajstronomikov"), de manera que,
sincrònicament, ⵜⴰⵙⵜⵔⵓⵏⵓⵎⵉⵜ tastrunumit, pròpiament ‘astronòmica’, en el sentit de
‘astronomia’ podria analitzar-se com a ús abstracte del femení (procediment ben genuí en
amazic, § 3.1.2.b.iv), mentre que, diacrònicament, podria analitzar-se com l’adaptació
directa del grec ajstronomiva. A efectes pràctics, en el present diccionari hem optat per la
primera anàlisi.
(g) El nom pejoratiu: L’element sense flexió (ni de gènere, ni de nombre ni d’estat) ⴳⴰⵔ gar ‘mal’
(amb la variant ⴳⵉⵔ gir) s’anteposa amb un sentit pejoratiu a un nom en estat lliure o, fins i tot,
sense prefix d’estat, com a ⴳⴰⵔ ⴱⵔⵉⴷ gar brid ‘estafarell, camí perdedor’~ pl ⵉⴷ ⴳⴰⵔ ⴱⵔⵉⴷ
id gar brid. És freqüent l’ús en oracions que contenen la partícula predicativa, com ⴷ ⴳⴰⵔ
ⴰⵔⴳⴰⵣ d gar argaz ‘és un mal home’, ⴷ ⴳⴰⵔ ⵜⴰⵎⵟⵟⵓⴹⵜ d gar tamṭṭḍt ‘és una mala dona’, ⴷ
ⴳⴰⵔ ⵎⴷⴷⵏ d gar mddn ‘són mala gent’. També es pot usar en aquest sentit la preposició ⴷⴷⴰⵡ
ddaw ‘sota’, com a ⴷⴷⴰⵡ ⵎⵉⴷⴷⵏ ddaw middn / ⴷⴷⴰⵡ ⵉⵔⴳⴰⵣⵏ ddaw irgazn ‘vil, brètol’ (lit ‘sota
la gent’ i ‘sota els homes’, respectivament).
(h) Altres noms denominatius: Encara que el prefix ⵎ- m- (o ⵏ- n- amb noms que contenen alguna
consonant labial) és essencialment deverbatiu, ocasionalment —bastant excepcionalment en
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lèxic tradicional i una mica més sovint en neologia— el podem trobar també com a prefix
denominatiu, com en els exemples de ⴰⵢⵢⵓⵔ ayyur ‘lluna’ → ⵜⴰⵎ
ⵎⴰⵢⵢⵓⵔⵜ tam
mayyurt ‘pleniluni’,
ⵓⴷⵉ udi ‘mantega salada’ → ⵜⴰⵎ
ⵎⵓⴷⵉⵜ tam
mudit ‘mantega fresca’, ⴰⵣⴰⴳⴳⵯ azaggw ‘crinera’ →
MZƔS ⵜⴰⵎ
ⵎⴰⵣⴰⴳⵜ tam
mazagt ‘ídem’, ⵜⵉⴷⵉⴽⵍⵜ tidiklt ‘palmell de la mà’ → ZNT ⵜⵉⵎ
ⵎⴷⵜⵛⵍⵜ
tim
mdtclt ‘ídem’, ⴰⴷⴷⴰ adda ‘baix, sòl, fons’ → ⴰⵏⵏⴰⴷⴷⴰ an
nadda ‘inferior’, ⴰⴼⵓⵙ afus ‘mà’ → CWMZB ⴰⵏⵏⴼⵓⵙ an
nfus ‘costat dret’, ⴰⴷⵔⴰⵔ adrar ‘muntanya’ → ⴰⵎ
ⵎⵙⴷⵔⴰⵔ am
msdrar / ⴰⵎ
ⵎⵙⴷⵓⵔⴰⵔ
am
msdurar ‘muntanyenc’, ⴰⵡⴰⵍ awal ‘paraula’ → ⴰⵎ
ⵎⴰⵡⴰⵍ am
mawal CLḤ ‘joc, reunió social,
competició, fantasia’, ‘lèxic’ (neologisme), ⴰⴱⵔⵉⴷ abrid ‘camí’ → ⴰⵎ
ⵎⵙⴱⵔⵉⴷ am
msbrid
‘caminant, viatger’, ⴰⴳⵓⵥⵥ aguẓẓ ‘cantó de la boca’ → ⴰⵎ
ⵎⴳⴳⵉⵥ am
mggiẓ ‘galta’ →, ⴰⵍⴷⵓⵏ aldun
‘plom’ → a ⴰⵎ
ⵎⵍⴷⵓⵏ am
mldun ‘lampista’ (neologisme).

3.4.2. Composició nominal i sinàpsies
3.4.2.1. Composició nominal
L’amazic és una llengua molt poc procliu a la composició. En realitat, els pocs compostos
tradicionals de l’amazic s’expliquen bàsicament per la lexicalització de sinàpsies, acompanyada
sovint de l’elisió de la preposició de genitiu fins a culminar en l’aglutinació d’ambdós lexemes en un
de sol. La composició de dos lexemes dóna lloc a un nou lexema amb més radicals, i com a tal és
tractat en el cos del present diccionari. Malgrat el caràcter esporàdic i poc productiu d’aquest
procediment, podem trobar diversos tipus de compostos en amazic:
(a) Nom primari + nom, com a ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ imalass ‘setmana’ √ⵎⵍⵙ MLS (ⵉⵎⴰⵍ imal ‘any vinent,
esdevenidor’ + ⴰⵙⵙ ass ‘dia’), ⵉⵎⵜⵉⵟⵟⵓ imtiṭṭu ‘templa’ √ⵎⵜ¨¨ⴹ MTḌ (ⵉⵎⵉ imi ‘boca’ + ⵜⵉⴹⵜ
tiḍt ‘ull’), ⵜⵉⵎⴷⵍⵍⵙⵜ timdllst ‘crepuscle vespertí’ √ⵎⴷⵍⵙ MDLS (ⵜⴰⵎⴷⴷⵉⵜ tamddit ‘vespre’ +
ⵜⵉⵍⵍⴰⵙ tillas ‘tenebres’), ⴰⵖⵙⴷⵉⵙ aɣsdis / ⵉⵖⵙⴷⵉⵙ iɣsdis ‘costella’ √ⵖⵙⴷⵙ ƔSDS (ⵉⵖⵙ iɣs
‘os’ + ⴰⴷⵉⵙ adis ‘panxa’), QBYL ⴰⵙⵖⵔⵙⵉⴼ asɣrsif ‘pollancre’ √ⵙⵖⵔⵙⴼ SƔRSF (ⴰⵙⵖⴰⵔ
asɣar ‘arbre’ + ⴰⵙⵉⴼ asif ‘riu’), ⴰⵙⵍⵎⴳⵔⵓ aslmgru ‘capgròs’ √ⵙⵍⵎⴳⵔ SLMGR (ⴰⵙⵍⵎ aslm
‘peix’ + ⴰⴳⵔⵓ agru ‘granota’), ⵜⴰⵖⵙⵎⴰⵔⵜ taɣsmart ‘barbeta’ √ⵖⵙⵎⵔ ƔSMR (ⵉⵖⵙ iɣs ‘os’ +
ⵜⴰⵎⴰⵔⵜ tamart ‘barba’, ⴰⵍⵍⵖⴼ allɣf ‘cervell’ √ⵍⵖⴼ LƔF (ⴰⵍⵍ all ‘cervell’ + ⵉⵖⴼ iɣf ‘cap’),
ⵜⵉⴼⵔⵣⵉⵣⵡⵉⵜ tifrzizwit ‘melissa’ √ⴼⵔⵣⵣⵡ FRZZW (ⵉⴼⵔ ifr ‘ala’ + ⵜⵉⵣⵉⵣⵡⵉⵜ tizizwit
‘abella’).
(b) Nom verbal + nom, com a ⵉⵖⵏⴽⵔⴰ iɣnkra ‘malaltia’ √ⵖⵏⴽⵔ ƔNKR (ⵉⵖ iɣ ‘afectació, afecció’ +
preposició de genitiu + ⴽⵔⴰ kra ‘quelcom’), ⴰⵛⴱⴱⵔⵖⵍⴰⵍ acbbrɣlal ‘cargol’√ⵛⴱⵔⵖⵍⵍ
CBRƔLL (ⴰⵛⴱⴱⵔ acbbr ‘aferrament’ + ⴰⵖⵍⴰⵍ aɣlal ‘closca’).
(c) Nom d’agent + nom: ⵎⴰⴼⴰⵎⴰⵏ mafaman ‘saurí’ √ⵎⴼⵎⵏ MFMN (prefix de nom d’agent + ⴰⴼ af
‘trobar’ + ⴰⵎⴰⵏ aman ‘aigua’), ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⵎⴰⵏⵜ tamssumant ‘esforç esmerçat’ √ⵙⵎⵏ SMN (prefix de
nom d’agent + ⵙⵙⵓ ssu ‘fer beure’ + ⵉⵎⴰⵏ iman ‘ànima’), ⵎⴰⴳⵔⴰⵢⵜⵎⴰⵙ magraytmas ‘polze’
√ⵎⴳⵔⵢⵜⵎⵙ MGRYTMS (prefix de nom d’agent + ⴰⴳⵔ agr ‘ésser més gran’ + ⴰⵢⵜⵎⴰⵙ aytmas
‘els seus germans’), ⵎⵜⵛⵔⵎⴹⴰⵏ mtcrmḍan ‘persona que no fa el dejuni del ramadà’ √ⵎⵜⵛⵔⵎⴹⵏ
MTCRMḌN (prefix de nom d’agent + ⵜⵛ tc ‘menjar’ + ⵔⵎⴹⴰⵏ rmḍan ‘ramadà’), ⵎⵔⵥⵜⵉⵖⴷⵜⵏ
mrẓtiɣdtn ‘terreny abrupte’ √ⵎⵔⵥⵜⵖⴷⵜⵏ MRẒTƔDTN (prefix de nom d’agent + ⵔⵥ rẓ ‘trencar’
+ ⵜⵉⵖⴷⵜⵏ tiɣdtn ‘cabres’), ⵎⵟⵟⴹⵜⵉⴼⵓⵏⴰⵙⵉⵏ mṭṭḍtifunasin ‘llangardaix gran’ √ⵎⴹⴹⵜⴼⵏⵙⵏ
MḌḌTFNSN (prefix de nom d’agent + ⵟⵟⴹ ṭṭḍ ‘xumar’ + ⵜⵉⴼⵓⵏⴰⵙⵉⵏ tifunasin ‘vaques’).
(d) Verb + nom: ⵜⵍⵍⵖⵏⵊⴰ tllɣnja ‘culler disfressat de núvia que els infants i les dones passegen per
tot el poble en temps de sequera’ √ⵜⵍⵖⵏⵊ TLƔNJ (ⵜⵜⵍ ttl ‘embolicar’ + ⴰⵖⵏⵊⴰ aɣnja ‘culler’),
ⵜⵜⴰⵖⴽⵔⴰ ttaɣkra ‘malaltia’ √ⵜⵖⴽⵔ TƔKR (ⴰⵖ aɣ ‘afectar’ + ⴽⵔⴰ kra ‘quelcom’), ⵎⵔⵉⵢⵖⵍⵍ
mriyɣll ‘corretjola’ √ⵎⵔⵢ MRY (ⵎⵔⵉ mri ‘fregar’ + ⵉⵖⵍⵍ iɣll ‘rostoll’), ⵜⵓⴼⵉⵛⴽⴰⵏ tufickan
(nom d’una planta) √ⵜⴼⵛⴽⵏ TFCKN (ⴰⴼ af ‘superar, ésser millor’ + ⵉⵛⴽⴰⵏ ickan ‘plantes’).
(e) Preposició + nom: CLḤ ⵏⴰⴼⵓⵣⴽⴽⴰ nafuzkka ‘demà passat’ √ⵏⴼⵣⴽ NFZK (ⵏⴰⴼ naf ‘després’ +
ⴰⵣⴽⴽⴰ azkka ‘demà’), CLḤ ⵏⴰⴼⴰⵥⵏ nafaẓn √ⵏⴼⵥⵏ NFẒN.
Hi ha una tendència estandarditzadora que consisteix a crear compostos a partir de lexemes
genuïns amazics per designar conceptes científics i tècnics. En el present diccionari, ens hem atingut a
l’adaptació de compostos de vocabulari científic internacional d’origen grec i llatí, que són tractats
com a monolexemàtics. Així, per exemple, ⴰⵊⵢⵓⴳⵔⴰⴼ ajyugraf ‘geògraf’ apareix a l’arrel √ⵊⵢⴳⵔⴼ
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JYGRF independentment que en la llengua d’origen, el grec, es tracti d’un compost (gew-gravfo" ‘qui
descriu la terra’), atès que l’hel·lenisme és manllevat com un sol lexema.
3.4.2.2. Sinàpsies
La sinàpsia (o locució) és un sintagma lexicalitzat, és a dir que el significat del tot no és el
resultat de la suma dels lexemes que componen el sintagma. La diferència entre una sinàpsia i un
compost és que les sinàpsies tenen una estrucura sintàctica. Així, per exemple, la sinàpsia
ⵜⵉⴱⵔⴱⵉⵍⵍⵓⵜ ⵏ ⵡⵓⵍ tibrbillut n wul ‘estèrnum’, significa literalment ‘papallona del cor’, ⵜⵉⵙⵍⵉⵜ ⵏ
ⵓⵏⵥⴰⵔ tislit n unẓar ‘arc de Sant Martí’ (lit ‘núvia de la pluja’) i ⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵎⴰⵔⵓⵔ aman n marur
‘miratge’ (lit ‘aigua d’il·lusió’).

3.5. Noms de nombre
El sistema numeral tradicional amazic és vigesimal, és a dir que pren el ‘20’ com a nombre de
base i, per tant, ‘40’ es diu ‘dos vints’, ‘30’ es diu ‘vint amb deu’, ‘80’ es diu ‘quatre vints’ (com en
francès), etc. No tots els dialectes amazics conserven la sèrie completa de numerals genuïns. A banda
de TRG, ƔDM, ZNG i CLḤ, la major part de dialectes amazics han manllevat a l’àrab els noms de nombre
a partir d’una certa xifra, si bé tots conserven encara els números ‘1’ i ‘2’ i la majoria també el ‘3’.
Per tant, el CLḤ és l’únic component de l’AS que ha preservat fins al present la numeració amaziga
més o menys completa. Els intercanvis comercials, el compte dels dies i la designació de les hores
han estat els contextos de transmissió més evidents de la numeració àrab. Per tant, la numeració que
veurem a continuació és en gran mesura, per a la major part de components de l’AS, una
reintroducció estandarditzant recent i no tothom en fa encara un ús general, si bé gaudeix d’un
coneixement creixent.

3.5.1. Numerals cardinals

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

3.5.1.1. Unitats de l’1 al 10
Les unitats tenen flexió de gènere:
masculí
femení
ⵢⴰⵏ yan / ⵢⵉⵡⵏ yiwn / ⵢⵓⵏ yun, ZNT ⵉⵊⵊ ijj, ⵢⴰⵜ yat / ⵢⵉⵡⵜ yiwt / ⵢⵓⵜ yut, ZNT ⵉⵊⵜ ijt, MZBMZB-WRG ⵉⴳⴳⵏ iggn, FIG ⵉⴷⵊⵏ idjn
WRG ⵉⴳⴳⵜ iggt, FIG ⵢⵉⵊⵜ yijt
ⵙⵉⵏ sin
ⵙⵏⴰⵜ snat
ⴽⵔⴰⴹ kraḍ / ZNT ⵛⴰⵔⴹ carḍ
ⴽⵔⴰⴹⵜ kraḍt / ZNT ⵛⴰⵔⴹⵜ carḍt
ⴽⴽⵓⵥ kkuẓ
ⴽⴽⵓⵥⵜ kkuẓt
ⵙⵎⵎⵓⵙ smmus
ⵙⵎⵎⵓⵙⵜ smmust
ⵙⴹⵉⵙ sḍis
ⵙⴹⵉⵙⵜ sḍist
ⵙⴰ sa
ⵙⴰⵜ sat
ⵜⴰⵎ tam
ⵜⴰⵎⵜ tamt
ⵜⵥⴰ tẓa
ⵜⵥⴰⵜ tẓat
ⵎⵔⴰⵡ mraw
ⵎⵔⴰⵡⵜ mrawt

Els noms de nombre, quan determinen un nom, sempre regeixen estat d’annexió (§ 3.3.2.3), tant
si la determinació és directa com si es fa mitjançant la preposició de genitiu, com a ⵙⵎⵎⵓⵙⵜ
ⵜⵔⴱⴰⵜⵉⵏ smmust trbatin (sense preposició) o ⵙⵎⵎⵓⵙⵜ ⵏ ⵜⵔⴱⴰⵜⵉⵏ smmust n trbatin (amb
preposició) ‘cinc noies’. Totes dues construccions són equivalents. També poden aparèixer sols, és a
dir sense determinar cap nom, com a ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵙⵎⵎⵓⵙⵜ llant smmust ‘n’hi ha cinc’, ⵎⵎⵓⵜⵏ ⴽⵔⴰⴹ
mmutn kraḍ ‘n’han mort tres’. Amb numerals del 2 al 10, els noms determinats estan en plural.

11
12
13
14
15

3.5.1.2. Noms de nombre de l’11 al 19
masculí
femení
ⵢⴰⵏ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ yan d mraw, ZNT ⵉⵊⵊ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⵢⴰⵏ ⴷ ⵎⵔⴰⵡⵜ yan d mrawt, ⵉⵊⵊ ⴷ ⵎⵔⴰⵡⵜ ijj d
ijj d mraw
mrawt
ⵙⵉⵏ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ sin d mraw
ⵙⵉⵏ ⴷ ⵎⵔⴰⵡⵜ sin d mrawt
ⴽⵔⴰⴹ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ kraḍ d mraw
ⴽⵔⴰⴹ ⴷ ⵎⵔⴰⵡⵜ kraḍ d mrawt
ⴽⴽⵓⵥ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ kkuẓ d mraw
ⴽⴽⵓⵥ ⴷ ⵎⵔⴰⵡⵜ kkuẓ d mrawt
ⵙⵎⵎⵓⵙ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ smmus d mraw
ⵙⵎⵎⵓⵙ ⴷ ⵎⵔⴰⵡⵜ smmus d mrawt
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16
17
18
19

ⵙⴹⵉⵙ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ sḍis d mraw
ⵙⴰ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ sa d mraw
ⵜⴰⵎ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ tam d mraw
ⵜⵥⴰ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ tẓa d mraw

ⵙⴹⵉⵙ ⴷ ⵎⵔⴰⵡⵜ sḍis d mrawt
ⵙⴰ ⴷ ⵎⵔⴰⵡⵜ sa d mrawt
ⵜⴰⵎ ⴷ ⵎⵔⴰⵡⵜ tam d mrawt
ⵜⵥⴰ ⴷ ⵎⵔⴰⵡⵜ tẓa d mrawt

Els numerals de l’11 al 19 determinen el nom mitjançant la preposició de genitiu, i el nombre
determinat es posa en singular, com a ⵙⵎⵎⵓⵙ ⴷ ⵎⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵔⴱⴰⵜ smmus d mrawt n trbat ‘quinze
noies’ (lit ‘cinc amb deu de noia’). Només el nom de la desena (ⵎⵔⴰⵡⵜ mrawt) es posa en femení, no
el de la unitat (ⵙⵎⵎⵓⵙ smmus en aquest cas).
3.5.1.3. Desenes
El nombre ‘20’ ⴰⴳⵏⴰⵔ agnar ~ pl ⴰⴳⵏⴰⵔ agnarn és un arcaisme reintroduït en AE a partir del
CLḤ medieval i serveix de base per a totes les desenes a partir del 20:
20 ⴰⴳⵏⴰⵔ agnar
30 ⴰⴳⵏⴰⵔ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ agnar d mraw
40 ⵙⵉⵏ ⵡⴰⴳⵏⴰⵔⵏ sin wagnarn
50 ⵙⵉⵏ ⵡⴰⴳⵏⴰⵔⵏ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ sin wagnarn d mraw
60 ⴽⵔⴰⴹ ⵡⴰⴳⵏⴰⵔⵏ kraḍ wagnarn
70 ⴽⵔⴰⴹ ⵡⴰⴳⵏⴰⵔⵏ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ kraḍ wagnarn d mraw
80 ⴽⴽⵓⵥ ⵡⴰⴳⵏⴰⵔⵏ kkuẓ wagnarn
90 ⴽⴽⵓⵥ ⵡⴰⴳⵏⴰⵔⵏ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ kkuẓ wagnarn d mraw
A partir del 21, després de la vintena, la unitat concorda en gènere amb el seu nom determinat,
que resta en singular com a ⴰⴳⵏⴰⵔ ⴷ ⵙⵎⵎⵓⵙⵜ (ⵏ) ⵜⵔⴱⴰⵜ agnar d smmust (n) trbat ‘vint-i-cinc noies’
(lit ‘vintena amb cinc de noia’).
3.5.1.4. Nombres superiors
(a) El nombre ‘100’, ⵜⵉⵎⵉⴹⵉ timiḍi ~ pl ⵜⵉⵎⴰⴹ timaḍ és un arcaisme reintroduït en AE a partir del
CLḤ medieval, però existeix tradicionalment encara fora de l’AS, concretament en TRG temeḍe ~
pl timaḍ / timiḍa, ZNG tmaḍih ~ pl tmaḍaʔn i FQH tamiṭ, pertot amb el mateix significat. El nom
de la centena és invariablement femení i el nom determinat pot concordar-hi o no en nombre:
ⵜⵉⵎⵉⴹⵉ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵉⵙ timiḍi n wayyis / ⵜⵉⵎⵉⴹⵉ ⵏ ⵉⵢⵙⴰⵏ timiḍi n iysan ‘cent cavalls’, ⵜⵉⵎⵉⴹⵉ ⵏ
ⵜⴼⵓⵏⴰⵙⵜ timiḍi n tfunast / ⵜⵉⵎⵉⴹⵉ ⵏ ⵜⴼⵓⵏⴰⵙⵉⵏ timiḍi n tfunasin ‘cent vaques’, ⵜⵉⵎⵉⴹⵉ ⴷ ⵢⴰⵏ
timiḍi d yan ‘cent u’, ⵜⵉⵎⵉⴹⵉ ⴷ ⵓⵣⴳⵏ timiḍi d uzgn ‘cent cinquanta’ (lit cent i mig), ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⴰⴹ
snat tmaḍ ‘dos-cents’, ⵜⵉⵎⵉⴹⵉ ⵏ ⵡⴰⴼⴹⴰⵏ timiḍi n wafḍan ‘cent mil’.
(b) El nombre ‘1.000’, ⵉⴼⴹ ifḍ / CLḤ ⴰⴼⴹ afḍ ~ pl ⴰⴼⴹⴰⵏ afḍan, a més d’haver estat reintroduït
igualment en AE a partir dels textos medievals en CLḤ, té cognats fora de l’AS, si bé el nombre
no coincideix en tots els dialectes: TRG efăḍ ~ pl afăḍăn/afḍan, afǝḍ ~ pl ifḍan ‘1.000’, efǝḍ ~ pl
efăḍan ‘1.000.000’, ‘nombre immens’, ZNG ǝffaḍ ~ pl ǝffaḍan ‘1.000’, NFS sen ifḍan ‘2.000’. El
nom del miler determina el nom en singular, com a ⵉⴼⴹ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ifḍ n usggwas ‘mil anys’,
ⵉⴼⴹ ⵏ ⵓⵔⴳⴰⵣ ifḍ n urgaz ‘mil homes’. En canvi, quan el nom determinat es troba en plural,
significa ‘un gran nombre, una multitud’, com a ⵉⴼⴹ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⵏ ifḍ n islman ‘un gran nombre de
peixos’, ⵉⴼⴹ ⵏ ⵜⴼⵓⵏⴰⵙⵉⵏ ifḍ n tfunasin ‘un gran nombre de vaques’.

3.5.2. Numerals ordinals
Només els ordinals que signifiquen ‘primer’ i ‘últim’ no es construeixen mitjançant els lexemes
dels numerals cardinals. La resta es construeixen mitjançant el pronom de suport de determinació
seguit de la preposició ⵙ s, que s’escriu aglutinada al suport de determinació:
masculí
femení
1r
ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ amzwaru ~ pl ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ tamzwarut ~ pl ⵜⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ timzwura,
imzwura, ⴰⵎⵣⵡⴰⵔ amzwar ~ pl ⵉⵎⵣⵡⴰⵔⵏ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵜ tamzwart ~ pl ⵜⵉⵎⵣⵡⴰⵔⵉⵏ timzwarin,
imzwarn, WRG ⴰⵎⵉⵣⵣⴰⵔ amizzar ~ pl WRG ⵜⴰⵎⵉⵣⵣⴰⵔⵜ tamizzart ~ pl ⵜⵉⵎⵉⵣⵣⴰⵔ
timizzar
ⵉⵎⵉⵣⵣⴰⵔ imizzar
2n
ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ wis sin
ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ tis snat
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ⵡⵉⵙ ⴽⵔⴰⴹ wis kraḍ /ZNT ⵡⵉⵙ ⴽⴰⵔⴹ wis ⵜⵉⵙ ⴽⵔⴰⴹⵜ tis kraḍt / ZNT ⵜⵉⵙ ⵛⴰⵔⴹⵜ tis
carḍ
carḍt
4t
ⵡⵉⵙ ⴽⴽⵓⵥ wis kkuẓ
ⵜⵉⵙ ⴽⴽⵓⵥⵜ tis kkuẓt
5è
ⵡⵉⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ wis smmus
ⵜⵉⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙⵜ tis smmust
6è
ⵡⵉⵙ ⵙⴹⵉⵙ wis sḍis
ⵜⵉⵙ ⵙⴹⵉⵙⵜ tis sḍist
7è
ⵡⵉⵙ ⵙⴰ wis sa
ⵜⵉⵙ ⵙⴰⵜ tis sat
8è
ⵡⵉⵙ ⵜⴰⵎ wis tam
ⵜⵉⵙ ⵜⴰⵎⵜ tis tamt
9è
ⵡⵉⵙ ⵜⵥⴰ wis tẓa
ⵜⵉⵙ ⵜⵥⴰⵜ tis tẓat
10è
ⵡⵉⵙ ⵎⵔⴰⵡ wis mraw
ⵜⵉⵙ ⵎⵔⴰⵡⵜ tis mrawt
11è
ⵡⵉⵙ ⵢⴰⵏ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ wis yan d mraw
ⵜⵉⵙ ⵢⴰⵏ ⴷ ⵎⵔⴰⵡⵜ tis yan d mrawt
20è
ⵡⵉⵙ ⵡⴰⴳⵏⴰⵔ wis wagnar
ⵜⵉⵙ ⵡⴰⴳⵏⴰⵔ tis wagnar
últim ⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓ amggaru ~ pl ⵉⵎⴳⴳⵓⵔⴰ imggura, ⵜⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ tamggarut ~ pl ⵜⵉⵎⴳⴳⵓⵔⴰ
ⴰⵏⴳⴳⴰⵔⵓ anggaru ~ pl ⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰ inggura
timggura, ⵜⴰⵏⴳⴳⴰⵔⵓⵜ tanggarut ~ pl ⵜⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰ
tinggura
Sintàcticament, els ordinals van sempre després del nucli del sintagma que determinen. Per tant,
es diu només ⴰⵢⵢⵓⵔ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ayyur wis sin ‘el segon mes’, mai **ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⴰⵢⵢⵓⵔ wis sin ayyur,
ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵡⵉⵙ ⴽⵔⴰⴹ ⵏ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ anmuggar wis kraḍ n tmdyazt tamaziɣt ‘tercera trobada
de poesia amaziga’, mai **ⵡⵉⵙ ⴽⵔⴰⴹ ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ wis kraḍ anmuggar n
tmdyazt tamaziɣt.
ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ amzwaru ‘el primer’ i ⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓ amggaru ‘l’últim’ són noms; per tant, és més
idiomàtic recórrer als participis dels verbs dels quals deriven per a la funció determinant dels
numerals, és a dir ⴰⵎⵏⴰⵢ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ amnay izwarn ‘el primer genet’ i ⴰⵎⵏⴰⵢ ⵉⴳⴳⵔⴰⵏ amnay iggran
‘l’últim genet’, per bé que també és possible ⴰⵎⵏⴰⵢ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ amnay amzwaru i ⴰⵎⵏⴰⵢ ⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓ
amnay amggaru, respectivament, amb el mateix sentit.
3r

3.5.3. Fraccions i multiplicatius
(a) No existeixen termes específics per a les fraccions, llevat del terme per a ‘meitat’, ⴰⵣⴳⵏ azgn.
Per a la resta, s’utilitza el nom que significa ‘part’ seguit d’un ordinal, com a ⴰⵎⵓⵔ ⵡⵉⵙ ⴽⴽⵓⵥ
amur wis kkuẓ ‘un quart’ (lit ‘la part quarta’).
(b) A manca de termes específicament multiplicatius, s’empra la construcció ⵅⴼ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ xf
snat n tikkal ‘el doble’ (lit ‘sobre dues vegades’), ⵅⴼ ⴽⵔⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ xf kraḍt n tikkal ‘el triple’
(lit ‘sobre tres vegades’), etc.

3.6. Adjectiu?
L’amazic és una llengua sense la categoria lèxica d’adjectiu. En alguns dialectes, els noms
deverbatius de qualitat poden funcionar sintàcticament com a adjectius (§ 3.4.1.1.a.iii), però aquest ús
és estrany als dialectes més conservadors en aquest sentit, com són TRG, ƔDM i CLḤ. Tractem en una
secció específica les maneres com l’amazic expressa les qualitats, les atribucions i altres nocions que
en català i en les llengües indoeuropees en general es diuen mitjançant adjectius (§ 7.4.1).

