5. MOR FOSIN TAX I VERBAL

5. Morfosintaxi verbal
(a) Les categories del verb amazic: Mentre que el nom amazic té tres categories morfològiques
(gènere, nombre i estat), el verb en té set, quatre d’obligatòries a totes les formes (aspecte,
persona, nombre i gènere) i tres d’opcionals (negació, mode i diàtesi). Per tant, la complexitat de
la morfologia del verb és major que la del nom. Les set categories verbals de l’amazic reben la
següent caracterització formal:
categoria verbal
aspecte
persona
nombre
gènere
negació
mode
diàtesi

caraterització formal
tema (lexema + apofonia/tensió)
afix de persona-nombre-gènere
afix de persona-nombre-gènere
afix de persona-nombre-gènere
apofonia -ipartícula modal
prefix derivatiu

Com es pot apreciar al quadre, un sol morfema, l’afix de persona-nombre-gènere, marca tres
categories (persona, nombre i gènere). Aquesta capacitat de fusionar diverses categories en un sol
morfema és característica de les llengües tipològicament sintètiques, com són les afroasiàtiques.
(b) Segmentació en morfemes del verb amazic:
La següent forma verbal, que mostrem en segmentació morfològica, conté les quatre categories
que ha de presentar necessàriament tot verb amazic:
ⵉ - ⴳ ⵏ - ⴰ • prefix de persona-nombre-gènere ⵉ- i- {j}: informa de 3a persona singular masculí
i - g n - a • tema -ⴳⵏⴰ- -gna- {gnɐ}: conté el lexema {gn} (basat en l’arrel √ⴳⵏ GN ‘cosir’)
3sgm‘cosir’acomp • marca aspectual d’acomplert -ⴰ -a {-ɐ}: informa de l’aspecte acomplert
‘ell ha cosit’
La següent forma conté sis categories verbals:
ⴰ ⴷ ⵜⵜ ⵓ - ⴳ ⵏ - ⵓ - ⵏ ! • ⴰⴷ ad {ɐd}: informa del mode subjuntiu
a d t t u - g n - u - n!
• derivatiu ⵜⵜⵓ- ttu- {tːw}: informa de la diàtesi passiva
mod pass ‘cosir’ aor 3plm • tema -ⴳⵏⵓ- -gnu- {gnu}: conté el lexema {gn} (√ⴳⵏ GN ‘cosir’)
‘(tant de bo que) siguin cosits!’
• marca aspectual d’aorist -ⵓ -u {-u}: informa de l’aspecte aorist
• sufix de persona-nombre-gènere -ⵏ- -n- {n}: informa de la 3a
persona del plural masculí
Sobre els elements dels lexemes, convé tenir presents les nocions teòriques descrites a § 2.1.

5.1. Persona, nombre i gènere
Un sol morfema caracteritza sintèticament les categories de persona, nombre i gènere en el verb
amazic. Els afixos de persona-nombre-gènere, que tenen origen en els pronoms personals, poden
adoptar les formes de sufix, prefix o circumfix.

5.1.1. Afixos de persona-nombre-gènere normals
Tots els temes verbals de l’amazic (aorist, acomplert, acomplert negatiu, inacomplert i inacomplert
negatiu) es conjuguen amb els mateixos índexs de persona-nombre-gènere, fet que facilita
considerablement l’aprenentatge de la flexió verbal de l’amazic, que no té més que un model de
“conjugació”, amb l’única excepció dels verbs estatius de qualitat en alguns dialectes. A més a més,
gairebé no hi ha variació dialectal en els afixos de persona, amb una tímida excepció en la terminació
de la segona persona del singular. Aquesta homogeneïtat flexiva, però, és el resultat de llargs
processos analògics —en part encara en curs— que han culminat en la confluència de dues
conjugacions originàriament ben diferenciades en perspectiva afroasiàtica, la perfectiva i la
imperfectiva, en una de sola en amazic modern. Els índexs de persona-nombre-gènere de l’amazic
comprenen tres sufixos (1a sg, 3a pl m, 3 pl f), tres prefixos (3a sg m, 3a sg f, 1a pl) i tres circumfixos
(2a sg, 2 pl m, 2 pl f):
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afixos de persona-nombre-gènere comuns variants diatòpiques elevades a l’estàndard
__ⵖ __ɣ
ⵜ__ⴷ t__d
CLḤ-MZƔM ⵜ__ⵜ t__t, QBYL ⵜ__ⴹ t__ḍ
ⵢV_ yV_ / ⵉC_ iC_
ⵜ__
t__
ⵏ__
n__
ⵜ__ⵎ t__m
ⵜ__ⵎⵜ t__mt
__ⵏ
__n
__ⵏⵜ __nt
Model: ⴽⵔⵣ krz ‘llaurar’:
1a sg
ⴽⵔⵣⵖ
ⵖ krzɣɣ ‘he llaurat’
2a sg ⵜⴽⵔⵣⴷ
ⴷ tkrzdd ‘has llaurat’
CLḤ-MZƔM ⵜⴽⵔⵣⵜ
ⵜ tkrztt, QBYL ⵜⴽⵔⵣⴹ
ⴹ tkrzḍḍ
3a sg m ⵉⴽⵔⵣ ikrz ‘ha (m) llaurat’
3a sg f ⵜⴽⵔⵣ tkrz ‘ha (f) llaurat’
1a pl
ⵏⴽⵔⵣ nkrz ‘hem llaurat’
2a pl m ⵜⴽⵔⵣⵎ
ⵎ tkrzm
m ‘heu (m) llaurat’
2a pl f ⵜⴽⵔⵣⵎ
ⵎⵜ tkrzmt
mt ‘heu (f) llaurat’
3a pl m ⴽⵔⵣⵏⵏ krzn
n ‘han (m) llaurat’
3a pl f
ⴽⵔⵣⵏⵏⵜ krznt
nt ‘han (f) llaurat’
1a sg
2a sg
3a sg m
3a sg f
1a pl
2a pl m
2a pl f
3a pl m
3a pl f

Només hi ha tres flexions verbals en AS que escapen a aquests afixos de persona-nombregènere, la d’imperatiu (§ 5.1.3), la de participi (§ 5.1.4) i la de l’acomplert dels verbs de qualitat en
alguns dialectes (§ 5.1.2). En el dialecte de ƔDMS (de fora de l’AS) hi ha encara una quarta flexió
verbal, la del futur, que presenta uns afixos de persona-nombre-gènere diferenciats, però no se sap si
és una romanalla d’origen protoamazic o si és una innovació particular d’aquest dialecte.

5.1.2. Sufixos de persona-nombre-gènere de l’acomplert dels verbs de qualitat
Hi ha una categoria de verbs lèxicament determinats, la dels verbs de qualitat (§ 5.3.1.4), que
segueixen una conjugació específica, caracteritzada perquè els índexs de persona-nombre-gènere són
únicament sufixos. No tots els verbs que designen semànticament una qualitat segueixen
morfològicament la flexió de verbs de qualitat i, inversament, no són solament els verbs que
“traduïm” en català com a adjectius qualificatius els que es caracteritzen formalment en amazic com a
verbs de qualitat. Els verbs de qualitat constitueixen una categoria força estable (tot i que no del tot
tancada) de verbs. L’antiguitat, en perspectiva protoamaziga, d’aquesta conjugació està assegurada
pel fet que està testimoniada en dialectes dels quatre blocs de l’amazic: AS (QBYL, GRR, CLḤ
medieval), AOc (ZNG), AOr (ƔDMS, NFS) i AM (TRG). Al mateix temps, en perspectiva afroasiàtica,
sabem que es tracta d’una d’innovació particular de l’amazic —en QBYLO fins i tot es poden resseguir
les baules d’aquesta evolució—, per tal com s’ha pogut determinar que es tracta d’una verbalització
d’antics adjectius mitjançant la sufixació dels pronoms personals d’acusatiu, completada o substituïda
en algunes persones (per interferències analògiques) amb formes sufixades dels índexs de persona
dels verbs normals —en TRG podem trobar-ne també de prefixades i de circumfixades—. Aquesta
sufixació ha servit per a dotar aquells vells adjectius d’una conjugació pròpia. En aquesta categoria de
verbs, no hi ha un tema d’acomplert negatiu que s’oposi al positiu.
Sufixos de persona-nombre-gènere de l’acomplert de verbs de qualitat en QBYL
(model: ⵉⵎⵖⵓⵔ imɣur ‘ésser gran’)
1a sg
__ⵖ
__ɣ
ⵎⵇⵇⵔⵖ
ⵖ mqqrɣɣ ‘sóc (o era) gran’
2a sg
__ⴹ __ḍ
ⵎⵇⵇⵔⴹ
ⴹ mqqrḍḍ ‘ets (o eres) gran’
3a sg m
__Ø __Ø
ⵎⵇⵇⵔ mqqr ‘és (m) (o era) gran’
3a sg f
__ⵜ __t
ⵎⵇⵇⵔⵜ
ⵜ mqqrtt ‘és (f) (o era) gran’
1a pl
__ⵉⵜ __it
ⵎⵇⵇⵔⵉⵉⵜ mqqrit
it ‘som (o érem) grans’
2a pl
__ⵉⵜ __it
ⵎⵇⵇⵔⵉⵉⵜ mqqrit
it ‘sou (o éreu) grans’
3a pl
__ⵉⵜ __it
ⵎⵇⵇⵔⵉⵉⵜ mqqrit
it ‘són (o eren) grans’
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La conjugació sufixada dels verbs de qualitat contrasta amb la dels verbs normal. Amb el temps,
l’analogia ha fet que a la major part de dialectes s’acabessin imposant els afixos de persona-gènerenombre normals, de manera que només podem elevar a l’estàndard la conjugació característica dels
verbs de qualitat en aquells components que la mantenen viva (bàsicament QBYL i GRR), mentre que a
la resta (CLḤ, MZƔ, RIF, CW, FIG, MZB, WRG, etc.) s’ha de donar per consumada la conjugació normal
també per als verbs de qualitat. Així, per exemple, mentre que en QBYL es diu ⵎⵇⵇⵔⵜ mqqrt ‘ella és
(o era) gran’, a la resta de l’AS es diu ⵜⵎⵇⵇⵓⵔ tmqqur ‘ídem’.

5.1.3. Sufixos de persona-nombre-gènere de l’imperatiu
D’imperatius, n’hi ha d’aorist i d’inacomplert. La 2a persona del singular de l’imperatiu d’aorist
és la forma en què s’enuncien els verbs als diccionaris i gramàtiques, atès que proporciona el tema
d’aorist pur despullat d’afixos.
Afixos d’imperatiu normals
2a sg
__Ø
__Ø
ⴽⵔⵣ! krz! ‘llaura!’
2a pl m
__ⴰⵜ / ⵜ __at / t
ⴽⵔⵣⴰⴰⵜ! krzat
at!
at ‘llaureu! (m)’
2a pl f
__ⴰⵎⵜ / ⵎⵜ __amt / mt
ⴽⵔⵣⴰⵎ
ⵎⵜ! krzamt
amt!
amt ‘llaureu! (f)’
A més a més, podem trobar, bàsicament en CLḤ, imperatius inclusius, en què la 1a persona del
singular també està implicada. En realitat, es tracta de l’imperatiu normal, al qual s’afegeix el pronom
personal acusatiu o datiu de 1a persona del plural.
Afixos d’imperatiu inclusius
1a sg + 2a sg
__ⴰⵖ __aɣ
ⴽⵛⵎ-ⴰⴰⵖ kcm-aaɣ ‘entrem (tu i jo)!’
1a sg + 2a pl m __ⴰⵜ-ⴰⵖ __at-aɣ
ⴽⵛⵎⴰⴰⵜ-ⴰⴰⵖ kcmat
at-a
at aɣ ‘entrem (vosaltres m i jo)!’
1a sg + 2a pl f _ⵎⵜ-ⴰⵏⵖ _mt-anɣ /_ⴰⵎⵜ-ⴰⵖ _amt-aɣ ⴽⵛⵎⴰⵎ
ⵎⵜ-ⴰⴰⵖ kcmamt
amt-a
amt aɣ ‘entrem (vosaltres f i jo)!’

5.1.4. Afixos del participi
(a) El participi és una forma verbal no personal i, com a tal, no presenta oposició de persona.
(b) En AS, els participis no presenten oposició de gènere, a diferència del TRG, que en singular
oposa un femení t__t a un masculín y/i__n, mentre que el plural, __nin/nen, és epicè, igual que
en AS.
(c) Hi ha dialectes (com el QBYL i el RIF), que han perdut fins i tot l’oposició de nombre, de manera
que presenten una forma invariable y/i__n. En perspectiva estàndard, és recomable mantenir si
més no l’oposició de nombre, que, sens dubte, és protoamaziga, atès que pren la mateixa forma
en dialectes pertanyents a blocs diferents, com són, per exemple, el CLḤ i el TRG.
(d) Igual que en les formes personals, els participis dels verbs de qualitat no presenten més que
sufixos, fins i tot en formes de dialectes que han perdut la conjugació específica de les formes
personals dels verbs de qualitat.
(e) Tots els temes verbals de l’AS (aorist, acomplert, acomplert negatiu, inacomplert i inacomplert
negatiu) tenen participi, per bé que els més usuals, amb diferència, són, per aquest ordre, el
participi d’acomplert i el d’inacomplert. El participi d’aorist és inusual en alguns dialectes.
Afixos del participi en AS
verbs normals
verbs de qualitat
singular afix: ⵢV_
yV_ / ⵉC_
iC_
afix: __ⵏ __n
epicè exemple: ⵉⴳⵏⴰⵏⵏ ignan
n ‘el/la que cus’
exemple: ⵎⵇⵇⵓⵔⵏⵏ mqqurn
n ‘(el que és) gran’
plural afix:__ⵏⵉⵏ __nin
afix: __ⵏⵉⵏ __nin
epicè exemple :ⴳⵏⴰⵏⵏⵉⵏ gnan
nin ‘els/les que cusen’ exemple: ⵎⵇⵇⵓⵔⵏⵏⵉⵏ mqqurnin
nin ‘(els que són) grans’

singular masculí
singular femení
plural epicè

Afixos del participi en TRG
verbs normals
verbs de qualitat
y__ăn
__ăn
t__ăt
__ăt
__nen / nin
__nen / nin
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5.2. Aspecte, mode i negació
(a) L’aspecte verbal en amazic: Els temes verbals de l’amazic, com és normal en una llengua de
filiació afroasiàtica, estan caracteritzats a partir de la categoria fonamental d’aspecte. Això vol
dir que els temes aspectuals dominen la morfosintaxi de l’amazic de la mateixa manera que els
temps del català o els tenses de l’anglès, basats en una categoria, la de temps, que no és
fonamental en la constitució dels temes verbals de amazic. L’aspecte dels temes verbals de
l’amazic està basat en una oposició fonalmental acomplert ~ inacomplert. Aquesta oposició és,
en gran mesura, tipològicament anàloga a la que hi havia en llatí entre els temes de perfectum ~
infectum, sobretot perquè el perfectum llatí, hereu del sincretisme de dos temes indoeuropeus,
podia tenir els dos valors fonamentals de l’acomplert amazic, l’un amb valor perfectiu o d’acció
acabada i l’altre amb valor de perfet o resultatiu. En amazic, aquest doble valor no és degut a cap
confluència de temes més antics sinó a la tipologia, dinàmica, d’una banda, i estativa o de
qualitat, de l’altra, dels verbs amazics:
(i) En l’acomplert, l’acció, procés, estat o qualitat del verb és presentat com si un projector
pogués il·luminar amb els feixos de raigs de llum tot l’objecte d’un sol cop.
(ii) En l’inacomplert el projector recorre l’objecte amb una escombrada que no permet
mostrar-ne els límits.
(iii) Finalment, l’amazic recorre a un tercer aspecte, l’aorist, que és en realitat l’aspecte no
marcat o el no aspecte, que, justament per la seva buidor aspectual, dóna molt de joc en
usos modals i en l’encadenament del relat, és a dir quan convé neutralitzar la càrrega
aspectual.
(b) Evolució dels temes aspectuals en amazic: En AS hi ha quatre temes aspectuals comuns,
l’aorist, l’acomplert, l’acomplert negatiu i l’inacomplert, als quals hem d’afegir un cinquè,
l’inacomplert negatiu, absent en els dialectes no ZNT (CLḤ, MZƔ i QBYL), però que és ben viu no
solament en el bloc ZNT sinó també en TRG, ƔDMS i la major part de l’AOR. Aquest estat de coses
és el resultat d’una llarga evolució amb tres estadis essencials (l’actual és el tercer) que pot
representar-se mitjançant l’esquema següent:
Evolució dels temes verbals marcats (assenyalats mitjançant +) en amazic (adaptat de Galand 2002, p. 268)
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(c) Quadre de temes verbals d’aspecte-mode-negació en amazic:
Model: ⴰⴽⵔ akr ‘robar’. Totes les formes conjugades estan en 3a persona del singular masculí, llevat
de l’imperatiu, que ho està en la 2a del singular, i del derivat de reciprocitat, que ho està en 3a
persona del plural masculí. Oferim també, per completesa, els derivats diatètics (factitiu, passiu i
recíproc; només hi manca el reflexiu), que són desenvolupats a la propera secció (§ 5.3):
tema d’aorist

imperatiu
simple
subjuntiu
futur

participi
factitiu
passiu
recíproc

-ⴰⴽⵔ-akrⴰⴽⵔ!
akr!
ⵢⴰⴽⵔ
yakr
ⴰⴷ ⵢⴰⴽⵔ
ad yakr
ⵔⴰⴷ/ⵙⴰⴷ ⵢⴰⴽⵔ
rad/sad yakr
ⵢⴰⴽⵔⵏ
yakrn
ⵉⵙⵙⵉⴽⵔ
issikr
ⵉⵜⵜⵡⴰⴽⵔ
ittwakr
ⵎⵢⴰⴽⴰⵔⵏ
myakarn

tema d’acomplert
positiu
negatiu
-ⵓⴽⵔ-ⵓⴽⵔ-ukr-ukir-

ⵢⵓⴽⵔ
yukr

ⵓⵔ ⵢⵓⴽⵉⵔ
ur yukir

ⵢⵓⴽⵔⵏ
yukrn
ⵉⵙⵙⵉⴽⵔ
issikr
ⵉⵜⵜⵡⴰⴽⵔ
ittwakr
ⵎⵢⴰⴽⴰⵔⵏ
myakarn

ⵓⵔ ⵢⵓⴽⵉⵔⵏ
ur yukirn
ⵉⵙⵙⵉⴽ(ⵉ)ⵔ
issik(i)r
ⵉⵜⵜⵡⴰⴽⵉⵔ
ittwakir
ⵎⵢⴰⴽⴰⵔⵏ
myakarn

tema d’inacomplert
positiu
negatiu
-ⵜⵜⴰⴽⵔ-ⵜⵜⵉⴽⵉⵔ-ttakr-ttikrⵜⵜⴰⴽⵔ!
ttakr!
ⵉⵜⵜⴰⴽⵔ
ⵓⵔ ⵉⵜⵜⵉⴽⵔ
ittakr
ur ittikr
ⴰⴷ ⵉⵜⵜⴰⴽⵔ
ad ittakr
ⵔⴰⴷ/ⵙⴰⴷ
ⵉⵜⵜⴰⴽⵔ rad/sad
ittakr
ⵉⵜⵜⴰⴽⵔⵏ
ⵓⵔ ⵉⵜⵜⵉⴽⵔⵏ
ittakrn
ur ittikrn
ⵉⵙⵙⴰⴽⴰⵔ
ⵉⵙⵙⵉⴽⵉⵔ
issakar
issikir
ⵉⵜⵜⵡⴰⴽⴰⵔ
ⵉⵜⵜⵡⵉⴽⵉⵔ
ittwakar
ittwikir
ⵜⵜⵎⵢⴰⴽⴰⵔⵏ
ⵜⵜⵎⵢⴰⴽⴰⵔⵏ
ttmyakarn
ttmyakarn

A tall de comparació, oferim també els temes verbals en TRG (amb el mateix verb com a exemple):
tema d’aorist
imperatiu
simple
subjuntiu
participi
factitiu
passiu
recíproc
reflexiu
passiu de
factitiu

-akǝrakǝr!
yakǝr
ad yakǝr
yǝkǝrăn
yǝssukǝr
yǝtwikǝr
yǝnmukǝr
yǝmmukǝr
yǝtwǝsǝnkǝr

positiu
-okăryokăr

tema d’acomplert
negatiu
resultatiu
-oker-okārwǝr yoker

yǝkărăn
wǝr nǝker
yăssokăr
yăssokăr
yǝtwakăr
yǝnmakăr
yămmokăr
yǝtwăsănkăr

yokār

yăssōkăr

tema d’inacomplert
positiu
negatiu
-takăr-tikǝrtakăr!
yǝtakăr
wǝr yǝtikǝr
ad yǝtakăr
yăsukir
yǝtawakar
yǝtinmukir
yǝtimukir
yǝtawăsănkar

yăsukir

yǝtiwsǝnkir

5.2.1. El tema d’aorist
5.2.1.1. Morfologia
El d’aorist és el tema no marcat, per la qual cosa no presenta cap caracterització morfològica
específica, si no és la vocal apofònica ⴰ__ a__ en els verbs de tema començat en vocal i __ⵓ __u en
els verbs de tema abacat en vocal. Com que són els altres temes (el d’acomplert i el d’inacomplert) els
que s’oposen morfològicament a l’aorist, veurem com funcionen aquests procediments l’oposició a
les seccions corresponents a la morfologia de l’acomplert (§ 5.2.2.1) i de l’inacomplert (§ 5.2.4.1),
respectivament.
5.2.1.2. Sintaxi
L’aorist amazic, com la seva etimologia indica (del grec aj-ovristo" ‘sense límit, no delimitat,
indefinit’), és indefinit en relació amb l’aspecte. No s’ha de confondre amb el valor de l’aorist grec,

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

que, encara que també s’emmarcava en un sistema verbal basat en tres aspectes (amb l’imperfectiu i
el perfet), en indicatiu tenia al més sovint un valor perfectiu (i passat, a causa de l’augment) que en
els modes (subjuntiu, optatiu) i en les formes no personals (infinitiu, participi) normalment perdia.
L’aorist amazic és indiferent a la noció de límit; no té cap valor aspectual intrínsec; és l’aspecte no
marcat o no aspecte i, si diacrònicament va poder tenir algun valor aspectual, aquest va ser
imperfectiu, atès que el tema d’imperfectiu pròpiament dit és en origen un tema derivat amb valor
intensiu a partir del tema d’aorist.
Tal com es pot observar a l’esquema presentat a § 5.2.b, l’aorist no entra en el joc d’oposicions
acomplert ~ inacomplert, per la qual cosa no pot ocórrer mai sol (sense cap partícula modal o
temporal) en oracions principals —si no és en imperatiu—, de manera que els usos de l’aorist com a
forma simple és limiten, a més de l’imperatiu, a la subordinació i a l’encadenament del relat (aorist
seqüencial).
(a) Aorist independent: Llevat de casos molt particulars, un aorist simple (és a dir sense cap
partícula preverbal) no pot ser el verb únic d’un enunciat independent ni tampoc el primer
element d’una seqüència de verbs. Les excepcions es limiten a expressions estereotipades, com a
QBYL ⵓⵍⴰ ⵉ ⵜⵉⵏⵉⴹ ula i tiniḍ ‘no tens res a dir’ (lit ‘no hi ha res que diguis’), així com també en
proposicions principals que ocorren després de la subordinada, com ara ⴰⵢⵏⵏⴰ ⴰⵙ-ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵡⵏⴳⵉⵎⵜⵏⵏⵙ, ⵉⴳ-ⵜ aynna as-tnna twngimt-nns, ig-t ‘el que li dicti la seva consciència, ho farà’, ⴰⵢⵏⵏⴰ ⴷⵢⵉⵡⵉ ⵓⵎⴰⴷⵉⵔ, ⴰⵡⵉⵏ-ⵜ ⵡⴰⵎⴰⵏ aynna d-yiwi umadir, awin-t waman ‘el que l’aixada porta, l’aigua
s’ho emporta’,
(b) Imperatiu d’aorist: L’imperatiu es pot basar, d’una banda, en el tema d’aorist, en el qual cas
expressa la noció verbal pura, sense cap matís aspectual, com a ⵉⵏⵉ! ini! ‘digues!’, i, d’altra
banda, en tema d’inacomplert (§ 5.2.4.2.3.b), en el qual cas expressa les nocions aspectuals de
simultaneïtat, habituativa, iterativa o intensiva pròpies d’aquest aspecte, com a ⵜⵜⵉⵏⵉ! ttini! ‘vés
dient!’. Com que la 2a persona del singular de l’imperatiu d’aorist consisteix en el tema d’aorist
pur despullat d’afixos de cap mena, s’utilitza en els diccionaris i gramàtiques com a forma
enunciativa dels verbs. Les diferències gràfiques que podem trobar entre la forma d’imperatiu
d’aorist i el tema d’aorist en abstracte són degudes a la sil·labació d’una glide (bàsicament /w/),
com a ⵓⵜ! ut! ‘pica!’ (imperatiu del tema d’aorist -ⵡⵜ- -wt-).
(c) Aorist de subjuntiu: La partícula modal panamaziga ⴰⴷ ad, que es col·loca sempre en posició
preverbal —amb atracció dels clítics (§ 4.1.2.2.a), si n’hi ha— en relació amb un aorist o amb un
inacomplert. Aquesta partícula pot expressar ambiguament tots els valors modals d’irrealitat que
atribuïm al subjuntiu, que es poden classificar en tres grups principals, segons si l’actitud davant
d’aquesta irrealitat és negativa (i), neutra (ii) o positiva (iii).
(i) Incertesa: inclou, d’una banda, els subvalors de possibilitat, virtualitat, hipòtesi, temor,
eventualitat i, d’altra banda, els d’obligació, constrenyiment i amenaça.
(ii) Futur o prospecció: emergeix del valor anterior.
(iii) Voluntat: inclou els subvalors de desig, esperança, exhortació, ordre i, amb negació,
prohibició. La prosòdia o el context són els factors que determinen el valor que poden tenir
els verbs precedits de la partícula modal, com a ⴰⴷ ⵉⴷⴷⵓ ad iddu ‘és possible que se’n vagi’
(incertesa) / ‘se n’anirà’ (futur) o ‘està previst que se’n vagi’ (prospecció) / ‘tant de bo se’n
vagi’ (desig). En proposicions subordinades, en canvi, el valor sol estar determinat pel verb
de l’oració principal, com a ⴳⴳⵯⴷⵏ ⴰⴷ ⴰⵛⴽⵏ ggwdn ad ackn ‘tenen por de perdre’s’ (amb un
verb que expressa temor), ⵔⵉⵖ ⴰⴷ ⵍⵎⴷⵖ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ riɣ ad lmdɣ tamaziɣt ‘vull apendre
amazic’ (amb un verb optatiu expressa desig), ⵉⵏⵉ-ⵢⴰⵙ ⴰⴷ ⵢⵓⴳⵓⵔ! ini-yas ad yugur! ‘diguesli que se’n vagi!’ (amb un verb de llengua expressa voluntat), ⴰⴷ ⵉⴳ ⵔⴱⴱⵉ ⴰⵙⵜⴰⵔ! ad ig
Rbbi astar! ‘que Déu et doni la seva protecció!’ (expressa una esperança o desig), ⴰⴷ ⵏⴽⵛⵎ!
ad nkcm! ‘entrem!’ (expressa exhortació), ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴷⴷⵓⴷ! ad d-tddud! ‘vine!’ (és una manera
alternativa a l’imperatiu per a expressar una ordre), ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⴷⴷⵓⵏ iqqan ad ddun ‘cal que
se’n vagin’ (amb un verb que expressa constrenyiment). Amb la negació expressa
prohibició, com a ⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⴼⴼⵖⴷ! ad ur tffɣd! ‘no surtis!’.
(iv) Quan no depèn de cap verb modalitzador, ⴰⴷ ad seguit d’aorist funciona simplement com a
conjunció completiva modalment neutra, com a ⵉⵙⵙⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵔⵉ issn ad yari ‘sap escriure’ (§
7.6.3).
(v) Notem que la -ⴷ -d de la partícula modal emmudeix generalment a la pronúncia davant d’un
prefix de persona-nombre-gènere començat per consonant, com a ⴰⴷ ⵏⴷⴷⵓ! ad nddu! ‘anem!’
[ɐndːu]; també pot assimilar-se en [ɐnːdːu].
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(d) Futur d’aorist:
(i) A diferència de la partícula modal, que és comuna a tot el domini lingüístic amazic, només
el CLḤ ha desenvolupat una partícula preverbal especialitzada per a expressió del futur en
proposicions principals, ⵔⴰⴷ rad, gramaticalització de la construcció, encara viva, ⵉⵔⴰ ⴰⴷ
ira ad ‘vol que’, de manera que ⵔⴰⴷ ⵉⴷⴷⵓ rad iddu significa únicament ‘anirà’ enfront de
ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⴷⴷⵓ ira ad iddu ‘vol anar’, gramaticalització anàloga a la de l’anglès I will go
‘aniré’ en comparació amb la construcció cognada de l’alemany ich will gehen ‘vull anar’, o
també l’expressió catalana vol ploure ‘plourà de manera imminent’. També pot expressar
un futur en el passat, com a ⵢⵓⵔⵎ ⵉⵙ ⵔⴰⴷ ⵉⵣⵔⵉ ⵙ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ yurm is rad izri s Fransa ‘va
posar a prova si passaria a França’. Notem que, igual que amb la partícula modal simple, de
la qual prové la partícula de futur, la -ⴷ -d emmudeix a la pronúncia davant d’un prefix de
persona-nombre-gènere començat per consonant (ⵜ- t- o ⵏ- n-), com a ⵔⴰⴷ ⵏⴼⴼⵖ rad nffɣ
‘sortirem’ [ɾɐnfːʁ]; pot assimilar-se en [ɾɐnːfːʁ].
(ii) En RIF ⵖⴰ ɣa i en MZƔS ⵖⵔⴰ ɣra s’utilitza per al futur de proposicions relatives o
clivellades, al més sovint en aorist (també és possible en inacomplert o participi), com a
ⵎⵛⵃⴰⵍ ⴰⵢ ⵖⴰ ⵜⵓⵛⴷ? mcḥal ay ɣa tucd? ‘quant és que donaràs?’, ⵎⵍⵎⵉ ⵖⴰ ⴷ-ⵜⴰⵙ? mlmi ɣa
d-tas? ‘ella quan vindrà?’, ⴰⴳⵎⴰⵔ ⴰ ⵖⵔⴰ ⵉⵙⵖ agmar a ɣra isɣ ‘és un cavall que comprarà’,
ⴰⵏⵙⴰ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵖⵔⴰ ⵣⴷⵖⵏ ansa nna g ɣra zdɣn ‘l’indret en què acamparan’, ⵎⴰⵏⵜⵓⵔ ⴰ ⵖⵔⴰ ⴷⵉⵔⴰⵃ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ? mantur a ɣra d-iraḥ ugllid? ‘quan és que vindrà el rei?’.
(iii) En FIG s’empra ⵖⴰⴷ ɣad en proposicions principals, com a ⵖⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ɣad yili ‘serà’, ⵖⴰⴷ
ⵉⵙⵙⵜⵏ ɣad isstn ‘t’interrogarà’, ⵖⴰⴷ ⵜⵏ-ⵥⵔⵖ ɣad tn-ẓrɣ ‘els veuré’, ⵖⴰⴷ ⴷⵉⵏⵏ ⵉⵇⵇⵉⵎ ɣad
dinn iqqim ‘es quedarà allà’.
(iv) En QBYL ⴰⵔⴰ ara s’utilitza per al futur de proposicions relatives amb el verb en aorist, com
a ⴰⵇⵛⵉⵛ ⴰⵔⴰ ⵡⴰⵍⵉⵏ aqcic ara walin ‘el nen que veuran’, ⴰⵇⵛⵉⵛ ⴰⵔⴰ ⵜ-ⵉⵡⴰⵍⵉⵏ aqcic ara tiwalin ‘ell nen que el veurà’ (amb participi d’aorist).
(v) FIG ⵙⴰⴷ sad en proposicions principals indica certesa del compliment d’una acció futura,
com a ⴰⴷ ⵉⵔⴰⵃ ‘se n’anirà (probablement)’ ~ ⵙⴰⴷ ⵉⵔⴰⵃ ‘se n’anirà (sense dubte)’, ⵙⴰⴷ
ⴼⵀⵎⵖ sad fhmɣ ‘entendre’, ⵙⴰⴷ ⴽⵎ-ⵢⴰⵡⵉ sad km-yawi ‘es casarà amb tu’, ⵎⴰⵢ ⵙⴰⴷ ⴷⴰ
ⵏⴳⴳ? may sad da ngg? ‘què farem aquí?’, ⵇⴰ ⵓⵔ ⵢⵓⴼⵉ ⵎⴰⵢ ⵙⴰⴷ ⵉⴳⴳ qa ur yufi may sad igg
‘no sabia què fer’. També s’empra en inacomplert (§ 5.2.4.3.d). En RIF-FIG també pot
aparèixer amb l’auxiliar de perífrasi ingressiva (vegeu infra, g.ii).
(e) Aorist seqüencial: Anomenem aorist seqüencial (altrament anomenat consecutiu) l’aorist
simple que apareix en encadenaments del relat, concretament després d’un verb inicial en
acomplert o inacomplert, al qual segueix un aorist o una successió d’aoristos, que, com a
aspectualment neutres que són, mantenen l’aspecte, acomplert o inacomplert, del verb inicial
sense afegir-hi cap mena de modificació. L’encadenament del relat és l’únic context en què
l’aorist simple (és a dir sense cap partícula preverbal) és normal. Aquest ús de l’aorist és típic de
la narració, tant de tipus literari com d’enumeracions i relats informals. El verb principal pot
estar en diferents aspectes i modes:
(i) Acomplert: ⵉⴽⴽⴰ (acomplert) ⴱⴰⴱⴰ ⴰⵙⵙⵓⵇ ⴰⵙⵙⵏⵏⴰⴹ, ⵉⵙⵙⵏⵣ (aorist) ⵜⴰⴼⵓⵏⴰⵙⵜ, ⵉⵙⵖ
(aorist) ⴰⵥⴰⵍⵉⵎ ikka baba assuq assnnaṭ, issnz tafunast, isɣ aẓalim ‘mon pare va anar ahir al
mercat; va vendre’s la vaca i va comprar cebes’.
(ii) Inacomplert: En canvi, si, seguint el mateix relat, es vol introduir un verb que expressi un
aspecte de simultaneïtat o d’habitud, trobarem un inacomplert, al qual seguiran novament
aoristos mentre en l’encadenament del relat es vulgui mantenir l’aspecte inacomplert
d’aquest verb que ha introduït aquesta modificació d’aspecte, com a ⴰⵔ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍ
(inacomplert) ⴷ ⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴽⴰⵍ-ⵏⵏⵙ, ⵉⵜⵛ (aorist) ⵜⵓⵜⵍⵉⵡⵉⵏ, ⵉⵙⵓ (aorist) ⴰⵜⴰⵢ, ⵢⵓⵔⴰⵔ
(aorist) ⴰⵃⵉⴷⵓⵙ ar isawal d imddukkal-nns, itc tutliwin, isu atay, yurar uḥidus ‘va estar xerrant
amb els seus amics, va estar menjant broquetes i bevent te i va estar cantant i ballant
ahidus’.
(iii) Aorist de subjuntiu, com a ⴰⴷ ⵏⴷⴷⵓ (aorist de subjuntiu) ⴰⵔ ⵜⴰⵡⵔⵉⵔⵜ-ⴰⵏⵏ, ⵏⴰⵣⵣⵍ-ⴷ
(aorist) ⴳⵉⵙ ad nddu ar tawrirt-ann, nazzl-d gis ‘anirem fins a aquella muntanya i hi
correrem’. L’aorist seqüencial contribueix a fer més fluïda la transició entre les oracions
encadenades, de manera que el relat adquireix una vivesa que la traducció no permet
reproduir. Altres casos: ⵡⵉ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴰⵙ, ⵢⴰⵙ-ⴷ wi iran ad d-yas, yas-d ‘qui vulgui venir,
que vingui’, ⵡⵓ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵓ, ⵉⵙⵓ wu iran ad isu, isu ‘qui vulgui beure, que begui’.
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(iv) Imperatiu (d’aorist o d’inacomplert), com a ⵀⴰ-ⴽ ⵉⵄⴱⴰⵏⵏ-ⴰⴷ, ⴰⵡⵉ-ⵜ (imperatiu d’aorist) ⵙ
ⴰⵙⵉⴼ, ⵙⵙⵉⵔⴷ-ⵜⵏ-ⵉⴷ (imperatiu d’aorist) ⴳⵉⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ, ⵜⴰⵡⵉⴷ-ⵜⵏ (aorist) ⴰⵔ ⴷⴰ ha-k
iɛbann-ad, awi-t s asif, ssird-tn-id digs kigan, tawid-tn ar da ‘guaita aquesta roba, porta-la al riu,
renta-la bé, porta-la (lit ‘la portes’) fins aquí’.
(f) Participi d’aorist: És poc freqüent i, en alguns dialectes, fins i tot inusual. El trobem
principalment en proposicions relatives referides al futur, com a RIF ⵎⴻⵎⵎⵉⵙ ⴰⵢ ⵖⴰ ⵉⵔⴰⵃⵏ
mǝmmis ay ɣa iraḥn ‘és el seu fill qui se n’anirà’, QBYL ⴰⵇⵛⵉⵛ ⴰⵔⴰ ⵜ-ⵉⵡⴰⵍⵉⵏ aqcic ara t-iwalin
‘el nen que el veurà’, ⴽⵜⵛ ⴰⵔⴰ ⵉⵔⵓⵃⵏ ktc ara iruḥn ‘ets tu qui se n’anirà’.
(g) Perífrasis d’aorist:
(i) El verb ⴷⴷⵓ ddu ‘anar’ s’utilitza en acomplert (-ⴷⴷⴰ- -dda-) o inacomplert (-ⵜⵜⴷⴷⵓ- -ttddu-)
com a auxiliar de perífrasi prospectiva o ingressiva d’un verb en aorist precedit de la
partícula modal amb el sentit de ‘estar a punt de’, com a ⵉⴷⴷⴰ ⴰⴷ ⵉⴷⴷⵓ idda ad iddu ‘estava
a punt d’anar-se’n’ / ‘se n’aniria de seguida’, ⵉⵜⵜⴷⴷⵓ ⴰⴷ ⵉⵔⵓⵃ ittddu ad iruḥ ‘estava a punt
d’anar-se’n’ / ‘se n’aniria de seguida’, ⵉⵜⵜⴷⴷⵓ ⴰⴷ ⵜ-ⵢⴰⵡⵉ ittddu ad t-yawi ‘anava a agafarlo’, ⵉⴷⴷⴰ ⵡⴰⵜⴰⵢ ⴰⴷ ⵉⵏⵖⵍ idda watay ad inɣl ‘el te ha estat a punt de vessar’.
(ii) L’auxiliar invariable RIF ⵜⵜⵓⵖⴰ ttuɣa / ⵜⵜⵓⵖ ttuɣ / ⵜⵓⵖⴰ tuɣa del verb ⴰⵖ aɣ ‘pendre;
afectar’ s’utilitza amb un verb en aorist precedit de la partícula ⵙⴰⴷ sad en una perífrasi
ingressiva de passat amb un matís d’intenció, ‘tenia intenció de, anava a’, com a ⵎⴰⵢⵏ ⵜⵜⵓⵖ
ⵙⴰⴷ ⵜⵙⵇⵙⵉⴷ? mayn ttuɣ sad tsqsid? ‘què anaves a preguntar?’. Semblantment, en FIG ⵜⵓⵖ
tuɣ, com a ⵜⵓⵖ ⵙⴰⴷ ⵉⵙⵙⵓ tuɣ sad issu ‘tenia intenció de regar’, ⵜⵓⵖ ⵙⴰⴷ ⵉⵙⵙⵉⵡⵍ tuɣ sad
issiwl ‘parlaria’ / ‘anava a parlar’.
(iii) El verb -ⵡⵜ- -wt- ‘colpir’ en acomplert es pot utilitzar com a auxiliar de perífrasi conativa
amb un verb en aorist precedit de partícula modal amb el sentit de ‘intentar, provar de’, com
a ⵉⵡⵜ ⴰⴷ ⵜⵜ-ⵉⴷ-ⵉⵙⵙⵓⴽⴽⵙ, ⵓⵔ ⵉⵣⵎⵉⵔ ⴰⵔⴰ iwt ad tt-id-issukks, ur izmir ara ‘va intentar
alliberar-la, però no va poder’.
(iv) L’auxiliar invariable QBYL ⵉⵍⵍⴰ illa del verb ⵉⵍⵉ ili ‘ser-hi, estar, existir’ s’utilitza amb un
verb en aorist precedit de la partícula modal ⴰⴷ ad en una perífrasi modal d’obligació amb
el sentit de ‘haver de, de tota manera’, com a ⵉⵍⵍⴰ ⴰⴷ ⵔⵓⵃⵖ illa ad ruḥɣ ‘he de marxar’,
‘me’n vaig de tota manera’.

5.2.2. El tema d’acomplert
5.2.2.1. Morfologia
El tema d’acomplert, que sintagmàticament només pot oposar-se aspectualment a l’inacomplert
(§ 5.2.b), s’oposa paradigmàticament a l’aorist, atès que, diacrònicament, la diferenciació formal entre
el tema d’aorist i el d’acomplert es va desenvolupar quan hi havia oposició sintàctica entre ambdós
temes. Sense entrar en els detalls de tots els models de conjugació verbal —innecessaris aquí, d’altra
banda, atès que al diccionari són consignats, per a tots els verbs, els quatre temes aspectuals
comuns—, presentem en aquesta secció els vuit procediments més importants d’oposició aorist ~
acomplert, seguits dels casos en què l’oposició paradigmàtica s’ha neutralitzat.
(a) Apofonia inicial aorist ⴰ__ a__ ~ acomplert ⵓ__ u__, com a -ⴰⴽⵔ- -akr- ~ -ⵓⵓⴽⵔ- -u
ukr- ‘robar’, ⴰⵍⵉ- -ali- ~ -ⵓⵓⵍⵉ- -u
uli- ‘pujar, enfilar-se’, -ⴰⵍⵙ- -als- ~ -ⵓⵓⵍⵙ- -u
uls- ‘repetir’, -ⴰⵎⵥ- -amẓ- ~ -ⵓⵓⵎⵥ-u
umẓ- ‘agafar’, -ⴰⵣⵏ- -azn- ~ -ⵓⵓⵣⵏ- -u
uzn- ‘enviar’, -ⴰⵣⵣⵍ- -azzl- ~ -ⵓⵓⵣⵣⵍ- -u
uzzl- ‘córrer’, -ⴰⴳⵍ-agl- ~ -ⵓⵓⴳⵍ- -u
ugl- ‘penjar’. Els verbs en què la primera radical és la glide ⵡ w tendeixen a
dissimilar l’alternança a aorist ⴰ__ a__ ~ acomplert ⵉ__ i__, com a -ⴰⵡⴹ- -awḍ- ~ -ⵉⵉⵡⴹ- -iiwḍ(al costat de -ⵓⵡⴹ- -uwḍ-) ‘arribar’, -ⴰⵡⵍ- -awl- ~ -ⵉⵉⵡⵍ- -iiwl- (al costat de -ⵓⵡⵍ- -uwl-) ‘casarse’, -ⴰⵡⵖ- -awɣ- ~ -ⵉⵉⵡⵖ- -iiwɣ- (al costat de -ⵓⵡⵖ- -uwɣ-) ‘brostejar, pasturar’, -ⴰⵡⵏ- -awn- ~ ⵉⵡⵏ- -iiwn- ‘pujar, escalar’, -ⴰⵡⵙ- -aws- ~ -ⵉⵉⵡⵙ- -iiws- ‘ajudar’, -ⴰⵡⵣ- -awz- ~ -ⵉⵉⵡⵣ- -iiwz‘vetllar, passar la nit en vetlla’.
(b) Apofonia final aorist __ⵓ __u ~ acomplert __ⴰⴰ __aa, com a -ⴳⵏⵓ- -gnu- ~ -ⴳⵏⴰⴰ- gnaa- ‘cosir’, -ⴷⴷⵓ-ddu- ~ -ⴷⴷⴰⴰ- -ddaa- ‘anar’, -ⴱⴹⵓ- -bḍu- ~ -ⴱⴹⴰⴰ- -bḍaa- ‘partir’, -ⴱⴷⵓ- -bdu- ~ -ⴱⴷⴰⴰ- -bdaa‘començar’, -ⴼⵜⵓ- -ftu- ~ -ⴼⵜⴰⴰ- -ftaa- ‘anar-se’n’, -ⵃⴱⵓ- -ḥbu- ~ -ⵃⴱⴰⴰ- -ḥbaa- ‘amagar-se’. En
aquests verbs, la vocal temàtica __ⴰ __a esdevé __ⵉ __i a la 1a i 2a persona del singular
(segurament per analogia a l’acomplert negatiu), de manera que, en els verbs posats com a
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(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

exemple, tenim ⴳⵏⵉⵉⵖ gniiɣ ‘he cosit’ i ⵜⴳⵏⵉⵉⴷ tgniid ‘has cosit’ enfront de ⵉⴳⵏⴰⴰ ignaa ‘ell ha cosit’,
ⴷⴷⵉⵉⵖ ddiiɣ ‘he anat’ i ⵜⴷⴷⵉⵉⴷ tddiid ‘has anat’ enfront de ⵉⴷⴷⴰⴰ iddaa ‘ell ha anat’, ⴱⴹⵉⵉⵖ bḍiiɣ ‘he
partit’ i ⵜⴱⴹⵉⵉⴷ tbḍiid ‘has partit’ enfront de ⵉⴱⴹⴰⴰ ibḍaa ‘ell ha partit’, ⴱⴷⵉⵉⵖ bdiiɣ ‘he començat’
i ⵜⴱⴷⵉⵉⴷ tbdiid ‘has començat’ enfront de ⵉⴱⴷⴰⴰ ibdda ‘ell ha començat’, ⴼⵜⵉⵉⵖ ftiiɣ ‘me n’he anat’
i ⵜⴼⵜⵉⵉⴷ tftiid ‘te n’has anat’ enfront de ⵉⴼⵜⴰⴰ iftaa ‘ell se n’ha anat’, ⵃⴱⵉⵉⵖ ḥbiiɣ ‘m’he amagat’ i
ⵜⵃⴱⵉⵉⴷ tḥbiid ‘t’has amagat’ enfront de ⵉⵃⴱⴰⴰ iḥbaa ‘ell s’ha amagat’.
Apofonia inicial aorist ⴰ__ a__ ~ acomplert ⵓ__ u__ combinada amb apofonia final aorist __Ø
__Ø ~ acomplert __ⴰⴰ __aa, com a -ⴰⴼ- -af- ~ -ⵓⵓⴼⴰⴰ- -u
ufaa- ‘trobar’, -ⴰⴳⴳⵯ- -aggw- ~ -ⵓⵓⴳⴳⵯⴰⴰ- -u
uggwa‘albirar de dalt estant’, -ⴰⵊⵊ- -ajj- ~ -ⵓⵓⵊⵊⴰ- -u
ujjaa- ‘deixar’, -ⴰⵙⵙ- -ass- ~ -ⵓⵓⵙⵙⴰⴰ- -u
ussaa- (també
pot ser -ⵓⵙⵙ- -uss-) ‘nuar’, -ⴰⵛⴽ- -ack- ~ -ⵓⵓⵛⴽⴰⴰ- -u
uckaa- ‘perdre’s; venir’. Com en el tipus (b),
__ⴰ __a esdevé __ⵉ __i a la 1a i 2a persona del singular.
Apofonia inicial aorist ⴰ__ a__ ~ acomplert ⵓ__ u__ combinada amb apofonia final aorist __ⵓ
__u ~ acomplert __ⴰⴰ __aa, com a -ⴰⵎⵓ- -amu- ~ -ⵓⵓⵎⴰⴰ- umaa- ‘contenir’, -ⴰⴼⵓ- -afu- ~ -ⵓⵓⴼⴰⴰ- -u
ufaa‘sobreeixir’, -ⴰⴹⵓ- -aḍu- ~ -ⵓⵓⴹⴰⴰ- -u
uḍaa- ‘plegar, enrotllar’, -ⴰⵣⵓⵏ- -azun- ~ -ⵓⵓⵣⴰⴰⵏ- -u
uzaan‘escorxar’. Com en els tipus (b) i (c), __ⴰ __a esdevé __ⵉ __i a la 1a i 2a persona del singular.
Apofonia final aorist __Ø __Ø ~ acomplert __ⴰⴰ __aa, com a -ⵎⵍ- -ml- ~ -ⵎⵍⴰⴰ- mlaa- ‘mostrar’, ⴽⴽ- -kk- ~ -ⴽⴽⴰⴰ- -kkaa- ‘passar’, -ⵙⵡ- -sw- ~ -ⵙⵡⴰⴰ- -swaa- ‘beure’, -ⵖⵎ- -ɣm- ~ -ⵖⵎⴰⴰ- -ɣmaa‘tenyir’. Com en els tipus (b), (c) i (d), __ⴰ __a esdevé __ⵉ __i a la 1a i 2a persona del singular.
Caiguda de la vocal inicial, tensió de la primera radical i apofonia final aorist __ⵉ __i ~
acomplert __ⴰ __a, com a -ⵉⵏⵉⵖ- -iniɣ- ~ -ⵏⵏⴰ- -nna- ‘dir’, -ⵉⵍⵉ- -ili- ~ -ⵍⵍⴰ- -lla- ‘ser-hi’. Es
tracta d’un tipus molt restringit, però aquests dos verbs que l’exemplifiquen són molt importants.
Com en els tipus (b), (c), (d) i (e), __ⴰ __a esdevé __ⵉ __i a la 1a i 2a persona del singular.
Caiguda de la vocal inicial, aorist ⵉ__ i__ ~ acomplert Ø__ Ø__, com a -ⵉⵙⴷⵉⴷ- -isdid- ~ ⵙⴷⵉⴷ- -sdid- ‘ésser prim’, -ⵉⴷⵔⵓⵙ- -idrus- ~ -ⴷⵔⵓⵙ- -drus- ‘ésser insuficient’, -ⵉⴽⵙⵓⴹ- iksuḍ- ~ -ⴽⵙⵓⴹ- -ksuḍ- ‘témer’, -ⵉⵥⵉⴷ- -iẓid- ~ -ⵥⵉⴷ- -ẓid- ‘ésser dolç’, -ⵉⵍⵅⵉⵅ- -ilxix- ~ ⵍⵅⵉⵅ- -lxix- ‘ésser tou’, -ⵉⵥⵉⵍ- -iẓil- ~ -ⵥⵉⵍ- -ẓil- ‘ésser bonic’. Es tracta d’un tipus molt
important entre els verbs de qualitat.
Tensió de la segona radical (o, de vegades, de la primera) associada o no a la caiguda de la vocal
inicial i amb apofonia __ⴰ __a a l’acomplert, com a -ⵉⵎⵖⵓⵔ- -imɣur- ~ -ⵎⵇⵇⵓⵔ- -mqqur- ésser
gran’, ⵉⴳⵣⵓⵍ- -igzul- / -ⵉⴳⵣⵉⵍ- -igzil- ~ -ⴳⵣⵣⵓⵍ- -gzzul- ‘ésser curt’, -ⵉⴼⵙⵓⵙ- -ifsus- ~ ⴼⵙⵙⵓⵙ- -fssus- ‘ésser lleuger’, -ⵉⴳⵓⵜ- -igut- ~ -ⴳⴳⵓⵜ- -ggut- ‘ésser nombrós’, -ⵉⵍⵡⵉⵖ- -ilwiɣ~ -ⵍⴳⴳⵯⴰⵖ- -lggwaɣ- ‘ésser suau’. Aquest tipus també és molt important entre els verbs de
qualitat.
Oposició morfològica neutralitzada: La confluència fins a la desaparició del vocalisme breu en
AS ha fet que molts verbs (principalment els triconsonàntics, però no únicament) hagin perdut el
joc apofònic que trobem encara en els diferents temes aspectuals de dialectes com el TRG. Així,
mentre que en un verb de l’AS com l’aorist -ⴽⵔⵙ- -krs- ~ acomplert -ⴽⵔⵙ- -krs- ~ acomplert
negatiu -ⴽⵔⵉⵙ- -kris- ~ inacomplert -ⴽⵔⵔⵙ- -krrs- ~ inacomplert negatiu -ⴽⵔⵔⵙ- -krrs- ‘fer
un nus’ veiem com s’ha neutralitzat formalment l’oposició aorist ~ acomplert (sintàcticament,
l’oposició encara es manté, naturalment), en TRG trobem encara, per al verb cognat, aorist -krǝs~ acomplert -krăs- ~ acomplert negatiu -kres- ~ acomplert resultatiu -krās- ~ inacomplert karrăs- ~ inacomplert negatiu -kǝrrǝs- ‘ídem’. A més dels triconsonàntics, podem trobar verbs
biconsonàntics que també han perdut l’oposició paradigmàtica aorist ~ acomplert en AS, com ⵎⵓⵏ- -mun- ~ -ⵎⵓⵏ- -mun- ‘acompanyar’, -ⵇⵇⵉⵎ- -qqim- ~ -ⵇⵇⵉⵎ- -qqim- ‘restar’, -ⴹⵔ- -ḍr- ~ ⴹⵔ- -ḍr- ‘caure’.

5.2.2.2. Sintaxi
El tema d’acomplert dels verbs primaris (és a dir els no derivats) pot tenir dos valors aspectuals
principals, el perfectiu i el perfet, dualitat que es correspon a la del verb català acomplir, d’una banda,
a ha acomplert la missió (valor perfectiu, d’acció acabada) i, d’altra banda, a un home acomplert
(valor perfet, és a dir no pròpiament “acabat” sinó que ha arribat a la compleció de les seves
qualitats).

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

5.2.2.2.1. Subaspectes de l’acomplert
(a) Acomplert perfectiu: Amb verbs dinàmics o processius (o amb l’alineament dinàmic de verbs
làbils, § 5.3.1.3), el valor del tema d’acomplert és el de perfectiu, és a dir el d’acció acabada,
d’una banda, com en el verb d’aspecte lèxic (o Aktionsart) atèlic ⵢⵓⵣⵣⵍ yuzzl ‘ha acabat el
l’acció de córrer’ (és a dir ‘ha corregut’, ‘va córrer’) enfront de l’inacomplert ⵉⵜⵜⴰⵣⵣⵍ ittazzal
‘està corrent’, ‘corria’ o ‘va estar corrent’, o, d’altra banda, com en el verb d’aspecte lèxic tèlic
ⵜⵇⵇⵙ-ⴰⵙ ⵜⵣⵉⵣⵡⵉⵜ tqqs-as tzizwit ‘l’ha picat una abella’, en què l’oposició amb el
corresponent inacomplert és molt menys freqüent. Com que, al més sovint, l’acomplert amazic
es pot traduir en català mitjançant un temps de passat, algunes gramàtiques l’anomenen pretèrit,
designació inescaient per a un tema que s’insereix en un sistema verbal basat en l’aspecte. Així,
una forma d’acomplert com ⵢⵓⵍⵙ yuls tant pot significar ‘ha repetit’ (passat pròxim), ‘va repetir’
(passat llunyà), ‘ell havia repetit’ (passat anterior a un punt de referència passat), ‘repeteix’
(present) o, amb conjunció condicional, ⵎⴰ ⵢⵓⵍⵙ ma yuls ‘si repeteix’ (futur). En amazic es pot
dir, en acomplert, ⴼⴽⵉⵖ-ⴰⴽ-ⵜ! fkiɣ-ak-t ‘t’ho dono!’, referit al futur, perquè la dació es dóna
com a feta; ⵎⴰ ⵙ ⵜⴷⴷⵉⴷ? ma s tddid? ‘on vas?’ encara que l’interlocutor no hagi marxat encara,
perquè la decisió d’anar-se’n ja ha estat presa. Per tant, la dimensió temporal és irrellevant en el
sistema de temes verbals de l’amazic, perquè l’acomplert perfectiu només denota un procés pur,
simple i indivisible, sense consideració durativa.
(b) Acomplert perfet: Amb verbs estatius (o amb l’alineament estatiu de verbs làbils, § 5.3.1.3) i de
qualitat (§ 5.3.1.4), el valor del tema d’acomplert és el d’estat assolit, resultat present d’una acció
passada (subaspecte resultatiu) o qualitat permanent.
(i) Valor resultatiu: És el més freqüent en l’alineament estatiu de verbs làbils, com a ⵜⵔⵥⵎ
ⵜⴼⵍⵓⵜ trẓm tflut ‘la porta és oberta’ (perquè algú, sigui qui sigui, l’ha oberta) enfront de
l’alineament dinàmic ⵜⵔⵥⵎ ⵜⵉⴼⵍⵓⵜ trẓm tiflut ‘(ella) ha obert la porta’, que exhibeix el
valor perfectiu, ⵔⴳⵍⵏ-ⴰⵙ ⵉⵎⵣⴳⴰⵏ rgln-as imzgan ‘té les orelles tapades’ enfront de
l’alineament dinàmic ⵉⵔⴳⵍ ⵜⵉⴼⵍⵓⵜ irgl tiflut ‘ha tancat la porta’, ⵙⵡⴰⵏ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ swan
yigran ‘els camps estan regats’ enfront de l’alineament dinàmic ⵉⵙⵓ ⴰⵎⴰⵏ isu aman ‘ha begut
aigua’. La distinció entre verbs dinàmics i verbs estatius és sovint difícil en verbs que no
estan caracteritzats morfològicament com a estatius o de de qualitat, perquè aleshores la
distinció depèn d’un factor tant làbil com és la semàntica. Així, l’acomplert ⵉⵣⴷⵖ izdɣ ha
arribat al valor resultatiu ‘habita’ a partir del perfectiu ‘s’ha instal·lat’ o ‘ha establert el seu
hàbitat’ (en un context històricament nòmada); ⵉⵍⵙⴰ ilsa ha arribat a significar ‘vesteix’ a
partir del significat originari de ‘s’ha posat roba’; ⵉⵍⵍⴰ illa ha arribat a significar ‘hi és,
existeix’ a partir del significat originari de ‘ha vingut a l’existència, s’ha produït’; ⵉⵙⵙⵏ
issn ha arribat a significar ‘coneix’ (igual que el perfet llatí nōui) a partir de ‘ha après’; ⵉⵔⴰ
ira ha arribat a significar ‘vol’ a partir del significat originari de ‘ha sentit el desig de’; ⵉⴳⵏ
ign ha arribat a significar ‘dorm’ dialectalment a partir del significat general de ‘s’ha gitat,
s’ha allitat’; ⵉⵅⴷⵎ ixdm ha arribat a significar ‘treballa’ (a més de ‘ha treballat’ o ‘va
treballar’) a partir del significat originari de ‘s’ha posat a la feina’ enfront de l’inacomplert
ⵉⵅⴷⴷⵎ ixddm ‘està / estava / estarà treballant’. Per tant, observem que molts acomplerts
amb valor de perfet denoten el resultat present d’una acció acabada.
(ii) Valor d’estat assolit: És fàcilment discernible en verbs que són clarament estatius, com
ⵉⵔⵖⴰ irɣa ‘és calent, crema’ enfront de l’inacomplert ⵉⵔⵇⵇⴰ irqqa ‘s’està escalfant’ o
‘s’està cremant’, ⵢⵓⴹⵏ yuḍn ‘està malalt’ enfront de l’inacomplert ⵉⵜⵜⴰⴹⵏ ittaḍn ‘està
emmalaltint’, ⵉⵏⵡⴰ inwa ‘és madur’ enfront de l’inacomplert ⵉⵏⴳⴳⵯ inggw ‘està madurant’,
ⵉⴱⵀⴹ ibhḍ ‘està sorprès’ enfront de l’inacomplert ⵉⵜⵜⴱⵀⴰⴹ ittbhaḍ ‘s’està sorprenent’.
(iii) Valor de qualitat més o menys permanent: És fàcilment discernible en verbs que són
clarament de qualitat, com a (ⵉ)ⵣⴳⴳⵯⴰⵖ (i)zggwaɣ ‘és vermell’ enfront de ⵉⵜⵜⵉⵣⵡⵉⵖ
ittizwiɣ ‘està envermellint, s’està posant vermell’, ⵉⵎⵇⵇⵓⵔ imqqur / QBYL ⵎⵇⵇⵔ mqqr ‘és
gran’ o ‘s’ha fet gran’ enfront de l’inacomplert ⵉⵜⵜⵉⵎⵖⵓⵔ ittimɣur ‘s’està fent gran’ o ‘es
feia gran’, ⵉⵡⵙⵙⵔ iwssr / QBYL ⵓⵙⵙⵔ ussr ‘és vell’ o ‘s’ha fet vell’ enfront de
l’inacomplert ⵉⵜⵜⵉⵡⵙⵉⵔ ittiwsir ‘està envellint’ o ‘envellia’, ⵉⴳⴳⵓⵜ iggut ‘és abundant’
enfront de l’inacomplert ⵉⵜⵜⵉⴳⵓⵜ ittigut ‘està creixent en nombre’.

5. MOR FOSIN TAX I VERBAL

5.2.2.2.2. Participi d’acomplert
La forma participial presenta, en AS, l’oposició bàsica acomplert ~ inacomplert, atès que el
participi d’aorist no sol ocórrer més que en proposicions relatives referides al futur. Els participis
d’acomplert poden tenir exactament els mateixos valors que han estat descrits per a les formes
personals, segons la tipologia dels verbs. Notem que els participis no apareixen mai sols —és a dir
que no poden ser independents—, encara que aquí els citem sense el demostratiu, el nom, la
proposició relativa o altres contextos en què ocorren:
(a) Participi d’acomplert perfectiu, com a ⵢⵓⵣⵣⵍⵏ yuzzln ‘el que ha corregut’, ⵢⵓⵍⵙⵏ yulsn ‘el que
ha repetit’, ⵉⵥⵔⴰⵏ iẓran ‘el que ha vist’, ⵉⵙⵡⴰⵏ iswan ‘el que ha begut’ (o, en alineament estatiu,
‘el que està regat’).
(b) Participi d’acomplert perfet resultatiu, com a ⵉⵔⵥⵎⵏ irẓmn ‘(el que està) obert’, ⵉⵔⴳⵍⵏ irgln ‘(el
que està) tancat’, ⵉⵍⵙⴰⵏ ilsan ‘(el que està) vestit’, ⵉⵔⴰⵏ iran ‘el que vol’.
(c) Participi d’acomplert perfet d’estat assolit, com a ⵉⵍⵍⴰⵏ illan ‘existent, el que hi ha’, ⵉⵔⵖⴰⵏ irɣan
‘(el que és) calent’, ⵉⵏⵡⴰⵏ inwan ‘(el que és) madur’, ⵉⴱⵀⴹⵏ ibhḍn ‘(el que està) sorprès’.
(d) Participi d’acomplert perfet de qualitat, com a ⵣⴳⴳⵯⴰⵖⵏ zggwaɣn ‘(el que és) vermell’, ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ
mqqurn ‘(el que és) gran’, ⵓⵙⵙⵔⵏ ussrn ‘(el que és) vell’, ⵎⵥⵥⵉⵢⵏ mẓẓiyn ‘(el que és) petit’.
Com que el participi s’utilitza principalment en proposicions relatives, remetem a la secció que
en tracta (§ 7.5) els usos sintàctics.

(a)

(b)

(c)

(d)

5.2.2.2.3. Perífrasis d’acomplert
El verb ⵉⵍⵉ ili ‘ser-hi, existir’ s’utilitza
(i) en acomplert -ⵍⵍⴰ- -lla- com a auxiliar d’un verb en acomplert en una perífrasi que denota
anterioritat en relació amb una acció ja acabada, per la qual cosa equival sovint al nostre
plusquamperfet, com a ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵙⵡⴰ illa iswa ‘havia begut’, ⵉⵍⵍⴰ ⵉⴼⴼⵖ illa iffɣ ‘havia sortit’.
(ii) en aorist -ⵉⵍⵉ- -ili- precedit de partícula modal com a auxilar d’un verb en acomplert en una
perífrasi que denota l’acabament d’una acció o estat futur o virtual, per la qual cosa sovint
es pot traduir en català amb un futur perfet, com a ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵉⵙⵡⴰ ad yili iswa ‘haurà begut’,
ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵉⴱⵣⴳ ad yili ibzg ‘estarà mullat’ o ‘s’haurà mullat’, ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵉⴼⴼⵖ ad yili iffɣ
‘haurà sortit’, ⴰⴷ ⵏⵉⵍⵉ ⵏⵜⵛⴰ ad nili ntca ‘haurem menjat’. En canvi, amb un verb en
inacomplert o en aorist aporta un altre valor aspectual.
(iii) en inacomplert -ⵜⵜⵉⵍⵉ- -ttili- com a auxilar d’un verb en acomplert en una perífrasi que
denota l’habitud en un estat, com a ⵉⵜⵜⵉⵍⵉ ⵉⴱⵣⴳ ittili ibzg ‘habitualment està mullat,
acostuma a estar mullat’.
(iv) en una forma invariable d’aorist ⵜⵉⵍⵉ tili / ⵢⵉⵍⵉ yili amb un verb en inacomplert per
expressar una hipòtesi irreal o irrealitzable en el passat, com a ⵜⵉⵍⵉ ⵜⴷⴷⵉⴷ ⵢⵉⴷⵙⵏ tili tddid
yidsn ‘hauries d’haver anat amb ells’, ⵎⵔ ⵙⵙⵏⵖ ⵉⵙ ⵜ-ⵜⵔⵉⴷ, ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵡⵉⵖ-ⴰⴽ-ⵜ-ⵉⴷ mr
ssnɣ is t-trid, lliɣ iwiɣ-ak-t-id ‘si hagués sabut que el volies, te l’hauria portat’.
El verb ⴽⴽ kk ‘passar per’ s’utilitza en acomplert -ⴽⴽⴰ- -kka- com a auxiliar d’un verb en
acomplert en una perífrasi que denota l’acabament d’una acció ja acabada, per la qual cosa
equival sovint al nostre plusquamperfet, com a ⵉⴽⴽⴰ ⵉⴷⴷⴰ ⵢⵓⵙⴼ ⵙ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ ikka idda Yusf s
Fransa ‘en Yusf havia marxat a França’. L’ús d’aquesta perífrasi és més restringit dialectalment
que el del verb ⵉⵍⵉ ili.
El verb ⵓⵖⵓⵍ uɣul ‘tornar a; esdevenir’ s’utilitza en acomplert -ⴰⵖⵓⵍ- -aɣul- / QBYL -ⵓⵖⴰⵍ- -uɣalcom a auxiliar d’un verb en acomplert en una perífrasi terminativa, és a dir que denota ‘acabar
fent alguna cosa, finalment...’, com a ⵢⴰⵖⵓⵍ ⵉⴱⴱⴰⵙ ⵉⵇⴱⵍ-ⴰⵙ ⵢⵉⵡⵍ yaɣul ibbas iqbl-as yiwl
‘son pare ha acabat acceptant de casar-lo’, ⴽⵙⴽⵙⵓ ⴰⵢⴷ ⵜⴰⵖⵓⵍ ⵜⴳⴰ ksksu ayd taɣul tga ‘cuscús
és el que ha acabat fent’, ⵢⴰⵖⵓⵍ ⵓⵔ ⵉⴷⴷⵉ yaɣul ur iddi ‘finalment no ha marxat’, ‘ha acabat per
no marxar’, ⵢⴰⵖⵓⵍ ⵉⵡⵜ ⵓⵏⵥⴰⵔ yaɣul iwt unẓar ‘ha acabat plovent’, ⵢⴰⵖⵓⵍ ⵉⴱⴱⵉ ⵓⵏⵥⴰⵔ yaɣul
ibbi unẓar ‘finalment, ha parat de ploure’, ⵏⵓⵖⴰⵍ ⵏⵄⵇⵍ ⴷ ⵏⵜⵜⴰ ⵉ ⵜ-ⵉⵡⵡⵉⵏ nuɣal nɛql d ntta i tiwwin ‘ens vam acabar adonant que havia estat ell qui se l’havia emportat’.
L’auxiliar invariable RIF ⵜⵜⵓⵖⴰ ttuɣa / ⵜⵜⵓⵖ ttuɣ / ⵜⵓⵖⴰ tuɣa del verb ⴰⵖ aɣ ‘pendre; afectar’
s’utilitza amb un verb en acomplert (i en oracions sense verb) per denotar un passat acomplert,
sovint amb el significat de ‘anteriorment’ o amb un sentit que pot equivaler al plusquamperfet
català, com a ⵜⵜⵓⵖⴰ ⵉⵎⵎⵓⵜ ttuɣa immut ‘havia mort’, ⵜⵜⵓⵖⴰ ⵉⵏⵏⴰ-ⴰⵙ ttuɣa inna-as ‘li havia dit’,
ⵜⵜⵓⵖⴰ-ⵜ ⵉⵎⵖⵔ ttuɣa-t imɣr ‘ell era gran’. Sense verb denota el passat pur, com a ⵜⵜⵓⵖⴰ-ⵢⵉ ⴷ
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(e)

(f)

(g)

(h)

ⴰⵎⵥⵥⵢⴰⵏ ttuɣa-yi d amẓẓyan ‘jo era petit’, ⵎⴰⵏⵉ ⵛⴽⴽ ⵜⵜⵓⵖⴰ? mani ckk ttuɣa? ‘on eres?’, ⵜⵜⵓⵖⴰⵢⵉ ⵖⵔ ⴱⴰⴱⴰ ttuɣa-yi ɣr baba ‘era a cal pare’, ⵜⵜⵓⵖ-ⵜ ⵎⵍⵉⵃ ttuɣ-t mliḥ ‘estava bé’.
Semblantment, en FIG ⵜⵓⵖ tuɣ, com a ⵜⵓⵖ ⵉⵏⵏⴰ tuɣ inna ‘havia dit’. No difereix gaire d’aquests
usos ZNT el del QBYL ⵢⵓⵖ ⵍⵃⴰⵍ yuɣ lḥal (lit ‘la situació ha pres, la situació que havia afectat era
que’), que s’usa igualment com a auxiliar de perífrasi d’acomplert, com a ⵢⵓⵖ ⵍⵃⴰⵍ ⵉⵎⵎⵓⵜ ⵎⵉ
ⵏⵡⵡⴹ ⵖⵔ ⴷⵉⵏⵏ yuɣ lḥal immut mi nwwḍ ɣr dinn ‘ja era mort quan vam arribar-hi’, ⵢⵓⵖ ⵍⵃⴰⵍ ⵉⵜⵛⴰ
yuɣ lḥal itca ‘ja havia menjat’, ⵢⵓⵖ-ⵉⵜ ⵍⵃⴰⵍ ⵉⵙⵡⴰ yuɣ-it lḥal iswa ‘(es dóna el cas que) ja havia
begut’.
L’auxiliar de perífrasi continuativa -ⵙⵓⵍ- -sul- s’utilitza en acomplert amb un verb que pot estar
en acomplert (també pot estar en inacomplert, amb un matís més duratiu) amb el sentit de
‘continuar fent alguna cosa’, ‘estar encara fent alguna cosa’, ‘continuar en un estat determinat’,
com a ⵉⵙⵓⵍ ⵉⴷⴷⵔ isul iddr ‘continua viu’, ⵜⵙⵓⵍ ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ ⵓⵔ ⵜⴰ ⵜⵖⵍⵉⵢ tsul tafukt ur ta tɣliy ‘el
sol no s’ha post encara’, ⵉⵙⵓⵍ ⵓⵔ ⵜⴰ ⵉⴷⴷⵉ isul ur ta iddi ‘encara no ha marxat’, ⵉⵙⵓⵍ ⵓⵔ ⵜⴰ ⴷⵉⴷⴷⵉ isul ur ta d-iddi ‘encara no ha vingut’, ⵉⵙⵓⵍ ⵉⵎⵏⴷⵉ ⵓⵔ ⵉⵏⵡⵉ isul imndi ur inwi ‘els cereals
no són madurs encara’.
El verb ⵟⵟⴼ ṭṭf ‘tenir agafat’ s’utilitza en acomplert com a auxiliar de perífrasi incoativa d’un
verb en acomplert amb el sentit de ‘posar-se a’, com a ⵉⵟⵟⴼ ⵓⵔⴳⴰⵣ-ⵏⵏⵉ ⵉⴼⵙⵉ-ⵢⴰⵙ ⴰⵛⵓⴷⴷⵓ
iṭṭf urgaz-nni ifsi-yas acuddu ‘l’home es va posar a desfer-li els lligams’.
L’adverbi de manera QBYL ⴰⴽⴽⵏ akkn ‘així’ s’utilitza com a partícula d’acomplert amb el sentit
de ‘acabar de’, ‘haver fet suara’, com a ⴰⴽⴽⵏ (ⴽⴰⵏ) ⵉ ⴷ-ⵉⴽⵛⵎ akkn (kan) i d-ikcm ‘acaba
d’entrar’. Amb un sentit semblant també es pot utilitzar l’adverbi temporal QBYL ⵜⵓⵔⴰ ⵉ ⴷⵉⴽⵛⵎ tura i d-ikcm ‘acaba d’entrar’.
L’adverbi QBYL ⵏⵏⵉⵇⴰⵍ nniqal ‘gairebé’ s’utilitza com partícula d’acomplert amb el sentit de
‘estar a punt de’, com a ⵏⵏⵉⵇⴰⵍ ⵉⵖⵍⵉ nniqal iɣli ‘ha estat a punt de caure’, ‘gairebé cau’, ⵏⵏⵉⵇⴰⵍ
ⵉⵎⵎⵓⵜ nniqal immut ‘ha estat a punt de morir’. També pot anar amb aorist precedit de partícula
modal, com a ⵏⵏⵉⵇⴰⵍ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴰⵙ nniqal ad d-yas ‘ha estat a punt de venir’. Amb el mateix sentit
s’utilitza l’adverbi QBYL ⵇⵔⵉⴱ qrib, com a ⵇⵔⵉⴱ ⵉ ⴷ-ⵢⵓⵙⴰ qrib i d-yusa ‘ha estat a punt de
venir’. Amb aorist precedit de partícula modal expressa imminència, com a ⵇⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⴷ-ⵉⴽⵛⵎ
qrib ad d-ikcm ‘està a punt d’entrar’.

5.2.3. El tema d’acomplert negatiu
(a) El tema d’acomplert negatiu es forma a partir del d’acomplert (positiu) mitjançant una vocal
apofònica -ⵉ- -i- davant de l’última radical del lexema verbal o bé, si és monoconsonàntic,
després d’aquesta radical. L’acomplert negatiu només apareix en oracions negatives, que sempre
contenen l’adverbi de negació ⵓⵔ ur ‘no’; per tant, l’ús de l’acomplert negatiu és sintàcticament
redundant. Tot i això, es tracta d’un tema d’origen protoamazic que es manté en vigor en gairebé
tots els dialectes. El tema d’acomplert negatiu assumeix exactament tots els valors aspectuals del
seu corresponent positiu, sense cap matís addicional:
•
ⵢⵓⴽⵔ yukr ‘ha robat’ ~ ⵓⵔ ⵢⵓⴽⵉⵉⵔ ur yukiir ‘no ha robat’
•
ⵉⴽⵔⵣ ikrz ‘ha llaurat’ ~ ⵓⵔ ⵉⴽⵔⵉⵉⵣ ur ikriiz ‘no ha llaurat’
•
ⵙⵙⵏⵖ-ⵜ ssnɣ-t ‘ho sé’ ~ ⵓⵔ ⵜ-ⵙⵙⵉⵉⵏⵖ ur t-ssiinɣ ‘no ho sé’
•
ⵍⵍⴰⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ llan waman ‘hi ha aigua’ ~ ⵓⵔ ⵍⵍⵉⵉⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ur lliin waman ‘no hi ha aigua’
•
ⵉⵏⵏⴰ-ⵢⴰⵙ-ⵜ inna-yas-t ‘l’hi ha dit’ ~ ⵓⵔ ⴰⵙ-ⵜ-ⵉⵏⵏⵉⵉ ur as-t-innii ‘no l’hi ha dit’
•
ⵜⵔⴰ-ⵢⵉ tra-yi ‘m’estima’ ~ ⵓⵔ ⵉⵢⵉ-ⵜⵔⵉⵉ ur iyi-trii ‘no m’estima’
•
ⵉⵏⵡⴰ ⵓⴼⵓⵍⵍⵓⵙ inwa ufullus ‘el pollastre és cuit’ ~ ⵓⵔ ⵉⵏⵡⵉⵉ ⵓⴼⵓⵍⵍⵓⵙ ur inwii ufullus ‘el
pollastre no és cuit’
(b) Alguns verbs han neutralitzat l’oposició morfològica entre l’acomplert positiu i l’acomplert
negatiu:
•
ⵉⴼⵙⵙⵓⵙ ifssus ‘és lleuger’ ~ ⵓⵔ ⵉⴼⵙⵙⵓⵙ ur ifssus ‘no és lleuger’
•
ⵉⵇⵇⵉⵎ iqqim ‘s’ha quedat’ ~ ⵓⵔ ⵉⵇⵇⵉⵎ ur iqqim ‘no s’ha quedat’
•
ⵉⴳⵥⵥ ⵅⵉⵣⵣⵓ igẓẓ xizzu ‘ha rosegat pastanagues’ ~ ⵓⵔ ⵉⴳⵥⵥ ⵅⵉⵣⵣⵓ ur igẓẓ xizzu ‘no ha
rosegat pastanagues’
•
ⵎⵓⵏⵖ ⴷⵉⴷⵙ munɣ dids ‘l’he acompanyat’ ~ ⵓⵔ ⴷⵉⴷⵙ ⵎⵓⵏⵖ ur dids munɣ ‘no l’he
acompanyat’
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•
ⵢⴰⵥⵓⵎ yaẓum ‘ha dejunat’ ~ ⵓⵔ ⵢⴰⵥⵓⵎ ur yaẓum ‘no ha dejunat’
(c) Igual que el positiu, l’acomplert negatiu també té participi:
•
ⵉⴽⴽⵙ ⵜⴰⵣⴰⵔⵜ ⵓⵔ ⵜⴰ ⵉⵏⵡⵉⵏ ikks tazart ur ta inwin ‘ha collit figues que encara no són
madures’

5.2.4. El tema d’inacomplert
5.2.4.1. Morfologia
Hem vist a l’evolució dels temes verbals de l’amazic (§ 5.2.b) que l’inacomplert és en origen
una forma derivada del tema d’aorist, raó per la qual ha estat anomenat aorist intensiu en la tradició
amazigòloga. Sincrònicament, però, no hi ha dubte que es tracta d’un tema plenament integrat en la
conjugació dels verbs primaris, atès que, a diferència de les formes derivades (factitiva, passiva,
recíproca i reflexiva), que tenen una conjugació completa amb tots els temes (aorist, acomplert,
acomplert negatiu, inacomplert), l’inacomplert funciona únicament com a tema.
Morfològicament, el tema d’inacomplert és el més heterogeni, per tal com presenta tres
mecanismes de formació diferents (tots tres formats a partir del tema d’aorist), que veurem a
continuació amb les variants corresponents més rellevants:
(a) Tensió d’una radical, generalment la segona:
(i) Aquesta és la formació normal en els verbs triconsonàntics, com a -ⵔⵥⵎ- -rẓm- ~ -ⵔⵥⵥⵎ-rẓẓm- ‘obrir’, -ⵔⴳⵍ- -rgl- ~ -ⵔⴳⴳⵍ- -rggl- ‘tancar’, -ⴳⵎⵔ- -gmr- ~ -ⴳⵎⵎⵔ- -gmmr‘caçar’, -ⵔⴹⵍ- -rḍl- ~ -ⵔⵟⵟⵍ- -rṭṭl- ‘prestar’, -ⵖⴹⵍ- -ɣḍl- ~ -ⵖⵟⵟⵍ- -ɣṭṭl- ‘fer caure,
abatre’, -ⵏⵖⵍ- -nɣl- ~ -ⵏⵇⵇⵍ- -nqql- (al costat de -ⵜⵜⵏⵖⴰⵍ- -ttnɣal-) ‘vessar-se’, -ⵊⵖⵎ- -jɣm~ -ⵊⵇⵇⵎ- -jqqm- (al costat de -ⵊⵖⵖⵎ- -jɣɣm-) ‘beure d’un sol glop’.
(ii) Cal tenir en compte que també són triconsonàntics i que, per tant, segueixen aquesta
formació, els verbs d’arrels que contenen una glide (ⵡ w o ⵢ y) com a radical (al més sovint
la tercera i, de vegades, la segona), com -ⴳⵔⵓ- -gru- ~ -ⴳⵔⵔⵓ- -grru- ‘arreplegar’, -ⴼⵙⵓ- fsu- ~ -ⴼⵙⵙⵓ- fssu- ‘espigar, florir’, -ⵣⵡⵓ- -zwu- ~ -ⵣⴳⴳⵯⵓ- zggwu- ‘estar sec’, -ⴼⵍⵉ- -fli~ -ⴼⵍⵍⵉ- -flli- ‘esberlar’, -ⵣⵔⵉ- -zri- ~ -ⵣⵔⵔⵉ- -zrri- ‘passar’, -ⴽⵜⵉ- -kti- ~ -ⴽⵜⵜⵉ- -ktti‘recordar’, -ⵔⵡⵉ- -rwi- ~ -ⵔⴳⴳⵯⵉ- -rggwi- ‘estar barrejat’, -ⵔⵓⵍ- -rul- ~ -ⵔⴳⴳⵯⵍ- -rggwl‘fugir’, -ⵔⵓⵜ- -rut- ~ -ⵔⴳⴳⵯⵜ- -rggwt- (al costat de -ⵜⵜⵔⵡⴰⵜ- -ttrwat-) ‘estar esgranat’.
(iii) També hi ha verbs biconsonàntics que segueixen aquesta formació, com -ⴳⵏⵓ- -gnu- ~ -ⴳⵏⵏⵓ-gnnu- ‘cosir’, -ⵃⴹⵓ- -ḥḍu- ~ -ⵃⵟⵟⵓ- -ḥṭṭu- ‘vigilar’, -ⴱⴹⵓ- -bḍu- ~ -ⴱⵟⵟⵓ- -bṭṭu- (al costat
de -ⴰⵟⵟⵓ- -aṭṭu-) ‘partir’, -ⴱⴷⵓ- -bdu- ~ -ⴱⴷⴷⵓ- -bddu- (al costat de -ⴰⴷⴷⵓ- -addu-)
‘començar’.
(iv) La tensió de la radical d’alguns verbs biconsonàntics (que en algun cas també pot ser la
primera) es pot combinar amb una apofonia aorist__Ø __Ø ~ inacomplert __ⴰ __a, com a ⵥⵔ- -ẓr- ~ -ⵥⵔⵔⴰ- -ẓrra- ‘veure’, -ⴽⵙ- -ks- ~ -ⴽⵙⵙⴰ- -kssa- ‘pasturar’, -ⵍⵙ- -ls- ~ ⵍⵙⵙⴰ- -lssa- ‘vestir-se’, -ⵏⵣ- -nz- ~ -ⵏⵣⵣⴰ- -nzza- ‘estar venut’, -ⵥⴷ- -ẓd- ~ -ⵥⵥⴰⴷ- ẓẓad- ‘moldre’, -ⴳⵏ- -gn- ~ -ⴳⴳⴰⵏ- -ggan- ‘gitar-se, allitar-se’, -ⵙⵖ- -sɣ- ~ -ⵙⵙⴰⵖ- -ssaɣ‘comprar’, -ⴹⵔ- -ḍr- ~ -ⵟⵟⴰⵔ- -ṭṭar- ‘caure’, -ⵖⵔ- -ɣr- ~ -ⵇⵇⴰⵔ- -qqar- ‘cridar pel nom;
llegir’, -ⵖⵣ- -ɣz- ~ -ⵇⵇⴰⵣ- -qqaz- ‘cavar’, ZNT -ⵖⵙ- -ɣs- ~ -ⵇⵇⴰⵙ- -qqas- ‘estimar, voler’.
(b) Inserció d’una vocal apofònica, generalment davant de l’última radical. Aquesta formació és la
típica dels derivats factitius, fins i tot de molts que sincrònicament ja no tenen (o els parlants
n’han perdut la consciència de la connexió) el corresponent verb primari:
(i) Per defecte, l’alternança apofònica és aorist__Ø __Ø ~ inacomplert __ⴰ __a, com a -ⵙⴽⵔ-skr- ~ -ⵙⴽⴰⵔ- -skar- ‘fer’, -ⵙⴳⵏ- -sgn- ~ -ⵙⴳⴰⵏ- -sgan- ‘allitar’, -ⵙⵎⴷ- -smd- ~ -ⵙⵎⴰⴷ- smad- ‘acabar’, -ⵙⵙⴼⵜⵓ- -ssftu- ~ -ⵙⵙⴼⵜⴰⵡ- -ssftaw- ‘dictar’.
(ii) En alguns casos l’alternança apofònica és aorist ⵉ__ i__ / ⴰ__ a__ ~ inacomplert ⴰ__ⴰ a__a,
com a -ⵙⵙⵉⵡⴹ- -ssiwḍ- ~ -ⵙⵙⴰⵡⴰⴹ- -ssawaḍ- ‘fer arribar’, -ⵙⵉⵡⵍ- -siwl- (al costat de ⵙⴰⵡⵍ- -sawl-) ~ -ⵙⴰⵡⴰⵍ- -sawal- ‘parlar’, -ⵙⵙⵉⴳⴳⵯⴷ- -ssiggwd- ~ -ⵙⵙⴰⴳⴳⵯⴰⴷ- -ssaggwad‘espantar’, -ⵙⵙⵉⴷⴼ- -ssidf- ~ -ⵙⵙⴰⴷⴰⴼ- -ssadaf- ‘fer entrar’, -ⵙⵙⵉⵍⵉ- -ssili- ~ -ⵙⵙⴰⵍⴰⵢ-ssalay- ‘apujar’, -ⵙⵙⵉⴼⵔⵓ- -ssifru- ~ -ⵙⵙⴰⴼⵔⴰⵡ- -ssafraw- ‘fer volar; disgustar’.
(iii) Si el tema d’aorist conté una vocal (generalment ⵓ u o ⵉ i, però també pot ser ⴰ a), aquesta
vocal serà presa, per harmonia vocàlica, com a vocal apofònica per a l’oposició del tema
d’inacomplert, com a -ⵙⴱⵓⴽⴹ- -sbukḍ- ~ -ⵙⴱⵓⴽⵓⴹ- -sbukuḍ- ‘eixorbar’, -ⵙⴽⵓⵛⵎ- -
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skucm- ~ -ⵙⴽⵓⵛⵓⵎ- -skucum- ‘paralitzar’, -ⵙⵉⴳⴳⵍ- -siggl- ~ -ⵙⵉⴳⴳⵉⵍ- -siggil- ‘cercar’, ⵙⴱⵉⴹⵔ- -sbiḍr- ~ -ⵙⴱⵉⴹⵉⵔ- -sbiḍir- ‘deixar coix’.
(iv) En alguns casos podem trobar la vocal apofònica després de l’última radical, com a ⵙⵙⵔⵖ- -ssrɣ- ~ -ⵙⵙⵔⵖⴰ- -ssrɣa- ‘escalfar’, -ⵙⵙⵍⵙ- -ssls- ~ -ⵙⵙⵍⵙⴰ- -sslsa- ‘vestir’, ⵙⵙⵖⵔ- -ssɣr- ~ -ⵙⵙⵖⵔⴰ- -ssɣra- ‘ensenyar’, -ⵙⵙⵏⵖ- -ssnɣ- ~ -ⵙⵙⵏⵖⴰ- -ssnɣa- ‘posar
malalt’, -ⵙⵙⵓ- -ssu- ~ -ⵙⵙⵡⴰ- -sswa- ‘abeurar; regar’, -ⵙⵙⵏⵓ- -ssnu- ~ -ⵙⵙⵏⵡⴰ- -ssnwa‘fer madurar; coure’, -ⵙⵇⴰⴷ- -sqad- ~ -ⵙⵇⴰⴷⴰ- -sqada- ‘enviar’.
(v) Hi ha alguns casos escadussers en què l’alternança apofònica és aorist__Ø __Ø ~
inacomplert __ⵓ __u, com a -ⵙⵔⵙ- -srs- ~ -ⵙⵔⵓⵙ- -srus- ‘posar’, -ⵙⵔⵎ- -srm- ~ CLḤ ⵙⵔⵓⵎ- -srum- (al costat de -ⵙⵔⵔⵎ- -srrm- / -ⵜⵜⵙⵔⴰⵎ- -ttsram-) ‘ribotejar (fusta)’.
(c) Prefixació de ⵜⵜ- tt-:
(i) La prefixació pot presentar-se com a únic procediment de formació del tema d’inacomplert,
com a -ⴰⴽⵔ- -akr- ~ -ⵜⵜⴰⴽⵔ- -ttakr- ‘robar’, -ⴰⵍⵙ- -als- ~ -ⵜⵜⴰⵍⵙ- -ttals- ‘repetir’, -ⵉⵍⵉ- ili- ~ -ⵜⵜⵉⵍⵉ- -ttili- ‘ser-hi, existir’, -ⵉⵏⵉ- -ini- ~ -ⵜⵜⵉⵏⵉ- -ttini- ‘dir’, -ⵉⵔⵉ- -iri- ~ -ⵜⵜⵉⵔⵉ- ttiri- ‘voler’, -ⵉⵎⵖⵓⵔ- -imɣur- ~ -ⵜⵜⵉⵎⵖⵓⵔ- -ttimɣur- ‘fer-se gran’, -ⵇⵇⵏ- -qqn- ~ -ⵜⵜⵇⵇⵏ-ttqqn- ‘tancar’.
(ii) La prefixació pot combinar-se amb la inserció d’una vocal apofònica davant de l’última
radical. Per defecte, l’alternança apofònica és aorist__Ø __Ø ~ inacomplert __ⴰ __a, com a
-ⴰⵣⵣⵍ- -azzl- ~ -ⵜⵜⴰⵣⵣⴰⵍ -ttazzal- ‘córrer’. Si el tema d’aorist conté una vocal
(generalment ⵓ u o ⵉ i, però també pot ser ⴰ a), aquesta vocal serà presa, per harmonia
vocàlica, com a vocal apofònica per a l’oposició del tema d’inacomplert, com a -ⴷⴷⵓⴽⴽⵍ- ddukkl- ~ -ⵜⵜⴷⵓⴽⴽⵓⵍ -ttdukkul- ‘ésser amic’, -ⴱⵉⴹⵔ- -biḍr- ~ -ⵜⵜⴱⵉ¨ⴹⵉⵔ- -ttbiḍir- ‘ésser
coix’, -ⴽⴰⴽⵍ- -kakl- ~ -ⵜⵜⴽⴰⴽⴰⵍ -ttkakal- ‘empaitar’.
(iii) La prefixació pot combinar-se amb la inserció d’una vocal apofònica després de l’última
consonant del tema, com a -ⵙⵍⵍ- -sll- ~ -ⵜⵜⵙⵍⵍⴰ- -ttslla- ‘sentir, oir’, -ⴰⴼ- -af- ~ -ⵜⵜⴰⴼⴰ- ttafa- ‘trobar’, -ⴳⴳⵯ- -ggw- ~ ~ -ⵜⵜⴳⴳⵯⴰ- -ttggwa- (al costat de -ⵜⵜⴳⴳⵯ- -ttggw-) ‘pastar’.
(d) Finalment, hi ha factitius (vegeu § 5.3.2.1) en què l’oposició aorist ~ acomplert està
morfològicament neutralitzada, com a -ⵙⵙⵏⴷⵓ- -ssndu- ~ -ⵙⵙⵏⴷⵓ- -ssndu- ‘batre la llet’, ⵙⴷⵓⵢ- -sduy- ~ -ⵙⴷⵓⵢ- -sduy- ‘despertar’, -ⵙⴽⵙⵉⵡ- -sksiw- (al costat de -ⵙⴽⵙⵓ- -sksu-) ~ ⵙⴽⵙⵉⵡ- -sksiw- ‘mirar’, -ⵙⴽⵓⵔ- -skur- ~ -ⵙⴽⵓⵔ- -skur- ‘cabdellar’, -ⵙⵖⵓⴷⵓ- -sɣudu- ~ ⵙⵖⵓⴷⵓ- -sɣudu- ‘embellir’, -ⵙⴱⵓⵔⴷⵓ- -sburdu- ~ -ⵙⴱⵓⵔⴷⵓ- -sburdu- ‘albardar, embastar’, ⵙⴼⵓⵔⴷⵓ- -sfurdu- ~ -ⵙⴼⵓⵔⴷⵓ- -sfurdu- ‘picar amb el morter’.
5.2.4.2. Sintaxi
L’inacomplert amazic, d’aspecte bàsicament imperfectiu (és a dir inacabat) té tres valors
principals: en primer lloc, té un valor de simultaneïtat (o concomitant); en segon lloc, té un valor
habituatiu (o no concomitant); i, en tercer lloc, té un valor iteratiu (o de repetició), de fet fàcil de
confondre amb el valor habituatiu. En alguns parlars del dialecte RIF cadascun dels tres valors apareix
caracteritzat amb un procediment de formació de l’inacomplert diferenciat, cosa que en permet la
distinció. Així, ⵍⵎⵎⴷⵖ lmmdɣ significa ‘estic aprenent’, ‘estava aprenent’ o ‘estaré aprenent’
(simultaneïtat o progressió), ⵜⵜⵍⵎⴷⵖ ttlmdɣ ‘habitualment aprenc’, ‘acostumava a apendre’ o
‘apendré habitualment’ (habitud) i ⵜⵜⵍⵎⴷⴰⵖ ttlmadɣ ‘estic aprenent contínuament (és a dir pels
estímuls que es repeteixen amb una freqüència variable)’ (iteració). Aquesta triple distinció
morfològica, que probablement sorgeix d’una escissió morfosintàctica específica d’alguns parlars RIF,
no és, però, extrapolable fora del component RIF. Allà on els tres valors s’expressen mitjançant la
mateixa forma verbal són les partícules aspectuals, adverbis o locucions temporals i el context el que
permet copsar el valor de cada ocurrència d’un inacomplert. Naturalment, com a tema aspectual,
l’inacomplert és aliè a la dimensió temporal, per la qual cosa, segons el context, pot ser traduït al
català en present, passat o futur.
5.2.4.2.1. Subaspectes de l’inacomplert
(a) Inacomplert de simultaneïtat (o concomitant):
(i) Amb verbs dinàmics expressa una acció o procés en curs, duratiu, simultani o progressiu:
•
ⵍⵎⵎⴷⵖ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ lmmdɣ tamaziɣt ‘estic aprenent amazic’ (és a dir ‘estic en curs
d’aprenentage’ o ‘estic progressant en un aprenentatge encara inacabat’)
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•

ⴰⵔ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍ ⵎⴰⵢⴷ ⵉⵍⴰ ⵡⴰⵙⵙ ar isawal mayd ila wass ‘porta tot el dia parlant’ o ‘va
estar tot el dia parlant’ o ‘estarà tot el dia parlant
(ii) Amb verbs estatius i de qualitat expressa un canvi d’estat o evolució de la qualitat:
•
ⵉⵔⵇⵇⴰ irqqa ‘s’està escalfant’ enfront de l’acomplert ⵉⵔⵖⴰ irɣa ‘és calent’
•
ⵉⵜⵜⴰⴹⵏ ittaḍn ‘està emmalaltint’ enfront de l’acomplert ⵢⵓⴹⵏ yuḍn ‘està malalt’
•
ⵉⵏⴳⴳⵯ inggw ‘està madurant’ enfront de l’acomplert ⵉⵏⵡⴰ inwa ‘és madur’
•
ⵉⵜⵜⵉⴷⵔⵓⵙ ittidrus ‘està minvant’ enfront de l’acomplert ⵉⴷⵔⵓⵙ idrus ‘és escàs’
•
ⵉⵜⵜⵉⵣⵡⵉⵖ ittizwiɣ ‘està envermellint’ enfront de l’acomplert (ⵉ)ⵣⴳⴳⵯⴰⵖ izggwaɣ ‘és
vermell’
•
ⵉⵜⵜⵉⵎⵖⵓⵔ ittimɣur ‘s’està fent gran’ enfront de l’acomplert ⵉⵎⵇⵇⵓⵔ imqqur / QBYL
ⵎⵇⵇⵔ mqqr ‘és gran’
(b) Inacomplert habituatiu (o no concomitant):
•
ⵎⵓⵅ ⴰⵎ-ⵇⵇⴰⵔⵏ? mux am-qqarn? ‘com et dius?’ (lit ‘com t’anomenen?’)
•
ⴷⴰ ⵜⵜⴰⵥⵓⵎⵖ ⴽⵓⵢ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵔⵎⴹⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ da ttaẓumɣ kuy asggwas ayyur n
rmḍan ‘habitualment dejuno cada any al mes del ramadà al terrer’ o ‘solia dejunar...’ o
‘m’acostumaré a dejunar...’.
•
ⴷⴰ ⵙⵙⴰⵖ ⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⴹⵉⵍ da ssaɣ aman n waḍil ‘bec vi (habitualment)’
(c) Inacomplert iteratiu: Expressa repetició, de vegades amb un matís intensiu. Aquest valor sovint
es confon amb l’habituatiu. La raó principal per la qual el distingim és la caracterització formal
específica que rep en part del RIF, com ha estat assenyalat abans.
•
ⴰⵔ ⵉⵙⵏⴳⴳⴰⵣ ⵜⴰⴽⵓⵔⵜ ar isnggaz takurt ‘bota la pilota (repetitivament)’
•
ⴰⵔ ⵉⵢⵉ-ⵜⵜⵇⵇⵙⵏⵜ ⵜⴷⴰⵙⵉⵏ ar iyi-ttqqsnt tdasin ‘em piquen els mosquits (una vegada i una
altra)’.
5.2.4.2.2. Les partícules aspectuals d’inacomplert
L’inacomplert sol és suficient per a expressar duració o habitud en TRG. Dins l’AS, el QBYL és el
dialecte que més pot prescindir de partícules aspectuals, el RIF en té sense ser obligatòries i, a l’altre
extrem, CLḤ-MZƔ no poden prescindir de la partícula aspectual en els usos “indicatius” (és a dir fora
de l’imperatiu, el subjuntiu, el futur o el participi). Les partícules d’inacomplert són les següents:
(a) CLḤ-MZƔM ⴰⵔ ar i ⴷⴰ da són emprades amb valors distints en alguns parlars de l’Alt Atlas, en
què ⴰⵔ ar s’ha especialitzat en el valor concomitant i ⴷⴰ da en el no concomitant:
•
ⴰⵔ ⵉⵛⵜⵜⴰ ⵃⵎⴰⴷ ⵉⵎⴽⵍⵉ-ⵏⵏⵙ ar ictta Ḥmad imkli-nns ‘Ḥmad s’està menjant el seu dinar’
•
ⴷⴰ ⵉⵛⵜⵜⴰ ⵃⵎⴰⴷ ⵉⵎⴽⵍⵉ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ da ictta Ḥmad imkli g wammas n wass ‘Ḥmad
dina al migdia’ (habitualment)
•
ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴻⵜⵜ ⴰⵔ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍ da ittǝtt ar isawal ‘menja (habitualment) tot parlant (en
concomitància)’
Fora d’aquests parlars, l’oposició s’ha neutralitzat, de manera que ⴰⵔ ar i ⴷⴰ da són
pràcticament intercanviables en ambdós usos, o bé han pres especialitzacions altres que les
descrites aquí; ⴰⵔ ar és més usual en algunes regions (com la vall del Sus) i ⴷⴰ da en
d’altres (més a cap a l’est i cap al nord). En perspectiva estàndard, seria útil mantenir
l’oposició descrita, de manera que es podria preferir l’inacomplert sense partícula amb un
valor imperfectiu general (sense precisió subaspectual), amb la partícula ⴰⵔ ar per a la
precisió del subaspecte concomitant i ⴷⴰ da per a la precisió del subaspecte no concomitant
(que inclou l’habituatiu i l’iteratiu). En oracions negatives i interrogatives, podem trobar
les següents variants:
•
ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴰⵔⴰ ⵓⵔⴳⴰⵣ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ar ittara urgaz tabrat ‘L’home està escrivint una carta’
•
ⵓⵔ ⴰ ⵉⵜⵜⴰⵔⴰ ⵓⵔⴳⴰⵣ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ur a ittara urgaz tabrat o ⵓⵔ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴰⵔⴰ ⵓⵔⴳⴰⵣ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ
ur da ittara urgaz tabrat ‘L’home no està escrivint una carta’
•
ⵉⵙ ⴰ ⵉⵜⵜⴰⵔⴰ ⵓⵔⴳⴰⵣ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ? is a ittara urgaz tabrat? o ⵉⵙ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴰⵔⴰ ⵓⵔⴳⴰⵣ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ
is ar ittara urgaz tabrat ‘¿L’home està escrivint una carta?’
•
ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴰⵔⴰ ⵓⵔⴳⴰⵣ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ da ittara urgaz tabrat ‘L’home escriu (habitualment) tuna
carta’
•
ⵓⵔ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴰⵔⴰ ⵓⵔⴳⴰⵣ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ur da ittara urgaz tabrat ‘L’home no escriu (habitualment)
una carta’
•
ⵉⵙ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴰⵔⴰ ⵓⵔⴳⴰⵣ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ? is da ittara urgaz tabrat? ¿L’home escriu (habitualment)
una carta?’
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MZƔS-QBYL ⵍⴰ la / ⵍⵍⴰ lla sorgeix de la gramaticalització de la forma personal ⵉⵍⵍⴰ illa ‘hi és,
està’, de manera que ha estat fàcil la transició de la perífrasi ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵅⴷⴷⵎ illa ixddm ‘està
treballant’ al simple inacomplert amb partícula aspectual ⵍⴰ ⵉⵅⴷⴷⵎ la ixddm ‘ídem’. Mentre que
en QBYL l’ús d’aquesta partícula és facultatiu, en MZƔS és obligatori. En oracions negatives
desapareix, de manera que podem trobar ⵓⵔ ⴷⴰ ⵜⵙⴰⵡⴰⵍ ur da tsawal ‘ella no parla’ / ‘no
parlava’ o ⵓⵔ ⵜⵙⴰⵡⴰⵍ ur tsawal ‘ella no parlarà’. El punt de partença és el subaspecte
concomitant (duratiu), com a ⵉⴷⴷⴰ-ⴷ ⵍⴰ ⵉⵙⵖⵓⵢⵢⵓ idda-d la isɣuyyu ‘ha vingut tot cridant’, i,
encara que s’usa també en MZƔS amb valor no concomitant (habituatiu o iteratiu), en perspectiva
estàndard potser valdria més atenir-se al valor concomitant.
(c) RIF ⴰⵇⵇⴰ aqqa / ⵇⵇⴰ qqa sorgeix de la gramaticalització de la partícula presentativa ⴰⵇⵇⴰ aqqa
‘ve’t aquí’, com es pot apreciar en la transició fluïda entre ⴰⵇⵇⴰ ⵉⴳⴳⵓⵔ ‘ve’t aquí que camina’
a ‘està caminant’. Per tant, també va lligat originàriament al subaspecte concomitant. En altres
casos, l’ús com a partícula aspectual està més clarament deslligat, com a ⴰⵇⵇⴰ ⵉⵙⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⵎ
ⵉⵙⵖⵓⵢⵢⵓ aqqa issawal am isɣuyyu ‘parla com si cridés’.

(b)

5.2.4.2.3. Usos de l’inacomplert
(a) Inacomplert independent: Forma part de l’oposició fonamental, amb l’acomplert, de les
oracions independents i principals de l’amazic. Els valors precisos de l’inacomplert independent
(amb partícula aspectual i sense) han estat descrits a les seccions precedents.
(b) Imperatiu d’inacomplert:
(i) Mentre que l’imperatiu d’aorist (§ 5.2.1.2.b) expressa la noció verbal pura, sense cap matís
aspectual, l’imperatiu d’inacomplert aporta les nocions aspectuals durativa, habituativa,
iterativa o intensiva:
•
aorist ⵛⵛ! cc! ‘menja!’ ~ inacomplert ⵛⵜⵜⴰ! ctta! ‘continua menjant’ (amb més duració
o continuïtat)
•
aorist ⵙⵉⵡⵍ-ⴰⵙ! siwl-as! ‘parla-hi!’ (puntualment) ~ inacomplert ⵙⴰⵡⴰⵍ-ⴰⵙ! sawal-as!
‘parla-hi!’ (habitualment)
(ii) L’imperatiu d’inacomplert amb negació és generalment emprat per expressar prohibicions
de caràcter habitual, duratiu, iteratiu o intensiu, mentre que el d’aorist és reservat per a les
prohibicions puntuals. Precedit de la partícula modal, la prohibició pot pendre un matís més
intensiu, com pot ser per a l’expressió de l’amenaça:
•
aorist ⵓⵔ ⴽⵎⵉ! ur kmi! o ⴰⴷ ⵓⵔ ⴽⵎⵉ! ad ur kmi! (o també amb l’aorist conjugat amb
afixos de persona ⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⴽⵎⵉⴷ! ad ur tkmid! ) ‘no fumis’ (perquè el fum em molesta)
~ inacomplert ⵓⵔ ⴽⵎⵎⵉ! ur kmmi! o ⴰⴷ ⵓⵔ ⴽⵎⵎⵉ! ad ur kmmi! ‘no fumis!’ (perquè és
dolent per a la teva salut)
(c) Inacomplert de subjuntiu: És menys freqüent que l’aorist de subjuntiu. Com aquest, pot
expressar els valors modals d’irrealitat que atribuïm al subjuntiu, però, en aquest cas, vistos des
d’un aspecte habituatiu o iteratiu. Igualment, pot emprar-se amb un valor molt proper al de
l’imperatiu que inclou els matisos propis de l’aspecte imperfectiu:
•
aorist ⴰⴷ ⵜ-ⵉⴷ-ⵢⴰⵡⵉ! ad t-id-yawi! ‘que ho porti!’ ~ inacomplert ⴰⴷ ⵜ-ⵉⴷ-ⵉⵜⵜⴰⵡⵉ! ad tid-ittawi! ‘que ho porti (d’una vegada)!’.
(d) Futur d’inacomplert: És menys freqüent que el futur d’aorist (§ 5.2.1.2.c). Aporta una noció de
procés duratiu, habitual, iteratiu o intensiu:
•
aorist ⵔⴰⴷ ⵏⵙⵉⵡⵍ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ rad nsiwl tafransist ‘parlarem francès’ ~ inacomplert
ⵔⴰⴷ ⵏⵙⴰⵡⴰⵍ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ rad nsawal tafransist ‘parlarem francès’ (estarem en
condicions de parlar-lo habitualment).
•
FIG aorist ⵙⴰⴷ ⵢⴰⴽⵔ sad yakr ‘robarà’ ~ inacomplert ⵙⴰⴷ ⵉⵜⵜⴰⴽⵔ sad ittakr ‘es
convertirà en lladre’.
(e) Participi d’inacomplert: És menys freqüent que els participi d’acomplert. Aporta les nocions
que són pròpies de l’aspecte inacomplert:
•
ⵉⵜⵜⴰⴽⵔⵏ ittakrn ‘el que roba’ (habitualment), ⴰⵔⴳⴰⵣ ⴰⵔ ⵉⵙⵙⵡⴰⵏ ⵓⵔⵜⵉ argaz ar
isswan urti ‘l’home que estava regant l’hort’.
5.2.4.2.4. Perífrasis d’inacomplert
(a) El verb ⵉⵍⵉ ili ‘ser-hi, existir’ s’utilitza
(i) en acomplert -ⵍⵍⴰ- -lla- com a auxilar d’un verb en inacomplert en una perífrasi que
emfatitza el subaspecte duratiu de ‘estar instal·lat en l’acció de’, com a ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵜⴰⵔⵓⵖ lliɣ
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(b)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)
(f)

ttaruɣ ‘estava escrivint’, ⵍⵍⵉⵖ ⵅⴷⴷⵎⵖ lliɣ xddmɣ ‘estic treballant’ ⵉⵍⵍⴰ ⵍⴰ ⵉⵎⴳⴳⵔ ⴰⵍⵍⵉⴳ
ⴰⵙ-ⵜⵇⵇⵙ ⵜⵖⵉⵔⴷⵎⵜ illa la imggr allig as-tqqs tɣirdmt ‘va estar segant fins que el va picar
un escorpí’. En canvi, amb un verb en acomplert equival al nostre plusquamperfet català.
(ii) en aorist -ⵉⵍⵉ- -ili- precedit de la partícula modal com a auxilar d’un verb en inacomplert en
una perífrasi que denota la duració d’una acció o estat futur o virtual, per la qual cosa sovint
es poden traduir en català amb un futur “continu”, com a ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵉⵅⴷⴷⵎ ad yili ixddm
‘estarà treballant’, ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵖ ⵅⴷⴷⵎⵖ ad iliɣ xddmɣ ‘estaré treballant’.
Els verbs ⵏⴽⵔ nkr ‘aixecar-se’ i ⴱⴷⵓ bdu ‘començar’ s’utilitzen en acomplert (-ⵏⴽⵔ- -nkr- i ⴱⴷⴰ- -bda- respectivament) com a auxiliars de perífrasi incoativa d’un verb en inacomplert amb
el sentit de ‘posar-se a’ i ‘començar a’, com a ⵉⵏⴽⵔ ⴰⵔ ⵉⵙⵖⵓⵢⵢⵓ inkr ar isɣuyyu ‘es va posar a
cridar’ ⵉⵏⴽⵔ ⴰⵔ ⵉⵙⵙⴰ ⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⴹⵉⵍ inkr ar issa aman n waḍil ‘es va posar a beure vi’, ⵉⵏⴽⵔ ⴰⵔ
ⵢⴰⵍⵍⴰ ⴼ ⵢⴰⵜ inkr ar yalla f yat ‘es va posar a plorar per no res’, ⵉⴱⴷⴰ ⵓⵏⵥⴰⵔ ⵍⴰ ⵉⴽⴽⴰⵜ ibda
unẓar la ikkat ‘s’ha posat a ploure’, ⵉⴱⴷⴰ ⴷⴰ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍ ibda da isawal ‘comença a parlar’, ⵉⴱⴷⴰ
ⵉⵜⵜⵙⵇⵙⴰ ibda ittsqsa ‘es va posar a preguntar’. Ambdós verbs poden regir també un verb en
aorist, almenys en RIF.
L’auxiliar invariable RIF ⵜⵜⵓⵖⴰ ttuɣa / ⵜⵜⵓⵖ ttuɣ / ⵜⵓⵖⴰ tuɣa del verb ⴰⵖ aɣ ‘pendre; afectar’
s’utilitza amb un verb en inacomplert per denotar una acció en curs o habitual en el passat, com a
ⵉⵊⵊ ⵏ ⵓⵔⴱⴰ ⵜⵜⵓⵖⴰ ⵉⵜⵜⵉⵔⴰⵔ ijj n urba ttuɣa ittirar ‘un nen estava jugant’, ⵜⵜⵓⵖⴰ-ⵜ ⵉⵅⴷⴷⵎ
ttuɣa-t ixddm ‘ell estava treballant’, ⵜⵜⵓⵖⴰ ⵉⵙⵖⴰⵔ ⵉⵎⵃⴹⴰⵔⵏ ttuɣa isɣar imḥḍarn ‘ensenyava als
alumnes’. Semblantment, en FIG ⵜⵓⵖ tuɣ, com a ⵜⵓⵖ ⵉⵙⵙⴰⵡⴰⵍ tuɣ issawal ‘estava parlant’ /
‘parlava’.
El verb -ⵙⵉⵍ- -sil- / -ⵙⵓⵍ- -sul- ‘continuar, romandre, restar encara, persistir’ s’utilitza com a
auxiliar de perífrasi continuativa en acomplert (-ⵙⵓⵍ- -sul-) amb un verb en inacomplert (també
pot estar en acomplert) amb el sentit de ‘continuar fent alguna cosa’, ‘estar encara fent alguna
cosa’, com a ⵉⵙⵓⵍ ⵄⴷⴷⵉ ⴰⵔ ⵉⵙⵙⵉⵔⵉⴷ isul Ɛddi ar issirid ‘El Ɛddi s’està banyant encara’.
El verb -ⴽⵍ- -kl- ‘passar-se el dia fent alguna cosa’ s’utilitza com a auxiliar de perífrasi
continuativa en acomplert, inacomplert o aorist precedit de partícula modal amb un verb en
inacomplert amb el sentit de ‘continuar fent alguna cosa’, ‘passar-se el dia fent alguna cosa, no
parar de fer alguna cosa’, com a ⵉⴽⵍⵍ ⵉⵜⵜⴷⴷⵓ ikll ittddu ‘camina sense parar’, ⴰⴷ ⵉⴽⵍ ⴰⴷ
ⵉⵜⵜⴷⴷⵓ ad ikl ad ittddu ‘continuarà caminant’, ⴽⵍⵉⵖ ⵜⵜⴰⵣⵣⴰⵍⵖ kliɣ ttazzalɣ ‘em passava el dia
corrent’ o ‘jo sempre estava corrent’.
El verb -ⵣⴳ- -zg- ‘estar establert en un lloc, sojornar’ s’utilitza en acomplert -ⵣⴳⴰ- -zga- com a
auxiliar de perífrasi continuativa amb un verb en inacomplert amb el sentit de ‘estar sempre fent
alguna cosa, estar instal·lat en alguna activitat o estat’, com a ⵉⵣⴳⴰ ⵉⵜⵜⵄⴰⵙⵙⴰ izga ittɛassa
‘sempre està vigilant’.
El verb ⵇⵇⵉⵎ qqim ‘restar, quedar-se’ s’utilitza en acomplert com a auxiliar de perífrasi
incoativa amb un verb en inacomplert amb el sentit de ‘posar-se a’, com a ⵉⵇⵇⵉⵎ ⴰⵔ ⵢⴰⵍⵍⴰ
iqqim ar yalla ‘es va posar a plorar’. També pot tenir valor continuatiu.
El verb ⵇⵇⵉⵎ qqim ‘restar, quedar-se’ s’utilitza en acomplert com a auxiliar de perífrasi
continuativa amb un verb en inacomplert amb el sentit de ‘continuar fent alguna cosa’ o
‘continuar en algun estat’, com a ⵉⵇⵇⵉⵎ ⵉⵜⵜⵔⵓ iqqim ittru ‘continua plorant’. També pot tenir
valor incoatiu.

5.2.5. El tema d’inacomplert negatiu

El tema d’inacomplert negatiu no existeix actualment en els tres dialectes majors de l’AS (CLḤ,
MZƔ i QBYL). En canvi, és ben viu en el conjunt de grup ZNT. Com que, d’una banda, també existeix
—i amb el mateix procediment de formació— fora de l’AS, especialment en TRG, ƔDMS i la major part
de l’AOR (llevat de SIW), i, d’altra banda, està testimoniat residualment en manuscrits de CLḤ fins al
segle XVIII, es pot assumir que es tracta d’un tema d’herència protoamaziga.
5.2.5.1. Morfologia
El tema d’inacomplert negatiu es forma a partir del tema d’inacomplert (positiu) mitjançant la
inserció d’una -ⵉ- -i- apofònica que fa la funció de vocal temàtica. De fet, es tracta del mateix
procediment de formació de l’acomplert negatiu a partir de l’acomplert (positiu). Per exemple, a partir
del tema d’inacomplert (positif) -ⵜⵜⴰⴼ- -ttaf- obtenim l’inacomplert negatiu -ⵜⵜⵉⵉⴼ- -ttiif-. D’aquesta
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manera, els temes aspectuals del verb ⴰⴼ af ‘trobar’ en AS són, d’una banda, CLḤ-MZƔ-QBYL (aorist)
-ⴰⴼ- -af- ~ (acomplert) -ⵓⴼⴰ- -ufa- ~ (acomplert negatiu) -ⵓⴼⵉ- -ufi- ~ (inacomplert) -ⵜⵜⴰⴼⴰ- -ttafa- /
-ⵜⵜⴰⴼ- -ttaf- i, d’altra banda, ZNT (aorist) -ⴰⴼ- -af- ~ (acomplert) -ⵓⴼⴰ- -ufa- ~ (acomplert negatiu) ⵓⴼⵉ- -ufi- ~ (inacomplert) -ⵜⵜⴰⴼ- -ttaf- ~ (inacomplert negatiu) -ⵜⵜⵉⵉⴼ- -ttiif-. No obstant això, en el
cos del diccionari consignem únicament els quatre temes verbals que són comuns a tots els
components de l’AS, tenint en compte que la formació de l’inacomplert negatiu en els dialectes en
què és viu (entre els qual citem RIF, CW, MZB, WRG, FIG) és predictible per la simple substitució que la
vocal apofònica amb valor temàtic -a- (o, rarament, -u-) del tema tema d’inacomplert positiu par -i-.
El podem trobar en les tres formacions d’inacomplert, encara que la formació amb prefix dental és la
més freqüent:
(i) -ⵜⵜⴰⴽⵔ- -ttakr- ~ -ⵜⵜⵉⵉⴽⵔ- -ttiikr- ‘robar’, -ⵜⵜⴰⵣⵣⵍ- -ttazzl- ~ -ⵜⵜⵉⵉⵣⵣⵍ- -ttiizzl- ‘córrer’,
-ⵜⵜⴰⵡⵉ- -ttawi- ~ -ⵜⵜⵉⵉⵡⵉ- -ttiiwi- ‘portar’, -ⵜⵜⴰⵡⴹ- -ttawḍ- ~ -ⵜⵜⵉⵉⵡⴹ- -ttiiwḍ- ‘arribar’, ⵜⵜⴰⵔⵓ- -ttaru- ~ -ⵜⵜⵉⵉⵔⵓ- -ttiiru- ‘parir’, -ⵜⵜⴼⴰⵇ- -ttfaq- ~ -ⵜⵜⴼⵉⵉⵇ- -ttfiiq- ‘despertar-se’, ⵜⵜⵔⴰⵊⴰ- -ttraja- ~ -ⵜⵜⵔⵉⵉⵊⵉⵉ- -ttriijii- ‘esperar’, -ⵜⵜⵖⵓⴼⵓ- -ttɣufu- ~ -ⵜⵜⵖⵓⴼⵉⵉ- -ttɣufii‘ofegar-se’, -ⵜⵜⴼⴰⴷ- -ttfad- / -ⵜⵜⴼⴰⴷⴰ- -ttfada- ~ -ⵜⵜⴼⵉⵉⴷ- -ttfiid- / -ⵜⵜⴼⵉⵉⴷⵉⵉ- -ttfiidii- ‘tenir
set’, -ⵜⵜⵥⴰⵍⵍⴰ- -ttẓalla- ~ -ⵜⵜⵥⵉⵉⵍⵍⵉⵉ- -ttẓiillii- ‘pregar’, -ⵜⵜⵏⴰⵎⴰ- -ttnama- ~ -ⵜⵜⵏⵉⵉⵎⵉⵉ- ttniimii- ‘acostumar-se’, -ⵜⵜⵛⴰⵡⴰⵔ- -ttcawar- ~ -ⵜⵜⵛⵉⵉⵡⵉⵉⵔ- -ttciiwiir- ‘consultar-se’, RIF ⵜⵔⴰⵙ- -ttras- ~ -ⵜⵜⵔⵉⵉⵙ- -ttriis- ‘tenir cura del bestiar’, -ⵜⵜⵖⵉⵎⴰ- -ttɣima- ~ -ⵜⵜⵖⵉⵎⵉⵉ- ttɣimii- ‘seure’, -ⵜⵜⴽⴽⵓ- -ttkku- ~ -ⵜⵜⴽⴽⵉⵉ- -ttkkii- ‘durar’, -ⵜⵜⴰⵔⵉ- -ttari- ~ -ⵜⵜⵉⵉⵔⵉ- -ttiiri‘escriure’.
(ii) -ⵇⵇⴰⵣ- -qqaz- ~ -ⵇⵇⵉⵉⵣ- -qqiiz- ‘cavar’, -ⵇⵇⴰⵙ- -qqas- ~ -ⵇⵇⵉⵉⵙ- -qqiis- ‘voler’, -ⵇⵇⴰⵔ- qqar- ~ -ⵇⵇⵉⵉⵔ- -qqiir- ‘anomenar’, -ⵇⵇⴰⵙ- -qqas- ~ -ⵇⵇⵉⵉⵙ- -qqiis- ‘estimar’.
(iii) -ⵙⵙⴰⵜⴰⴼ- -ssataf- ~ -ⵙⵙⵉⵉⵜⵉⵉⴼ- -ssiitiif- ‘fer entrar’, -ⵙⵀⴰⵡⵀⴰⵡ- -shawhaw- ~ ⵙⵀⵉⵉⵡⵀⵉⵉⵡ- -shiiwhiiw- ‘bordar’, -ⵙⵙⴽⴽⴰ- -sskka- ~ -ⵙⵙⴽⴽⵉⵉ- -sskkii- ‘fer passar’, ⵙⵙⴰⵖⴰ- -ssaɣa- ~ -ⵙⵙⵉⵉⵖⵉⵉ- -ssiɣi- ‘afectar’, -ⵙⵙⵖⴰⵔ- -ssɣar- ~ -ⵙⵙⵖⵉⵉⵔ- -ssɣiir‘ensenyar’.
5.2.5.2. Sintaxi
Els valors aspectuals de l’inacomplert negatiu són exactament els mateixos que els del
corresponent positiu. L’única diferència és que l’inacomplert negatiu s’utilitza en negacions i, per
tant, va precedit per la negació ⵓⵔ ur ‘no’.

5.3. Diàtesi
(a) El concepte de “diàtesi” es correspon bàsicament amb el de “veu” en la gramàtica tradicional, en
què fa referència a l’oposició activa ~ passiva (o mitjana) que podem trobar a les llengües
clàssiques grega i llatina). El concepte de “diàtesi” és més ampli que el de “veu”. Fa referència a
totes les modificacions de l’orientació del predicat en relació amb els “arguments” (és a dir els
participants del procés). Sovint, la modificació de l’orientació del predicat altera també la
valència, és a dir el nombre d’arguments que un verb pot tenir. Així, el català, que només coneix
una oposició gramatical entre veu activa (no marcada) i veu passiva (marcada), pot expressar
amb procediments diferents les sis modalitats de l’orientació del predicat següents:
1. Diàtesi activa: L’agent fa de subjecte del verb. És monovalent si el verb és intransitiu i bivalent si
el el verb és transitiu:
el cavall beu aigua
Agent Vact Pacient
2. Diàtesi causativa: L’agent fa de complement directe d’un verb que en la forma primària és
intransitiu. L’addició d’un argument converteix el verb en bivalent (almenys):
el pagès fa sortir el cavall
Causa Vcaus Agent
3. Diàtesi factitiva: L’agent fa de complement directe d’un verb que en la forma primària és transitiu.
L’addició d’un argument converteix el verb en trivalent. En la següent oració, el tercer argument
(l’aigua) és implícit:
el pagès abeura el cavall (és a dir ‘fa que begui aigua’)
Causa Vfac Agent
4. Diàtesi passiva: L’agent és secundari o irrellevant i, quan és explícit, fa de complement agent. La
supressió d’un argument converteix el verb en monovalent:

5. MOR FOSIN TAX I VERBAL

l’aigua és beguda
Pacient Vpass
5. Diàtesi recíproca: Els agents múltiples són alhora pacients d’una l’acció mútua. La supressió d’un
argument (perquè agent i pacient es fonen en un sol argument) converteix el verb en monovalent:
els dos germans s’estimen (s’entén que mútuament)
Agent-Pacient
Vrec
6. Diàtesi reflexiva: L’agent és alhora pacient d’una l’acció que s’exerceix sobre si mateix. La
supressió d’un argument (perquè agent i pacient són el mateix argument) converteix el verb en
monovalent:
els dos germans es renten (s’entén que cadascú a si mateix)
Agent-Pacient Vrefl
(b) En amazic (almenys en AS) hi ha cinc diàtesis sistemàticament gramaticalitzades mitjançant les
següents formes derivades:
1. Diàtesi activa: ⵉ ⵙ ⵡ ⴰ ⵡ ⴰ ⵢ ⵢ ⵉ ⵙ ⴰ ⵎ ⴰ ⵏ iswa wayyis aman ‘el cavall ha begut aigua’
Vact Agent Pacient
2. Diàtesi causativa: ⵉⵙ ⵙ ⵓⴼ ⵖ ⵓ ⴽ ⵙ ⵙ ⴰⴱ ⴰⵢ ⵢⵉ ⵙ issufɣ ukssab ayyis ‘el ramader ha fet sortir el
cavall’
Vcaus
Causa
Agent
3. Diàtesi factitiva: ⵉ ⵙⵙ ⵡ ⴰ ⵓ ⴽ ⵙⵙ ⴰ ⴱ ⴰ ⵢⵢ ⵉ ⵙ isswa ukssab ayyis ‘el ramader ha abeurat el cavall’
Vfac
Causa
Agent
4. Diàtesi passiva: ⵜ ⵜ ⵓ ⵙ ⵡ ⴰ ⵏ ⵡ ⴰ ⵎ ⴰ ⵏ ttuswan waman ‘s’han begut l’aigua’ (lit ‘l’aigua ha estat beguda’)
Vpass Pacient
5. Diàtesi recíproca: ⵎ ⵢ ⴰ ⵔ ⴰ ⵏ ⴰ ⵢ ⵜ ⵎ ⴰ ⵜ ⵙ ⵏ myaran aytmatsn ‘els dos germans s’estimen’
Vrec Agent-Pacient
6. Diàtesi reflexiva: ⵉ ⵏⴽ ⵓ ⵎ ⵎ ⵙ ⵓ ⴳ ⴹ ⵉ ⴷ ⵙ ⵓ ⵙ ⵎ ⵎ ⵉ ⴹ inkumms ugḍiḍ s usmmiḍ ‘l’ocell s’ha arraulit pel
fred’
Vrefl Agent-Pacient Causa
(c) Els verbs de les quatre diàtesis derivades tenen els mateixos temes aspectuals (aorist ~ acomplert
~ acomplert negatiu ~ inacomplert ~ inacomplert negatiu) que els verbs primaris dels quals
deriven. Encara que, teòricament, de cada arrel podem obtenir les cinc diàtesis gramaticalitzades
(i les combinacions que se’n poden derivar), a la pràctica és poc comú que totes les possibilitats
siguin explotades, atès que no totes les formes derivades de cada verb, d’una banda, fan sentit ni,
d’altra banda, tenen la mateixa freqüència. De fet, l’ordre amb què apareixen al diccionari
reflecteix l’ordre decreixent de freqüència de les formes derivades: factitiva/causativa > passiva
> recíproca > reflexiva/mitjana.
Exemple del quadre: √ⴽⵔⴼ KRF ‘travar’
diàtesi activa
(no marcada)
diàtesi factitiva/causativa
diàtesi passiva
diàtesi recíproca
diàtesi reflexiva/mitjana

prefix sibilant
prefix dental
prefix nasal bilabial
prefix nasal alveolar

alineament dinàmic
alineament estatiu

ⵉⴽⵔⴼ ikrf ‘ha travat’
ⵉⴽⵔⴼ ikrf ‘està travat’
ⵉⵙⵙ
ⵙⵙⴽⵔⴼ
iss
sskrf
ⵙⵙ
ss ‘ha paralitzat’
ⵉⵜⵜ
ⵜⵜⵓ
ttukrf
ⵜⵜⵓⴽⵔⴼ ittu
ttu ‘ha estat travat’
ⵎⵎⴽⵔⴰⴼⵏ
mmkrafn
‘s’han travat mútuament’
ⵎⵎ
mm
ⵉⵏⵏ
ⵏⵏⴽⵔⴰⴼ
inn
nnkraf
‘s’ha paralitzat’
ⵏⵏ
nn

5.3.1. Diàtesi activa
L’activa és la diàtesi no marcada, és a dir que es caracteritza justament per l’absència de prefix
de derivació diatètic. El concepte de diàtesi “activa” s’utilitza per tradició, ja que els verbs en diàtesi
activa poden ser dinàmics, estatius, làbils i de qualitat.
5.3.1.1. Els verbs dinàmics
Els verbs dinàmics són aquells que impliquen la presència, explícita o implícita, d’un agent que
executa una acció o experimenta un procés. Són dinàmics verbs com ⴷⴷⵓ ddu ‘anar’, ⴰⵣⵣⵍ azzl
‘córrer’, ⵜⵛ tc ‘menjar’ i ⵓⵔⴰⵔ urar ‘jugar’.
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5.3.1.2. Els verbs estatius
Els verbs estatius són aquells en què el subjecte és el pacient d’un estat. No hi ha acció ni, per
tant, agent. Són estatius verbs com ⵔⵖ rɣ ‘ésser calent’, ⵉⵍⵉ ili ‘ésser en un lloc’, ⴰⴹⵏ aḍn ‘estar
malalt’, ⴱⵀⴹ bhḍ ‘estar sorprès’ i ⵏⵡⵓ nwu ‘ésser madur’.
5.3.1.3. Els verbs làbils
Els verbs làbils són aquells que poden tenir un valor estatiu sense pertànyer a la classe dels verbs
estatius. Els intransitius (que comprenen, a més de molts de dinàmics, tots els verbs estatius i els de
qualitat) només poden tenir un alineament en amazic. En canvi, hi ha un nombre molt important de
verbs en principi transitius que admeten un doble alineament, que consisteix en el fet que l’únic
argument (subjecte, en aquest cas) d’un verb intransitiu es pot marcar de la mateixa manera que
l’agent d’un verb transitiu o com l’objecte d’un verb transitiu. Per exemple:
•
ⵉ ⴽ ⵔ ⴼ ⴰ ⵖ ⵢ ⵓ ⵍ ⵙ ⵓ ⴽ ⴰ ⵔ ⵉ ⴼ ikrf aɣyul s ukarif ‘(ell) ha lligat el ruc amb una
trava’
3sgm acomp n el prep n ea
subj v
cd
cci
•
ⵉ ⴽ ⵔ ⴼ ⵓ ⵖ ⵢ ⵓ ⵍ ⵙ ⵓ ⴽ ⴰ ⵔ ⵉ ⴼ ikrf uɣyul s ukarif ‘el ruc està lligat amb una
trava’
3sgmacomp
n ea prep
n ea
v
subj
cci
•

ⵢⵓⵎⵙ ⴰⵖⵔⵓⵎ ⵙ
3sgmacomp n el prep
subj v
cd
cci
•
ⵢⵓⵎⵙ ⵓⵖⵔⵓⵎ ⵙ
3sgmacomp n ea prep
v
subj
cci

ⵡ ⵓ ⴷ ⵉ yums aɣrum s wudi ‘(ell) ha untat el pa amb mantega’
n ea
ⵡ ⵓ ⴷ ⵉ yums uɣrum s wudi ‘el pa està untat amb mantega’
n ea

Fixem-nos que, en amazic, un mateix verb pot ser dinàmic en una construcció transitiva i estatiu en
una d’intransitiva. El canvi d’alineament no solament afecta la diàtesi sinó també l’aspecte, atès que
la mateixa forma d’acomplert té un valor perfectiu (d’acció acabada i puntual) a l’alineament dinàmic
i resultatiu a l’alineament estatiu (d’estat resultant d’un acció acabada). En inacomplert (molt menys
freqüent en l’alineament estatiu) la diferència aspectual no sol ser tan evident. Vegem-ho
esquematitzat en el segon quadre:
tema
acomplert
acomplert
inacomplert

diàtesi
activa
activa
activa

alineament
dinàmic
estatiu
dinàmic

aspecte
perfectiu
perfet/resultatiu
imperfectiu

inacomplert

activa

estatiu

imperfectiu

exemple
ⵉⴽⵔⴼ ⴰⵖⵢⵓⵍ ikrf aɣyul ‘ha travat el ruc’
ⵉⴽⵔⴼ ⵓⵖⵢⵓⵍ ikrf uɣyul ‘el ruc està travat’
ⵍⴰ ⵜⴳⵣⵣⵎ ⵜⴰⵄⴱⴱⵓⴹⵜ-ⵉⵡ la tgzzm taɛbbuḍtiw ‘m’està tallant la panxa’
ⵍⴰ ⵜⴳⵣⵣⵎ ⵜⵄⴱⴱⵓⴹⵜ-ⵉⵡ la tgzzm tɛbbuḍt-iw
‘tinc còlics’ (lit ‘se m’està tallant la panxa’)

Els verbs que admeten aquest doble alineament reben el nom de verbs làbils (o reversibles) per la
capacitat que tenen d’esdevenir estatius quan el complement directe (que el és pacient) passa a ser el
subjecte d’un verb intransitivitzat mitjançant la supressió de l’agent. No s’ha de confondre
l’alineament estatiu de la diàtesi activa amb la diàtesi passiva (§ 5.3.3.2). Fixem-nos en els següents
exemples:
•
ⵉⵔⵥⴰ-ⵢⴰⵙ ⴰⴼⵓⵙ irẓa-yas afus ‘li ha trencat mà’
•
ⵉⵔⵥⴰ ⵓⴼⵓⵙ-ⵏⵏⵙ irẓa ufus-nns ‘té la mà trencada’
•
ⵉⵜⵜⵓⵔⵥⴰ ⵓⴼⵓⵙ-ⵏⵏⵙ itturẓa ufus-nns ‘li han trencat la mà’ (lit ‘la seva mà ha estat
trencada’)
La diferència entre l’estativa i la passiva consisteix en el fet que la passiva implica sempre
l’existència d’un agent, tant si és explícit com implícit, mentre que l’estativa és per natura
desagentivitzadora.
La reversibilitat diatètica no és una especificitat de l’amazic. També en català podem dir tanco
la porta (en què el pacient, la porta, és el complement directe) i la porta no tanca (en què el pacient,
igualment la porta, és el subjecte), sense el canvi d’aspecte, però, que sí que trobem en amazic. El
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que singularitza l’amazic és que la classe de verbs làbils constitueix una llista de centenars de verbs.
No és clar què tenen en comú aquests verbs perquè puguin tenir una dualitat diatètica que la resta de
verbs (els purament dinàmics, els purament estatius i els de qualitat) no tenen. En general, sembla que
es tracta generalment de verbs que denoten una creació o una transformació i en què el pacient pugui
ser més rellevant que l’agent. En tot cas, el fet que una quantitat tan gran de verbs puguin ser
transitius o intransitius segons l’orientació del predicat fa que en amazic el concepte de transitivitat
sigui poc útil o, en tot cas força làbil.
5.3.1.4. Els verbs de qualitat
Els verbs de qualitat són aquells que expressen qualitats, per la qual cosa tenen en comú amb els
estatius l’absència d’un agent. Semànticament, la diferència entre un verb de qualitat i un d’estat és
que la qualitat és considerada com a duradora o permanent, mentre l’estat és considerat com a
passatger o intermitent. Formalment, és molt freqüent que comencin per ⵉ- i- en el tema d’aorist i, en
molts dialectes (en AS bàsicament en QBYL), tenen una conjugació de persona-nombre-gènere
característica (§ 5.1.2). Són verbs de qualitat ⵉⵣⵡⵉⵖ izwiɣ ‘ésser vermell’, ⵉⵎⵖⵓⵔ imɣur ‘ésser
gran’, ⵉⵖⵣⵉⴼ iɣzif ‘ésser alt’ i ⵉⵎⵥⵉⵢ imẓiy ‘ésser petit’.

5.3.2. Diàtesi factitiva/causativa
5.3.2.1. Morfologia
La forma factitiva deriva de la primària mitjançant la prefixació d’un morfema sibilant -ⵙ- -s(lax) o -ⵙⵙ- -ss- (tens) probablement del mateix origen que el prefix del nom deverbatiu instrumental
homònim (§ 3.4.1.1.c).
(a) La laxitud o tensió del prefix sibilant només és predictible per a cada dialecte en particular a
partir d’unes regles fonològiques força complicades. Per aquesta raó, en aquest compendi ens
limitem a donar unes orientacions generals que permetin si més no observar certes tendències:
(i) -ⵙ- -s- sol aparèixer amb verbs que comencen per consonant, com ⴳⵏ gn ‘gitar-se’ → ⵙⴳⵏ
sgn ‘allitar, acotxar’, ⴷⵍ dl ‘cobrir’ → ⵙⴷⵍ sdl ‘covar’, ⵅⵉⵜⵔ xitr ‘ésser gran’ → ⵙⵅⵉⵜⵔ
sxitr ‘engrandir’, ⵇⵇⵉⵎ qqim ‘seure’ → ⵙⵖⵉⵎ sɣim ‘fer seure’, ⴳⴳⴰⵍⵍ ggall ‘jurar’ →
ⵙⴳⵉⵍⵍ sgill ‘fer jurar’.
(ii) -ⵙⵙ- -ss- sol aparèixer amb verbs que comencen per vocal (que no ha ser present
necessàriament a la base primària i que al més sovint canvia a -ⵉ- -i- o a -ⵓ- -u-) i alguns que
comencen per consonant, com ⴰⴼ af ‘ésser millor’ → ⵙⵙⵉⴼ ssif ‘preferir’, ⴰⴷⴼ adf ‘entrar’
→ ⵙⵙⵉⴷⴼ ssidf ‘fer entrar’, ⴰⵎⵥ amẓ ‘agafar’ → ⵙⵙⵉⵎⵥ ssimẓ ‘fer agafar’, ⴰⵔⵎ arm
‘tastar’ → ⵙⵙⵉⵔⵎ ssirm ‘fer tastar’, ⴰⴳⵍ agl ‘estar penjat’ → ⵙⵙⴰⴳⵍ ssagl / ⵙⵙⵉⴳⵍ ssigl
‘penjar’, ⴼⴼⵖ ffɣ ‘sortir’ → ⵙⵙⵓⴼⵖ ssufɣ ‘fer sortir’, ⴷⴷⵓ ddu ‘anar’ → ⵙⵙⵓⴷⵓ ssudu
‘fer anar’, ⵜⵜⵔ ttr ‘demanar’ → ⵙⵙⵓⵜⵔ ssutr ‘demanar amb insistència’, ⵓⴳⵓⵔ ugur
‘caminar’ → ⵙⵙⵓⴳⵓⵔ ssugur ‘fer caminar’, ⴽⵛⵎ kcm ‘entrar’ → ⵙⵙⴽⵛⵎ sskcm ‘fer
entrar’.
(b) Fonèticament, és molt freqüent que, en la majoria de dialectes, la sibilant sorda -ⵙ- -s- o -ⵙⵙ- ss- del prefix factitiu / causatiu s’assimili totalment a -ⵣ- -z-, -ⵥ- -ẓ-, -ⵛ- -c-, -ⵊ- -j- i -ⵚ- -ṣquan algun d’aquests sons és una consonant radical (§ 1.2.4.c).
(i) L’assimilació queda reflectida gràficament quan la consonant que provoca l’assimilació és
immediatament contingua al prefix sibilant, com a ⵣⵔⵉ zri ‘passar’ → ⵣⵣⵔⵉ zzri ‘fer
passar’, a ⵥⵍⵎ ẓlm ‘estar pelat’ → ⵥⵥⵍⵎ ẓẓlm ‘pelar’, ⵛⵃⵓ cḥu ‘escatimar’ → ⵛⵛⵃⵓ ccḥu
‘convertir en garrepa’, ⵊⵍⵅ jlx ‘ésser brut’ → ⵊⵊⵍⵅ jjlx ‘embrutar’, ⵚⵃⵓ ṣḥu ‘estar sa’ →
ⵚⵚⵃⵓ ṣṣḥu ‘donar salut’. L’assimilació no sol consumar-se quan la primera radical és
tensa, com a ⵥⵥⴰⵍⵍ ẓẓall ‘pregar’ → ⵙⵙⵥⵥⴰⵍⵍ ssẓẓall ‘fer pregar’.
(ii) L’assimilació és desestimada gràficament quan és dilatòria, atès que no es produeix
sistemàticament a tots els dialectes i parlars (§ 1.2.4.c), però és àmpliament majoritària,
com a ⵏⵣ nz ‘ésser a la venda’ → ⵙⵙⵏⵣ
ⵙⵙ ssnz
ss [zːn̩ z] ‘vendre’, ⵍⵍⵓⵣⵣⵓ lluzzu ‘escampar-se’
→ ⵙⵍⵓⵣⵣⵓ sluzzu [zluzːu] ‘escampar’, a ⵉⵔⵥⵉⴳ irẓig / ⵔⵥⵉⴳ rẓig ‘ésser amarg’ →
ⵙⵙⵉⵔⵥⴳ
ⵙⵙ
ssirẓg
ss
[zˁːɪɾˁzˁg] ‘amargar’, ⵛⵛⴹ ccḍ ‘lliscar’ → ⵙⵓⵛⵛⴹ succḍ [ʃˁʊʃˁːdˁ] ‘fer
lliscar’, ⵉⵜⵛⴰ itca ‘ha menjat’ → ⵉⵙⵙ
ⵙⵙⵜⵛⴰ
iss
sstca
ⵙⵙ
ss [iʃːʧɐ] ‘ha donat de menjar’, ⵉⵊⵊⴰ ijja ‘fa
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bona olor’ → ⵉⵙ
ⵙⵓⵊⵊⴰ issujja [iʒuʒːɐ] ‘ha perfumat’, ⵉⵋⵋⴰ iẓ̌ẓ̌a ‘fa pudor’ → ⵉⵙ
ⵙⵓⵋⵋⴰ issuẓ̌ẓ̌a
[ɪʒˁʊʒˁːɑ] ‘ha empudegat’.
(iii) Quan el verb primari comença per -ⵙ- -s-, el derivat factitiu/causatiu es fa mitjançant -ⵙⵙ-ss-, com a ⵙⵓ su ‘beure’ → ⵙⵙⵓ ssu ‘abeurar; regar’.
(c) La prefixació del prefix sibilant sol anar acompanyada d’una alternança apofònica. Els esquemes
resultants en el derivat factitiu depenen de l’estructura del verb primari:
(i) Verb primari (en aorist) C1C2C3 → forma factitiva (aorist) ssC1C2C3 ~ (acomplert)
ssC1C2C3 ~ (acomplert negatiu) ssC1C2iC3~ (inacomplert) ssC1C2aC3, com a ⴽⵛⵎ kcm
‘entrar’ → -ⵙⵙⴽⵛⵎ- -sskcm- ~ -ⵙⵙⴽⵛⵎ- -sskcm- ~ -ⵙⵙⴽⵛⵉⵎ- -sskcim- ~ -ⵙⵙⴽⵛⴰⵎ- sskcam- ‘fer entrar’, ⵍⵎⴷ lmd ‘apendre’ → -ⵙⵙⵍⵎⴷ- -sslmd- ~ -ⵙⵙⵍⵎⴷ- -sslmd- ~ ⵙⵙⵍⵎⵉⴷ- -sslmid- ~ -ⵙⵙⵍⵎⴰⴷ- -sslmad- ‘ensenyar’.
(ii) Verb primari (en aorist) aC1(C)2 → forma factitiva (aorist) ssiC1(C)2 ~ (acomplert)
ssiC1(C)2 ~ (acomplert negatiu) ssiC1(iC)2 / ssiC1(C)2 ~ (inacomplert) ssiC1i(C)2 /
ssaC1a(C)2, com a ⴰⴼⴹ afḍ ‘anar-se’n’ → -ⵙⵙⵉⴼⴹ- -ssifḍ- ~ -ⵙⵙⵉⴼⴹ- -ssifḍ- ~ ⵙⵙⵉⴼⵉⴹ- -ssifiḍ- ~ -ⵙⵙⵉⴼⵉⴹ- -ssifiḍ- / -ⵙⵙⴰⴼⴰⴹ- -ssafaḍ- ‘enviar’, ⴰⵡⴹ awḍ ‘arribar’ →
-ⵙⵙⵉⵡⴹ- -ssiwḍ- ~ -ⵙⵙⵉⵡⴹ- -ssiwḍ- ~ -ⵙⵙⵉⵡⵉⴹ- -ssiwiḍ- / -ⵙⵙⵉⵡⴹ- -ssiwḍ- ~ ⵙⵙⵉⵡⵉⴹ- -ssiwiḍ- / -ⵙⵙⴰⵡⴰⴹ- -ssawaḍ- ‘transmetre’, ⴰⴳⵍ agl ‘estar penjat’ → → ⵙⵙⵉⴳⵍ- -ssigl- ~ -ⵙⵙⵉⴳⵍ- -ssigl- ~ -ⵙⵙⵉⴳⵉⵍ- -ssigil- ~ -ⵙⵙⵉⴳⵉⵍ- -ssigil- / -ⵙⵙⴰⴳⴰⵍ- ssagal- ‘penjar’, ⴰⴷⴼ adf ‘entrar’ → -ⵙⵙⵉⴷⴼ- -ssidf- ~ -ⵙⵙⵉⴷⴼ- -ssidf- ~ -ⵙⵙⵉⴷⵉⴼ- ssidif- ~ -ⵙⵙⵉⴷⵉⴼ- -ssidif- / -ⵙⵙⴰⴷⴰⴼ- -ssadaf- ‘fer entrar’, ⴰⵔⵎ arm ‘tastar’ → ⵙⵙⵉⵔⵎ- -ssirm- ~ -ⵙⵙⵉⵔⵎ- -ssirm- ~ -ⵙⵙⵉⵔⵉⵎ- -ssirim- ~ -ⵙⵙⵉⵔⵉⵎ- -ssirim- / ⵙⵙⴰⵔⴰⵎ- -ssaram- ‘posar a prova’, ⴰⴼ af ‘ésser millor’ → -ⵙⵙⵉⴼ- -ssif- ~ -ⵙⵙⵉⴼ- -ssif~ -ⵙⵙⵉⴼ- -ssif- ~ -ⵙⵙⵉⴼⵉ- -ssifi- ‘preferir’.
(iii) Verb primari (en aorist) aC1C2 → forma factitiva (aorist) ssaC1C2 ~ (acomplert) ssuC1C2 ~
(acomplert negatiu) ssuC1C2 ~ (inacomplert) ssaC1aC2, com a ⴰⵏⴼ anf ‘apartar-se’ → ⵙⵙⴰⵏⴼ- -ssanf- ~ -ⵙⵙⵓⵏⴼ- -ssunf- ~ -ⵙⵙⵓⵏⴼ- -ssunf- ~ -ⵙⵙⴰⵏⴰⴼ- -ssanaf- ‘apartar’, ⴰⵢⵍⵍ
ayll ‘volar’ → -ⵙⵙⴰⵢⵍⵍ- -ssayll- ~ -ⵙⵙⵓⵢⵍⵍ- -ssuyll- ~ -ⵙⵙⵓⵢⵍⵍ- -ssuyll- ~ -ⵙⵙⴰⵢⵍⴰⵍ- ssaylal- ‘fer volar’.
(iv) Verb primari (en aorist) C1ːC2 → forma factitiva (aorist) ssuC1C2 ~ (acomplert) ssuC1C2 ~
(acomplert negatiu) ssuC1iC2 ~ (inacomplert) ssuC1uC2, com a ⴼⴼⵖ ffɣ ‘sortir’ → ⵙⵙⵓⴼⵖ- -ssufɣ- ~ -ⵙⵙⵓⴼⵖ- -ssufɣ- ~ -ⵙⵙⵓⴼⵉⵖ- -ssufiɣ- ~ -ⵙⵙⵓⴼⵓⵖ- -ssufuɣ- ‘fer
sortir’, ⵜⵜⵔ ttr ‘demanar’ → -ⵙⵙⵓⵜⵔ- -ssutr- ~ -ⵙⵙⵓⵜⵔ- -ssutr- ~ -ⵙⵙⵓⵜⵉⵔ- -ssutir- ~ ⵙⵙⵓⵜⵓⵔ- -ssutur- ‘demanar amb insistència’, ⴷⴷⵔ ddr ‘viure’ → -ⵙⵙⵓⴷⵔ- -ssudr- ~ ⵙⵙⵓⴷⵔ- -ssudr- ~ -ⵙⵙⵓⴷⵉⵔ- -ssudir- ~ -ⵙⵙⵓⴷⵓⵔ- -ssudur- (al costat de -ⵙⵙⵉⴷⵔ- ssidr- ~ -ⵙⵙⵉⴷⵔ- -ssidr- ~ -ⵙⵙⵉⴷⵉⵔ- -ssidir- ~ -ⵙⵙⵉⴷⵉⵔ- -ssidir-) ‘fer viure’.
(v) Verb primari (en aorist) C1uC2(C3) → forma factitiva (aorist) sC1uC2(C3) ~ (acomplert)
sC1uC2(C3) ~ (acomplert negatiu) sC1uC2i(C3)~ (inacomplert) sC1uC2u(C3), com a ⴽⴽⵓⵛⵎ
kkucm ‘ésser paralític’ → -ⵙⴽⵓⵛⵎ- -skucm- ~ -ⵙⴽⵓⵛⵎ- -skucm- ~ -ⵙⴽⵓⵛⵉⵎ- -skucim- ~ ⵙⴽⵓⵛⵓⵎ- -skucum- ‘paralitzar’.
(vi) Verb primari (en aorist) C1uC2u → forma factitiva (aorist) sC1uC2u ~ (acomplert) sC1uC2a ~
(acomplert negatiu) sC1uC2i ~ (inacomplert) sC1uC2u, com a ⵖⵓⴷⵓ ɣudu ‘ésser bo’ → ⵙⵖⵓⴷⵓ- -sɣudu- ~ -ⵙⵖⵓⴷⴰ- -sɣuda- ~ -ⵙⵖⵓⴷⵉ- -sɣudi- ~ -ⵙⵖⵓⴷⵓ- -sɣudu- ‘millorar’.
(vii) Verb primari (en aorist) C1iC2(C3) → forma factitiva (aorist) sC1iC2(C3) ~ (acomplert)
sC1iC2(C3) ~ (acomplert negatiu) sC1iC2i(C3) ~ (inacomplert) sC1iC2i(C3), com a ⴱⵉⴹⵔ
biḍr ‘ésser coix’ → -ⵙⴱⵉⴹⵔ- -sbiḍr- ~ -ⵙⴱⵉⴹⵔ- -sbiḍr- ~ -ⵙⴱⵉⴹⵉⵔ- -sbiḍir- ~ ⵙⴱⵉⴹⵉⵔ- -sbiḍir- ‘deixar coix’.
(viii) Verb primari (en aorist) C1ːu → forma factitiva (aorist) ssuC1u ~ (acomplert) ssuC1a ~
(acomplert negatiu) ssuC1i ~ (inacomplert) ssuC1u, com a ⴷⴷⵓ ddu ‘anar’ → -ⵙⵙⵓⴷⵓ- ssudu- ~ -ⵙⵙⵓⴷⴰ- -ssuda- ~ -ⵙⵙⵓⴷⵉ- -ssudi- ~ -ⵙⵙⵓⴷⵓ- -ssudu- ‘fer anar’.
(ix) Verb primari (en aorist) C1C2u → forma factitiva (aorist) ssC1C2u ~ (acomplert) ssC1C2a ~
(acomplert negatiu) ssC1C2i ~ (inacomplert) ssC1C2u, com a ⵏⴷⵓ ndu ‘estar agitada la llet’ →
-ⵙⵙⵏⴷⵓ- -ssndu- ~ -ⵙⵙⵏⴷⴰ- -ssnda- ~ -ⵙⵙⵏⴷⵉ- -ssndi- ~ -ⵙⵙⵏⴷⵓ- -ssndu- ‘agitar la llet’
(cf. § 5.2.4.1.d).
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(x) Verb primari (en aorist) C1ːaC2(C3) → forma factitiva (aorist) sC1iC2(C3) ~ (acomplert)
sC1uC2(aC3) ~ (acomplert negatiu) sC1uC2(iC3) ~ (inacomplert) sC1iC2(iC3) / sC1aC2(aC3) ,
com a ⴳⴳⴰⵍⵍ ggall ‘jurar’ → -ⵙⴳⵉⵍⵍ- -sgill- ~ -ⵙⴳⵓⵍⵍⴰ- -sgulla- ~ -ⵙⴳⵓⵍⵍⵉ- -sgulli- ~ ⵙⴳⵉⵍⵍⵉ- -sgilli- (al costat de -ⵙⴳⴰⵍⵍ- -sgall- ~ -ⵙⴳⵓⵍⵍ- -sgull- / -ⵙⴳⴰⵍⵍ- -sgall- ~ ⵙⴳⵓⵍⵍ- -sgull- / -ⵙⴳⴰⵍⵍ- -sgall- ~ -ⵙⴳⴰⵍⵍⴰ- -sgalla) ‘fer jurar’, ⴳⴳⴰⴼⵉ ggafi ‘remuntar’ →
-ⵙⴳⵉⴼⵉ- -sgifi- ~ -ⵙⴳⵓⴼⵉ- -sgufi- / -ⵙⴳⴰⴼⵉ- -sgafi- ~ -ⵙⴳⵓⴼⵉⵢ- -sgufiy- / -ⵙⴳⴰⴼⵉⵢ- sgafiy- ~ -ⵙⴳⵉⴼⵉⵢ- -sgifiy- / -ⵙⴳⴰⴼⴰⵢ- -sgafay- ‘fer remuntar’, ⵏⵏⴰⵍ nnal ‘posar-se al costat
de’ → -ⵙⵏⵉⵍ- -snil- ~ -ⵙⵏⴰⵍ- -snal- ~ -ⵙⵏⴰⵍ- -snal- ~ -ⵙⵏⵉⵍⵉ- -snili- ‘posar al costat de’.
(xi) La consonant tensa de la primera radical del tema del verb primari pot esdevenir laxa en la
derivació factitiva, com a ⵇⵇⵉⵎ qqim ‘seure’ → -ⵙⵖⵉⵎ- -sɣim- ~ -ⵙⵖⵉⵎ- -sɣim- ~ ⵙⵖⵉⵎⵉ- -sɣimi- ~ -ⵙⵖⵉⵎⴰ- -sɣima- ‘fer seure’, ⵟⵟⵉⵇⵇⵙ ṭṭiqqs ‘esclatar’ → -ⵙⴹⵉⵇⵇⵙ- sḍiqqs- ~ -ⵙⴹⵉⵇⵇⵙ- -sḍiqqs- ~ -ⵙⴹⵉⵇⵇⵉⵙ- -sḍiqqis- ~ -ⵙⴹⵉⵇⵇⵉⵙ- -sḍiqqis- ‘fer
esclatar’.
(d) Els verbs factitius/causatius tenen un esquema característic de formació del tema d’inacomplert
(§ 5.2.4.1.b).
5.3.2.2. Sintaxi
L’amazic gramaticalitza la diàtesi factitiva mitjançant el mateix prefix que la diàtesi causativa:
(a) A la diàtesi factitiva una causa (o un segon agent) fa que l’agent (o l’agent primer) actuï sobre
el pacient. El verb primari és transitiu, com a ⵉⵙⵙⵡⴰ ⵓⴽⵙⵙⴰⴱ ⴰⵢⵢⵉⵙ isswa ukssab ayyis ‘el
ramader ha abeurat el cavall’ (lit ‘el ramader ha fet que el cavall begui’, se sobreentén que
‘aigua’). Les construccions de “doble acusatiu”, encara que poc freqüents, són possibles en
amazic, com a ⴰⵔ ⵜⵏ-ⵙⵙⴽⵛⴰⵎⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴰⴽⴰⵍ ar tn-sskcamn waman akal ‘l’aigua els fa entrar a la
terra’, tot i que el més habitual és que és l’agent (és a dir l’agent primer) passi a ser el
complement indirecte de l’oració amb verb factitiu, com a ⴰⵔ ⴰⵙⵏ-ⵉⵙⵙⴰⵇⵇⵔⴰ ⵍⵇⵓⵔⴰⵏ ar asnissaqqra Lquran ‘els fa llegir l’Alcorà’, que esdevé directe si s’omet el pacient, com a ⴰⵔ
ⵉⵙⵙⴰⵇⵇⵔⴰ ⵉⵎⵃⴹⴰⵔⵏ ar issaqqra imḥḍarn ‘fa llegir als alumnes’.
(b) A la diàtesi causativa un nou argument fa d’agent, de manera que el subjecte del verb primari
esdevé el commplement directe de la forma derivada. En amazic, el causatiu té dues funcions:
(i) Fa derivar un verb transitiu d’un verb primari intransitiu, com a ⵉⵙⵙⵓⴼⵖ ⵓⴽⵙⵙⴰⴱ
ⴰⵢⵢⵉⵙ issufɣ ukssab ayyis ‘el ramader fa que el cavall surti’ (← ⴼⴼⵖ ffɣ ‘sortir’).
(ii) Fa derivar un verb a partir d’un nom o una onomatopeia, de manera que el derivat
denominatiu pot ser transitiu, com ⴰⵡⴰⵍ awal ‘paraula’ → ⵙⵉⵡⵍ siwl ‘parlar’, o intransitiu,
com ⴰⴼⵓⵏⴰⵙ afunas ‘bou’ → ⵙⴼⵓⵏⴰⵙ sfunas ‘ésser bast, ésser maldestre’, ⵀⴰⵡⵡ! haww!
‘bub-bub!’ (crit del gos) → ⵙⵀⵉⵡⵡ shiww ‘bordar, lladrar’, ⵅⵓⴱ! xub! ‘glup-glup!’ (so del
glopeig) → ⵙⵅⵓⴱⴱⵉ sxubbi ‘beure a glops’.
Per aquesta raó, en la tradició amazigòloga hom sol anomenar factitiva la forma derivada
mitjançant un prefix sibilant lato sensu, és a dir tant quan caracteritza un verb efectivament factitiu
com quan caracteritza un verb causatiu.

5.3.3. Diàtesi passiva
5.3.3.1. Morfologia
El prefix dental de derivació adopta dues variants principals, -ⵜⵜⵓ- -ttu- o -ⵜⵜⵡⴰ- -ttwa-, totes
dues comunes a diversos dialectes (la primera és la més freqüent en MZƔ i CLḤ, en què també podem
trobar -ⵜⵜⵢ- -tty-, -ⵜⵜⵓⵢ- -ttuy-), mentre la segona és la més freqüent en QBYL i en el grup ZNT. No
obstant aquesta tendència, ambdues formes coexisteixen a la majoria de dialectes. En alguns dialectes,
els prefixos nasals -ⵎⵎ- -mm- i -ⵏⵏ- -nn-, propis dels derivats de reciprocitat i reflexivitat o veu
mitjana, poden conferir també valor passiu a alguns verbs. Els models de conjugació més freqüents a
la diàtesi passiva són els següents:
(a) (aorist) ttuC1C2(C3) ~ (acomplert) ttuC1C2(C3) ~ (acomplert negatiu) ttuC1iC2 / ttuC1C2iC3 ~
(inacomplert) ttuC1aC2 / ttuC1C2aC3, com a ⴱⴷⵔ bdr ‘esmentar’ → -ⵜⵜⵓⴱⴷⵔ- -ttubdr- ~ ⵜⵜⵓⴱⴷⵔ- -ttubdr- ~ -ⵜⵜⵓⴱⴷⵉⵔ- -ttubdir- ~ -ⵜⵜⵓⴱⴷⴰⵔ- -ttubdar- ‘ésser esmentat’.
(b) (aorist) ttuC1C2u ~ (acomplert) ttuC1C2a ~ (acomplert negatiu) ttuC1C2i ~ (inacomplert)
ttuC1C2u, com a ⴱⴷⵓ bdu ‘encetar, començar’ → -ⵜⵜⵓⴱⴷⵓ- -ttubdu- ~ -ⵜⵜⵓⴱⴷⴰ- -ttubda- ~ ⵜⵜⵓⴱⴷⵉ- -ttubdi- ~ -ⵜⵜⵓⴱⴷⵓ- -ttubdu- ‘ésser encetat’.
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(c) (aorist) ttwaC1C2(C3) ~ (acomplert) ttwaC1C2(C3) ~ (acomplert negatiu) ttwaC1iC2 / ttwaC1C2iC3
/ ttwiC1C2(C3)~ (inacomplert) ttwaC1aC2 / ttwaC1C2aC3 ~ (inacomplert negatiu) ttwiC1iC2 /
ttwiC1C2iC3, com a ⴱⴳⵙ bgs ‘cenyir-se’ → -ⵜⵜⵡⴰⴱⴳⵙ- -ttwabgs- ~ -ⵜⵜⵡⴰⴱⴳⵙ- -ttwabgs- ~ ⵜⵜⵡⴰⴱⴳⵉⵙ- -ttwabgis- / -ⵜⵜⵡⵉⴱⴳⵙ- -ttwibgs- / -ⵜⵜⵡⴰⴱⴳⵙ- -ttwabgs- ~ -ⵜⵜⵡⴰⴱⴳⴰⵙ- ttwabgas- ~ -ⵜⵜⵡⵉⴱⴳⵉⵙ- -ttwibgis- ‘ésser cenyit’, ⴰⴽⵔ akr ‘robar’ → -ⵜⵜⵡⴰⴽⵔ- -ttwakr- ~ ⵜⵜⵡⴰⴽⵔ- -ttwakr- ~ -ⵜⵜⵡⴰⴽⵉⵔ- -ttwakir- / -ⵜⵜⵡⵉⴽⵔ- -ttwikr- / -ⵜⵜⵡⴰⴽⵔ- -ttwakr- ~ ⵜⵜⵡⴰⴽⴰⵔ- -ttwakar- ~ -ⵜⵜⵡⵉⴽⵉⵔ- -ttwikir- ‘ésser robat’.
5.3.3.2. Sintaxi
(a) La diàtesi passiva comporta una referència implícita a un agent, a diferència de l’alineament
estatiu dels verbs làbils, en què no hi ha agent o, en tot cas, és irrellevant (§ 5.3.1.3). A
ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⵏⵡⴰ ⵓⵖⵔⵓⵎ ittussnwa uɣrum ‘han cuit el pa’ (lit ‘el pa ha estat cuit’), hom té en
consideració que algú (l’agent) ha cuinat el pa, per bé que sigui irrellevant de qui es tracta. En
canvi, a l’alineament estatiu del verb primari (que és làbil) del qual deriva aquest passiu, ⵉⵏⵡⴰ
ⵓⵖⵔⵓⵎ inwa uɣrum ‘el pa és cuit’, l’existència de l’agent no és ni tan sols presa en consideració.
La passiva de l’amazic és essencialment desagentivitzadora, és a dir que el complement agent
explícit és rar en els dialectes amazics, per molt que d’alguna manera sigui implícit. Potser
l’excepció més notable és la del FIG, en què el complement agent, que és normal, es marca amb
la preposició instrumental, com a ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵉⵡⵍ ⵙ ⵎⵉⴷⴷⵏ tǝttwasiwl s middn ‘(la llengua) és
parlada pels homes’; el mateix procediment existeix en altres dialectes, en què és, però, més
aviat excepcional, com al QBYL ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵓ ⵜⴱⵃⵉⵔⵜ ⵙ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⴳⴼⴼⵓⵔ tǝttwassu tbḥirt s
waman n ugffur ‘l’hort ha estat regat per l’aigua de la pluja’ (a partir del sentit instrumental de
‘amb l’aigua de la pluja’).
(b) Encara que el més lògic és que el verb primari sigui transitiu, no és impossible en amazic que el
verb primari sigui intransitiu, com a ⵡⴰⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵢⴰⴹⵔⵏ walli ittyaḍarn ‘(lit) el qui ha estat
caigut’; també es podria dir ⵡⴰⵍⵍⵉ ⵉⴹⵔⵏ walli iḍrn ‘el qui ha caigut’, però aleshores no quedaria
clar que hi ha un responsable de la caiguda.
(c) Només en un dialecte hi ha constància de distribució complementària d’ambdues variants, i
és el dialecte ZNT de FIG:
(i) -ⵜⵜⵓ- -ttu- és un prefix mitjà-passiu; s’empra quan l’agent no està sobreentès (o, almenys el
parlant no el té en ment) perquè és desconegut o irrellevant, com a ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵉⵡⵍ
ⵜⵀⵓⵍⴰⵏⴷⵉⵜ tǝttusiwl thulandit ‘el neerlandès es parla’.
(ii) -ⵜⵜⵡⴰ- -ttwa- és el veritable prefix passiu; s’empra quan l’agent està sobreentès (almenys
en la ment de qui formula l’enunciat), tant si és explícit com implícit, com a ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵉⵡⵍ
ⵙ ⵎⵉⴷⴷⵏ tǝttwasiwl s middn ‘(la llengua) és parlada pels homes’ (i no pels animals).
(d) El prefix -ⵜⵜⵓ- -ttu- / -ⵜⵜⵡⴰ- -ttwa- té un valor que pot anar més enllà de l’estrictament passiu,
que és el de ‘que es pot...’, com a ⵜⵜⵓⵜⵛ ttutc ‘ésser mengívol’ o ‘ésser comestible’ (al costat de
‘ésser menjat’), ⵜⵜⵓⴽⵔⵣ ttukrz ‘ésser conreable’ (al costat de ‘ésser conreat’), ⵜⵜⵓⵇⴱⵍ ttuqbl
‘ésser acceptable’ (al costat de ‘ésser acceptat’), ⵜⵜⵓⵎⵃⵓ ttumḥu i ⵜⵜⵓⵙⴼⴹ ttusfḍ ‘ésser
esborrable’ (al costat de ‘ésser esborrat’), ⵜⵜⵡⴰⵜⵜⵓ ttwattu ‘ésser oblidable’ (al costat de ‘ésser
oblidat’), ⵜⵜⵓⴽⵙⴰⴹ ttuksaḍ ‘ésser temible’ (al costat de ‘ésser temut’), ⵜⵜⵓⵢⴰⵏⵏⵉ ttuyanni ‘ésser
visible’ (al costat de ‘ésser vist’), ⵜⵜⵓⵙⵖ ttusɣ ‘ésser assequible’ (al costat de ‘ésser comprat’),
ⵜⵜⵓⴼⵀⵎ ttufhm i ⵜⵜⵡⴰⵔⵎⵙ ttwarms ‘ésser comprensible’ (al costat de ‘ésser entès’), ⵜⵜⵓⵙⴽⵔ
ttuskr ‘ésser factible’ (al costat de ‘ésser fet’), ⵜⵜⵓⵖⵔ ttuɣr ‘ésser llegible’ (al costat de ‘ésser
llegit’). De tota manera, convé notar que, encara que aquest valor és força estès, no es pot pas
inferir de tots els derivats passius.

5.3.4. Diàtesi recíproca
5.3.4.1. Morfologia
El prefix nasal bilabial de derivació adopta tres variants principals, -ⵎⵎ- -mm-, -ⵎ- -m- i -ⵎⵢ- my-, totes tres amb una distribució geolectal comparable. També podem trobar -ⵏⵏ- -nn- (de vegades
per simple dissimilació quan l’arrel conté ja una radical labial, però no en tots els casos es dóna
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aquest condicionant fonètic), prefix homònim del derivat reflexiu. Els esquemes de derivació de la
diàtesi de reciprocitat més freqüents són els següents:
(a) (aorist) m(m)C1(V)C2aC3 ~ (acomplert) m(m)C1(V)C2aC3 ~ (acomplert negatiu)
m(m)C1(V)C2aC3 ~ (inacomplert) ttmC1(V)C2aC3, com a ⵏⵣⵖ nzɣ ‘estirar’ → -ⵎⵎⵏⵣⴰⵖ- mmnzaɣ- ~ -ⵎⵎⵏⵣⴰⵖ- -mmnzaɣ- ~ -ⵎⵎⵏⵣⴰⵖ- -mmnzaɣ- ~ -ⵜⵜⵎⵏⵣⴰⵖ- -ttmnzaɣ- ‘rivalitzar’,
ⴱ¨ⴷⵔ bdr ‘esmentar’ → -ⵎⴱ¨ⴷⴰⵔ- -mbdar- ~ -ⵎⴱ¨ⴷⴰⵔ- -mbdar- ~ -ⵎⴱ¨ⴷⴰⵔ- -mbdar- ~ ⵜⵜⵎⴱ¨ⴷⴰⵔ- -ttmbdar- ‘esmentar-se mútuament’, ⴱⴰⴹⵏ baḍn ‘conèixer íntimament’ → -ⵎⴱⴰⴹⴰⵏ-mbaḍan- ~ -ⵎⴱⴰⴹⴰⵏ- -mbaḍan- ~ -ⵎⴱⴰⴹⴰⵏ- -mbaḍan- ~ ⵜⵜⵎⴱⴰⴹⴰⵏ- -ttmbaḍan- ‘conèixer-se
mútuament de manera íntima’, ⵙⴰⵡⵍ sawl / ⵙⵉⵡⵍ siwl ‘parlar’ → -ⵎⵙⴰⵡⴰⵍ- -msawal- ~ ⵎⵙⴰⵡⴰⵍ- -msawal- ~ -ⵎⵙⴰⵡⴰⵍ- -msawal- ~ ⵜⵜⵎⵙⴰⵡⴰⵍ- -ttmsawal- ‘dialogar, conversar’, ⵛⴰⵡⵔ
cawr ‘consultar’ → -ⵎⵛⴰⵡⴰⵔ- -mcawar- ~ -ⵎⵛⴰⵡⴰⵔ- -mcawar- ~ -ⵎⵛⴰⵡⴰⵔ- -mcawar- ~
ⵜⵜⵎⵛⴰⵡⴰⵔ- -ttmcawar- ‘consultar-se mútuament’, ⵣⴰⵡⵔ zawr ‘blasmar’ → -ⵎⵣⴰⵡⴰⵔ- mzawar- ~ -ⵎⵣⴰⵡⴰⵔ- -mzawar- ~ -ⵎⵣⴰⵡⴰⵔ- -mzawar- ~ ⵜⵜⵎⵣⴰⵡⴰⵔ- -ttmzawar- ‘blasmar-se
mútuament’.
(b) (aorist) m(m)C1aC2 ~ (acomplert) m(m)C1aC2~ (acomplert negatiu) m(m)C1aC2 ~ (inacomplert)
ttmC1aC2, com a -ⵡⵜ- -wt- ‘colpir’ → -ⵎⵡⴰⵜ- -mwat- ~ -ⵎⵡⴰⵜ- -mwat- ~ -ⵎⵡⴰⵜ- -mwat- ~ ⵜⵜⵎⵡⴰⵜ- -ttmwat- ‘esbatussar-se’.
(c) (aorist) m(m)C1C2a ~ (acomplert) m(m)C1C2a ~ (acomplert negatiu) m(m)C1C2a ~ (inacomplert)
ttmC1C2a, com a ⵥⵔ ẓr ‘veure’ → -ⵎⵎⵥⵔⴰ- -mmẓra- ~ -ⵎⵎⵥⵔⴰ- -mmẓra- ~ -ⵎⵎⵥⵔⴰ- mmẓra- ~ -ⵜⵜⵎⵥⵔⴰ- -ttmẓra- ‘veure’s mútuament’, ⵖⵔ ɣr ‘cridar’ → -ⵎⵎⵖⵔⴰ- -mmɣra- ~ ⵎⵎⵖⵔⴰ- -mmɣra- ~ -ⵎⵎⵖⵔⴰ- -mmɣra- ~ -ⵜⵜⵎⵖⵔⴰ- -ttmɣra- ‘cridar-se mútuament’, ⵏⵖ nɣ
‘matar’ → -ⵎⵎⵏⵖⴰ- -mmnɣa- ~ -ⵎⵎⵏⵖⴰ- -mmnɣa- ~ -ⵎⵎⵏⵖⴰ- -mmnɣa- / -ⵎⵎⵏⵖⵉ- -mmnɣi- ~ ⵜⵜⵎⵏⵖⴰ- -ttmnɣa- ‘matar-se mútuament’.
(d) (aorist) m(m)C1C2u ~ (acomplert) m(m)C1C2a ~ (acomplert negatiu) m(m)C1C2i ~ (inacomplert)
ttmC1C2u, com a ⵔⵣⵓ rzu ‘cercar’ → -ⵎⵔⵣⵓ- -mrzu- ~ -ⵎⵔⵣⴰ- -mrza- ~ -ⵎⵔⵣⵉ- -mrzi- ~ ⵜⵜⵎⵔⵣⵓ- -ttmrzu- ‘cercar-se mútuament’, ⵃⴹⵓ ḥḍu ‘vigilar’ → -ⵎⵎⵃⴹⵓ- -mmḥḍu- ~ -ⵎⵎⵃⴹⴰ- mmḥḍa- ~ -ⵎⵎⵃⴹⵉ- -mmḥḍi- ~ -ⵜⵜⵎⵃⴹⵓ- -ttmḥḍu- ‘vigilar-se mútuament’.
(e) (aorist) myaC1a(C2) ~ (acomplert) myaC1a(C2) ~ (acomplert negatiu) myaC1a(C2) ~
(inacomplert) ttmyaC1a(C2), com a ⴱⴱⵉ bbi ‘tallar’ → -ⵎⵢⴰⴱⴱⴰⵢ- -myabbay- ~ -ⵎⵢⴰⴱⴱⴰⵢ- myabbay- ~ -ⵎⵢⴰⴱⴱⴰⵢ- -myabbay- ~ -ⵜⵜⵎⵢⴰⴱⴱⴰⵢ- -ttmyabbay- ‘tallar-se mútuament’, ⴰⴳⵔ agr
‘ésser més gran, superar’ → -ⵎⵢⴰⴳⴰⵔ- -myagar- ~ -ⵎⵢⴰⴳⴰⵔ- -myagar- ~ -ⵎⵢⴰⴳⴰⵔ- -myagar- ~ ⵜⵜⵎⵢⴰⴳⴰⵔ- -ttmyagar- ‘ésser desigual’, ⴰⴽⵔ akr ‘robar’ → -ⵎⵢⴰⴽⴰⵔ- -myakar- ~ -ⵎⵢⴰⴽⴰⵔ- myakar- ~ -ⵎⵢⴰⴽⴰⵔ- -myakar- ~ -ⵜⵜⵎⵢⴰⴽⴰⵔ- -ttmyakar- ‘robar-se mútuament’, ⴰⵡⴹ awḍ
‘arribar’ → -ⵎⵢⴰⵡⴰⴹ- -myawaḍ- ~ -ⵎⵢⴰⵡⴰⴹ- -myawaḍ- ~ -ⵎⵢⴰⵡⴰⴹ- -myawaḍ- ~ -ⵜⵜⵎⵢⴰⵡⴰⴹ- ttmyawaḍ- ‘unir-se’, ⴰⴼ af ‘trobar’ → -ⵎⵢⴰⴼⴰ- -myafa- ~ -ⵎⵢⴰⴼⴰ- -myafa- ~ -ⵎⵢⴰⴼⴰ- -myafa- ~ ⵜⵜⵎⵢⴰⴼⴰ- -ttmyafa- ‘trobar-se mútuament’.
(f) (aorist) myiC1iC2 ~ (acomplert) myiC1iC2 ~ (acomplert negatiu) myiC1iC2 ~ (inacomplert)
ttmyiC1iC2, com a ⵉⴷⵉⵔ idir ‘viure, existir’ → -ⵎⵢⵉⴷⵉⵔ- -myidir- ~ -ⵎⵢⵉⴷⵉⵔ- -myidir- ~ ⵎⵢⵉⴷⵉⵔ- -myidir- ~ -ⵜⵜⵎⵢⵉⴷⵉⵔ- -ttmyidir- ‘conviure, coexistir’.
(g) (aorist) m(m)C1C2C3 ~ (acomplert) m(m)C1C2C3 ~ (acomplert negatiu) m(m)C1C2iC3 ~
(inacomplert) ttmC1C2aC3, com a ⴱⵔⵣ brz ‘fer una ràtzia’ → -ⵎⴱⵔⵣ- -mbrz- ~ -ⵎⴱⵔⵣ- mbrz- ~ -ⵎⴱⵔⵉⵣ- -mbriz- ~ - ⵜⵜⵎⴱⵔⴰⵣ- -ttmbraz- ‘saquejar-se mútuament’.
(h) (aorist) myuC1aC2 ~ (acomplert) myuC1aC2 ~ (acomplert negatiu) myuC1aC2 ~ (inacomplert)
ttmyuC1aC2, com a -ⵎⵢⵓⵙⵙⴰⵏ- -myussan- ~ -ⵎⵢⵓⵙⵙⴰⵏ- -myussan- ~ -ⵎⵢⵓⵙⵙⴰⵏ- -myussan- ~ ⵜⵜⵎⵢⵓⵙⵙⴰⵏ- -ttmyussan- ‘conèixer-se mútuament’.
(i) (aorist) n(n)C1C2aC3 ~ (acomplert) n(n)C1C2aC3 ~ (acomplert negatiu) n(n)C1C2aC3 ~
(inacomplert) ttnC1C2aC3, com a ⴱⴷⴳ bdg ‘mullar’ → (aorist) -ⵏⵏⴱ¨ⴷⴰⴳ- -nnbdag- ~ (acomplert)
-ⵏⵏⴱⴷⴰⴳ- -nnbdag- ~ (acomplert negatiu) -ⵏⵏⴱⴷⴰⴳ- -nnbdag- ~ (inacomplert) -ⵜⵜⵏⴱⴷⴰⴳ- ttnbdag- ‘mullar-se mútuament’.
(j) (aorist) n(n)C1C2u ~ (acomplert) n(n)C1C2a ~ (acomplert negatiu) n(n)C1C2i ~ (inacomplert)
ttnC1C2u, com a ⴱⴹⵓ bḍu ‘separar’ → (aorist) CLḤ -ⵏⵏⴱ¨ⴹⵓ- -nnbḍu- ~ (acomplert) -ⵏⵏⴱⴹⴰ- nnbḍa- ~ (acomplert negatiu) -ⵏⵏⴱⴹⵉ- -nnbḍi- ~ (inacomplert) -ⵜⵜⵏⴱⴹⵓ- -ttnbḍu- ‘separar-se
mútuament’.
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5.3.4.2. Sintaxi
La diàtesi recíproca requereix en la major part dels casos un subjecte múltiple, per la qual cosa
les formes derivades recíproques no solen conjugar-se més que en plural. Els agents múltiples són
alhora pacients d’una acció mútua, com a ⵎⵢⴰⵡⴰⵍⵏ ⵙ ⵜⵓⴼⴼⵔⴰ myawaln s tuffra ‘s’han casat en
secret’. Ara bé, és possible trobar alguna forma recíproca conjugada en singular seguida d’un
complement circumstancial de companyia, com a ⵉⵎⵎⴰⴳⴳⴰⵔ ⴷ ⵓⵎⴷⴷⴰⴽⴽⵯⵍ-ⵏⵏⵙ immaggar d
umddakkwl-nns ‘ha quedat amb el seu amic’, ⵉⵎⵢⴰⵏⵏⴰⵢ ⵎⵓⵃⴰ ⴷ ⴱⴰⵙⵙⵓ imyannay Muḥa d Bassu ‘en
Muḥa s’ha vist amb en Bassu’, ⵜⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵄⵉⵛⴰ ⴷ ⴼⴰⵟⵉⵎ tmsawal Ɛica d Faṭim ‘la Âixa ha conversat
amb la Faṭim’.

5.3.5. Diàtesi reflexiva/mitjana
5.3.5.1. Morfologia
La derivació reflexiva, que adopta en AS al més sovint el prefix de derivació nasal alveolar -ⵏⵏ- nn- o -ⵏ- -n- (també podem trobar el bilabial -ⵎⵎ- -mm- i -ⵎ- -m-) és la menys productiva de totes, fins
al punt que, modernament, la construcció reflexiva perifràstica li ha pres la preferència. En alguns
casos, l’antic prefix nasal alveolar s’ha fossilitzat com a primera radical del lexema verbal, tal com ha
passat amb ⵏⴽⵔ nkr ‘aixecar-se’, ⵏⵖⵍ nɣl ‘vessar-se’, ⵏⵙⵔ nsr ‘desfer-se, deslligar-se’, ⵏⵣ nz
‘vendre’s, estar venut’, ⴰⵏⵣ anz / ZNT ⵉⵏⵣ inz (TRG ǝnǝz) ‘inclinar-se’, ⵏⵏⴳⵣⵓ nngzu ‘interrompre’s’,
ⵏⴹⴻⴹ nḍǝḍ ‘enganxar-se’, ⵏⴼⵓⴼⴷ nfufd ‘propagar-se’, ⵏⵏⵓⴽⵎⵓ nnukmu ‘estar trasbalsat’, ⵏⵏⵓⵖⵛⴼ
nnuɣcf ‘estar malenconiós’, ⵏⵏⵓⵔⵣ nnurz ‘necessitar’, CLḤ ⵎⵎⵓⵍⵍⵥ mmullẓ ‘luxar-se’, ⵏⵏⵣⴳⵎ nnzgm
‘preocupar-se, inquietar-se, neguitejar-se’ (cf. ZNG ǝzgǝm ‘reflexionar’) i molts altres verbs, que ja no
són percebuts pels parlants com a derivats reflexius, especialment quan el verb primari ha quedat
obsolet.
(a) Prefixació de -ⵏⵏ- -nn- o -ⵏ- -n-, com a ⴹⵔ ḍr ‘caure’ → -ⵏⴹⵔ- -nḍr- ~ -ⵏⴹⵔ- -nḍr- ~ - ⵏⴹⵉⵔ- nḍir- ~ - ⵏⵟⵟⵔ- -nṭṭr- ‘caure sobre si mateix, esfondrar-se, decandir-se’, ⴰⴽⵍ akl ‘trepitjar’ → ⵏⵏⵓⴽⴽⵍ- -nnukkl- ~ -ⵏⵏⵓⴽⴽⵍ- -nnukkl- ~ -ⵏⵏⵓⴽⴽⵉⵍ- -nnukkil- ~ -ⵜⵜⵏⵓⴽⴽⵓⵍ- -ttnukkul‘ensopegar’, ⴽⵔⴼ krf ‘travar’ → -ⵏⵏⴽⵔⴰⴼ- -nnkraf- ~ -ⵏⵏⴽⵔⴰⴼ- -nnkraf- ~ -ⵏⵏⴽⵔⴰⴼ- -nnkraf- ~
-ⵜⵜⵏⴽⵔⴰⴼ- -ttnkraf- ‘paralitzar-se’, ⵛⵛⴹ ccḍ ‘lliscar’ → -ⵏⵏⵓⵛⵛⴹ- -nnuccḍ- ~ -ⵏⵏⵓⵛⵛⴹ- nnuccḍ- ~ -ⵏⵏⵓⵛⵛⵉⴹ- -nnucciḍ- ~ -ⵜⵜⵏⵓⵛⵛⵓⴹ- -ttnuccuḍ- ‘esquitllar-se, esmunyir-se’, ⵔⴱⵥ rbẓ
‘aixafar, esclafar’ → -ⵏⵏⵔⴱⵥ- -nnrbẓ- ~ -ⵏⵏⵔⴱⵥ- -nnrbẓ- ~ -ⵏⵏⵔⴱⵉⵥ- -nnrbiẓ- ~ -ⵜⵜⵏⵔⴱⴰⵥ- ttnrbaẓ- ‘aixafar-se, esclafar-se’, -ⴼⴼⵔ- -ffr- ‘amagar’ → -ⵏⵏⵓⴼⴼⵔ- -nnuffr- ~ -ⵏⵏⵓⴼⴼⵔ- nnuffr- ~ -ⵏⵏⵓⴼⴼⵉⵔ- -nnuffir- ~ -ⵜⵜⵏⵓⴼⴼⵓⵔ- -ttnuffur- ‘amagar-se’, ⴰⴹⵓ aḍu ‘plegar, enrotllar’
→ -ⵏⵏⵓⴹⵓ- -nnuḍu- ~ -ⵏⵏⵓⴹⴰ- -nnuḍa- ~ -ⵏⵏⵓⴹⵉ- -nnuḍi- ~ -ⵜⵜⵏⵓⴹⵓ- -ttnuḍu- ‘doblegar-se, plegarse, enrotllar-se’, ⴽⵎⵙ kms ‘embolicar, apilotar’ → (aorist) -ⵏⴽⵓⵎⵎⵙ- -nkumms- ~ -ⵏⴽⵓⵎⵎⵙ- nkumms- ~ -ⵏⴽⵓⵎⵎⵉⵙ- -nkummis- ~ -ⵜⵜⵏⴽⵓⵎⵎⵓⵙ- -ttnkummus- ‘arraulir-se, arrupir-se, fer-se
una bola’, ⴼⵓⴽⴽⵓ fukku ‘acabar’ → -ⵏⴼⵓⴽⴽⵓ- -nfukku- ~ -ⵏⴼⴰⴽⴽⴰ- nfakka ~ -ⵏⴼⴰⴽⴽⴰ- nfakka ~
-ⵜⵜⵏⴼⵓⴽⴽⵓ- ttnfukku ‘acabar-se’, ⴳⵉⴷⴷⵉ giddi ‘igualar’ → -ⵏⴳⵉⴷⴷⵉ- ngiddi ~ -ⵏⴳⵉⴷⴷⵉ- -ngiddi~ -ⵏⴳⵉⴷⴷⵉ- -ngiddi- ~ -ⵜⵜⵏⴳⵉⴷⴷⵉ- -ttngiddi- ‘aplanar-se’, ⵔⵥⵎ rẓm ‘obrir; deixar anar’ → ⵏⵏⵓⵔⵥⵎ- -nnurẓm- ~ -ⵏⵏⵓⵔⵥⵎ- -nnurẓm- ~ -ⵏⵏⵓⵔⵥⵉⵎ- -nnurẓim- ~ -ⵜⵜⵏⵓⵔⵥⵓⵎ- -ttnurẓum‘obrir-se; deslligar-se, deixar-se anar, escapar-se’, ⵇⵇⴷ qqd ‘cauteritzar’ → -ⵏⵖⴷ- -nɣd- ~ -ⵏⵖⴷ-nɣd- ~ -ⵏⵖⵉⴷ- -nɣid- ~ -ⵏⵇⵇⴷ- -nqqd- / -ⵜⵜⵏⵖⴰⴷ- -ttnɣad- ‘reduir-se a pols, polvoritzar-se’,
ⴳⵯⴷⵎ gwdm ‘capgirar, posar de cap per avall’ → -ⵏⵏⴳⵯⴷⵎ- -nngwdm- ~ -ⵏⵏⴳⵯⴷⵎ- -nngwdm- ~ ⵏⵏⴳⵯⴷⵉⵎ- -nngwdim- ~ -ⵜⵜⵏⴳⵯⴷⴰⵎ- -ttngwdam- ‘capgirar-se, caure de bocaterrosa’, ⴳⴹ gḍ ‘ofegarse, negar-se, ennuegar-se’ → -ⵏⴳⴹ- -ngḍ- ~ -ⵏⴳⴹ- -ngḍ- ~ -ⵏⴳⵉⴹ- -ngiḍ- ~ -ⵜⵜⵏⴳⴰⴹ- -ttngaḍ- / ⵏⴳⴳⴹ- -nggḍ- ‘ofegar-se, negar-se; mullar-se, amarar-se, estar amarat, estar xop’, ⴳⴳⵣ ggz
‘baixar, davallar, descendir’ → ⵏⴳⴳⵣ -nggz- ~ -ⵏⴳⴳⵣ- -nggz- ~ -ⵏⴳⴳⵉⵣ- -nggiz- ~ -ⵜⵜⵏⴳⴳⴰⵣ- ttnggaz- / -ⵜⵜⵏⴳⴳⵣ- -ttnggz- ‘saltar, saltironejar, botre, rebotar, botar’, ⴼⵔⵓ fru ‘pagar, liquidar
(un deute)’ → CLḤ -ⵏⵏⴼⵔⵓ- -nnfru- ~ -ⵏⵏⴼⵔⴰ- -nnfra- ~ - ⵏⵏⴼⵔⵉ- -nnfri- ~ - ⵜⵜⵏⴼⵔⵓ- -ttnfru‘resoldre’s (un problema)’, ⴼⵔⵖ frɣ ‘torçar-se, estar tort’ → -ⵏⵏⴼⵔⵖ- -nnfrɣ- ~ -ⵏⵏⴼⵔⵖ- -nnfrɣ~ -ⵏⵏⴼⵔⵉⵖ- -nnfriɣ- ~ -ⵜⵜⵏⴼⵔⴰⵖ- -ttnfraɣ- ‘torçar-se’, ⴼⵙⵔ fsr ‘estendre’ → -ⵏⵏⴼⵙⵔ- -nnfsr~ -ⵏⵏⴼⵙⵔ- -nnfsr- ~ -ⵏⵏⴼⵙⵉⵔ- -nnfsir- ~ -ⵜⵜⵏⴼⵙⴰⵔ- -nnfsar- ‘ajeure’s, estirar-se, jeure’, ⴼⵙⵉ
fsi ‘fondre’s’ → -ⵏⵏⴼⵙⵉ- -nnfsi- ~ -ⵏⵏⴼⵙⵉ- -nnfsi- ~ -ⵏⵏⴼⵙⵉⵢ- -nnfsiy- ~ -ⵜⵜⵏⵏⴼⵙⴰⵢ- -ttnfsay-
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‘dissipar-se’, ⴼⵜⴽ ftk ‘fer una obertura’ → ~ -ⵏⵏⴼⵜⴽ- -nnftk- ~ -ⵏⵏⴼⵜⴽ- -nnftk- ~ -ⵏⵏⴼⵜⵉⴽ- nnftik- ~ -ⵜⵜⵏⴼⵜⴰⴽ- -ttnftak- ‘descosir-se; tenir una revinclada’, ⵖⵓⴱⵓ ɣubu ‘ésser profund’ → ⵏⵖⵓⴱⵓ- -nɣubu- ~ -ⵏⵖⵓⴱⴰ- -nɣuba- ~ -ⵏⵖⵓⴱⵉ- -nɣubi- ~ -ⵜⵜⵏⵖⵓⴱⵓ- -ttnɣubu- ‘desaparèixer’,
ⴽⵎⵔ kmr ‘passar un mal tràngol, trobar-se en un destret’ → -ⵏⵏⴽⵎⵔ- -nnkmr- ~ -ⵏⵏⴽⵎⵔ- nnkmr- ~ -ⵏⵏⴽⵎⵉⵔ- -nnkmir- ~ -ⵜⵜⵏⴽⵎⴰⵔ- -ttnkmar- ‘ídem’, ⵃⵛⵛⵎ ḥccm ‘ésser púdic, estar
avergonyit’ → -ⵏⵏⵃⵛⴰⵎ- -nnḥcam- ~ -ⵏⵏⵃⵛⴰⵎ- -nnḥcam- ~ -ⵏⵏⵃⵛⴰⵎ- -nnḥcam- ~ -ⵜⵜⵏⵃⵛⴰⵎ- ttnḥcam- ‘avergonyir-se’, ⵉⵙⵎⵉⴹ ismiḍ ‘ésser fred, fer fred’ → -ⵏⵓⵙⵎⴹ- -nusmḍ- ~ -ⵏⵓⵙⵎⴹ- nusmḍ- ~ -ⵏⵓⵙⵎⵉⴹ- -nusmiḍ- ~ -ⵜⵜⵏⵓⵙⵎⵓⴹ- -ttnusmuḍ- ‘refredar-se’, ⴷⴷⵓ ddu ‘anar’ → ⵏⵢⵓⴷⴷⵓ- -nyuddu- ~ -ⵏⵢⴰⴷⴷⴰ- -nyadda- ~ -ⵏⵢⴰⴷⴷⴰ- -nyadda- ~ -ⵜⵜⵏⵢⵓⴷⴷⵓ- -ttnyuddu- ‘caminar a
poc a poc, anar xino-xano’, ⵣⵔⵓⵔⴼ zrurf ‘ésser sec’ → -ⵏⵏⵣⵔⵓⵔⴼ- -nnzrurf- ~ -ⵏⵏⵣⵔⵓⵔⴼ- nnzrurf- ~ -ⵏⵏⵣⵔⵓⵔⵉⴼ- -nnzrurif- ~ -ⵜⵜⵏⵣⵔⵓⵔⵓⴼ- -ttnzruruf- ‘assecar-se, eixarreir-se’, ⵥⵎ ẓm
‘ésprémer’ → QBYL -ⵏⵏⵥⵎⵉ- -nnẓmi- ~ -ⵏⵏⵥⵎⴰ- -nnẓma- ~ -ⵏⵏⵥⵎⴰ- -nnẓma- ~ -ⵜⵜⵏⵏⵥⵎⵉ- -ttnẓmi/ -ⵜⵜⵏⵥⵎⴰⵢ- -ttnẓmay- / -ⵏⵏⵥⵎ- -nnẓm- ~ -ⵏⵏⵥⵎ- -nnẓm- ~ -ⵏⵏⵥⵎ- -nnẓm- ~ -ⵜⵜⵏⵥⵎⴰ- -ttnẓma‘preocupar-se, estar neguitós’.
(b) Prefixació de -ⵎⵎ- -mm- o -ⵎ- -m-, com a ⴽⵔⵙ krs ‘fer un nus’ → -ⵎⵎⵓⴽⵔⵙ- -mmukrs- ~ ⵎⵎⵓⴽⵔⵙ- -mmukrs- ~ -ⵎⵎⵓⴽⵔⵉⵙ- -mmukris- ~ -ⵜⵜⵎⵓⴽⵔⵓⵙ- -ttmukrus- ‘complicar-se’, ⴹⵔⵏ
ḍrn ‘girar’ → -ⵎⵎⴹⵔⵏ- -mmḍrn- ~ -ⵎⵎⴹⵔⵏ- -mmḍrn- ~ -ⵎⵎⴹⵔⵉⵏ- -mmḍrin- ~ -ⵜⵜⵎⴹⵔⴰⵏ- ttmḍran- ‘regirar-se’, -ⴽⵜⵉ- -kti- ‘recordar’ → -ⵎⵎⴽⵜⵉ- -mmkti- ~ -ⵎⵎⴽⵜⵉ- -mmkti- ~ ⵎⵎⴽⵜⵉⵢ- -mmktiy- ~ -ⵜⵜⵎⴽⵜⴰⵢ- -ttmktay- ‘recordar-se de’, ⵏⵏⴹ nnḍ ‘enrotllar’ → -ⵎⵎⵓⵏⵏⴹ- mmunnḍ- ~ -ⵎⵎⵓⵏⵏⴹ- -mmunnḍ- ~ -ⵎⵎⵓⵏⵏⵉⴹ- -mmunniḍ- ~ -ⵜⵜⵎⵓⵏⵏⵓⴹ- -ttmunnuḍ- ‘embullar-se’,
QBYL ⴳⵔⵓⵔⵊ grurj ‘esfondrar-se’ → QBYL -ⵎⵎⴳⵔⵓⵔⵊ- -mmgrurj- ~ -ⵎⵎⴳⵔⵓⵔⵊ- -mmgrurj- ~
-ⵎⵎⴳⵔⵓⵔⵉⵊ- -mmgrurij- ~ -ⵜⵜⵎⴳⵔⵓⵔⵓⵊ- -ttmgruruj- ‘esfondrar-se’, ⴳⵔⵉⵥ griẓ ‘recar, saber
greu’ → -ⵎⵎⴳⵔⵉⵥ- -mmgriẓ- ~ -ⵎⵎⴳⵔⴰⵥ- -mmgraẓ- ~ -ⵎⵎⴳⵔⵉⵥ- -mmgriẓ- ~ -ⵜⵜⵎⴳⵔⵉⵥ- ttmgriẓ- o -ⵎⵎⴳⵔⴰⵥ- -mmgraẓ- ~ -ⵎⵎⴳⵔⴰⵥ- -mmgraẓ- ~ -ⵎⵎⴳⵔⴰⵥ- -mmgraẓ- ~ -ⵜⵜⵎⴳⵔⴰⵥ-ttmgraẓ- ‘ídem’, ⵔⴳⵉⴳⵉ rgigi / ⵔⴳⵉⴳ rgig ‘tremolar’ → -ⵎⵎⵔⴳⵉⴳ- -mmrgig- ~ -ⵎⵎⵔⴳⴰⴳ- mmrgag- ~ -ⵎⵎⵔⴳⴰⴳ- -mmrgag- ~ -ⵜⵜⵎⵔⴳⵉⴳⵉ- -ttmrgigi- ‘ídem’, FIG ⵔⴹⵓⴹⵙ rḍuḍs
‘agonitzar’ → -ⵎⵎⵓⵔⴹⵙ- -mmurḍs- ~ -ⵎⵎⵓⵔⴹⵙ- -mmurḍs- ~ -ⵎⵎⵓⵔⴹⵉⵙ- -mmurḍis- ~ ⵜⵜⵎⵓⵔⴹⵓⵙ- -ttmurḍus- ‘morir sense haver estat degollat ritualment’, ⵔⴽⵙ rks ‘estar barrejat’
→ -ⵎⵎⵔⴽⵙ- -mmrks- ~ -ⵎⵎⵔⴽⵙ- -mmrks- ~ -ⵎⵎⵔⴽⵉⵙ- -mmrkis- ~ -ⵜⵜⵎⵔⴽⴰⵙ- -ttmrkas‘barrejar-se’, ⵖⵔⴷ ɣrd ‘jeure’ → -ⵎⵎⵖⵔⴷ- -mmɣrd- ~ -ⵎⵎⵖⵔⴷ- -mmɣrd- ~ -ⵎⵎⵖⵔⵉⴷ- mmɣrid- ~ -ⵜⵜⵎⵖⵔⴰⴷ- -ttmɣrad- ‘ajeure’s, estirar-se’, ⵜⵜⵔ¨¨ ttr ‘demanar’ → -ⵎⵎⵜⵔ¨¨- -mmtr- ~ ⵎⵎⵜⵔ- -mmtr- ~ -ⵎⵎⵜⵉⵔ- -mmtir- ~ -ⵜⵜⵎⵜⵔⴰ- -ttmtra- ‘captar, mendicar, pidolar’, ⵜⵜⵉ tti
‘girar, tombar-se’ → -ⵎⵎⵓⵜⵜⵉ- -mmutti- ~ -ⵎⵎⵓⵜⵜⵉ- -mmutti- ~ -ⵎⵎⵓⵜⵜⵉⵢ- -mmuttiy- ~
ⵜⵜⵎⵓⵜⵜⵓⵢ- -ttmuttuy- ‘desplaçar-se, canviar de lloc’, ⴷⴷⵓ ddu ‘anar’ → -ⵎⵎⵓⴷⴷⵓ- -mmuddu- ~ ⵎⵎⵓⴷⴷⴰ- -mmudda- ~ -ⵎⵎⵓⴷⴷⵉ- -mmuddi- ~ -ⵜⵜⵎⵓⴷⴷⵓ- -ttmuddu- ‘viatjar, anar de viatge’,
ⵣⵍⴳ zlg ‘estar entravessat’ → -ⵎⵎⵣⵍⴳ- -mmzlg- ~ -ⵎⵎⵣⵍⴳ- -mmzlg- ~ -ⵎⵎⵣⵍⵉⴳ- -mmzlig- ~ ⵜⵜⵎⵣⵍⴰⴳ- -ttmzlag- ‘ésser tortuós; parlar a tort i a dret’ i -ⵎⵎⵣⵍⵍⴰⴳ- -mmzllag- ~ -ⵎⵎⵣⵍⵍⴰⴳ- mmzllag- ~ -ⵎⵎⵣⵍⵍⴰⴳ- -mmzllag- ~ -ⵜⵜⵎⵣⵍⵍⴰⴳ- -ttmzllag- ‘equivocar-se’, ⴰⵥⴷ aẓd ‘estirar’ →
-ⵎⵎⵉⵥⵥⴷ- -mmiẓẓd- ~ -ⵎⵎⵉⵥⵥⴷ- -mmiẓẓd- ~ -ⵎⵎⵉⵥⵥⵉⴷ- -mmiẓẓid- ~ -ⵜⵜⵎⵉⵥⵥⵉⴷ- ttmiẓẓid- ‘estirar-se, fer estiraments’.
5.3.5.2. Sintaxi
El valor de la derivació reflexiva oscil·la entre el valor de diàtesi estrictament reflexiva, és a dir
que l’acció recau sobre l’agent fins al punt d’esdevenir-ne el pacient, i el valor de diàtesi mitjana, és a
dir que caracteritza una major implicació (que pot ser fins i tot afectiva) del subjecte en l’acció o el
procés, com la que trobem a la veu mitjana del grec clàssic i en molts verbs deponents llatins.
(a) El valor estrictament reflexiu és evident en els exemples de ⴼⴼⵔ ffr ‘amagar’ → ⵏⵏⵓⴼⴼⵔ
nnuffr ‘amagar-se’, com a ⵉⵏⵏⵓⴼⴼⵔ ⴷⵉ ⵜⴰⴳⴰⵏⵜ innuffr di tagant ‘s’amaga al bosc’; ⴽⵎⵙ kms
‘embolicar, apilotar’ → ⵏⴽⵓⵎⵎⵙ nkumms ‘arraulir-se’, com a ⵉⵏⴽⵓⵎⵎⵙ ⵙ ⵓⵙⵎⵎⵉⴹ inkumms s
usmmiḍ ‘s’ha arraulit pel fred’ (és a dir ‘s’ha fet a si mateix una bola’).
(b) El valor de veu mitjana és evident en els exemples de ⴽⵎⵔ kmr ‘passar un mal tràngol, trobar-se
en un destret’ → ⵏⵏⴽⵎⵔ nnkmr ‘ídem’~ -ⵏⵏⴽⵎⵔ- -nnkmr- ~ -ⵏⵏⴽⵎⵉⵔ- -nnkmir- ~ -ⵜⵜⵏⴽⵎⴰⵔ- ttnkmar- ‘ídem’, ⵥⵎ ẓm ‘ésprémer’ → QBYL ⵏⵏⵥⵎⵉ nnẓmi / ⵏⵏⵥⵎ nnẓm ‘preocupar-se, estar
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neguitós’, ⴽⵜⵉ kti ‘recordar’ → ⵎⵎⴽⵜⵉ mmkti ‘recordar-se de’, ⴳⵔⵉⵥ griẓ ‘recar, saber greu’
→ ⵎⵎⴳⵔⵉⵥ mmgriẓ / ⵎⵎⴳⵔⴰⵥ mmgraẓ ‘ídem’. La prefixació nasal expressa aquí netament
que l’agent està afectat pel procés.
(c) Sincrònicament, en AS són més usuals les formacions perifràstiques, especialment:
(i) Amb el nom ⵉⵖⴼ iɣf ‘cap’, com a ⵉⴼⴼⵔ ⵉⵖⴼ-ⵏⵏⵙ iffr iɣf-nns ‘s’ha amagat’ (lit ‘ha amagat
el seu cap’), ⵉⵜⵜⵖⵙ ⵉⵖⴼ-ⵏⵏⵙ ⵡⴰⵀⴰ ittɣs iɣf-nns waha ‘només s’estima a si mateix’ (lit
‘només estima el seu cap’), ⵉⵏⵖⴰ ⵉⵖⴼ-ⵏⵏⵙ inɣa iɣf-nns ‘s’ha suïcidat’ (lit ‘ha matat el seu
cap’), ⵉⵙⴽⴽⵓⵙ ⴷ ⵢⵉⵖⴼ-ⵏⵏⵙ iskkus d yiɣf-nns ‘seu sol’ (lit ‘seu amb el seu cap’), ⵊⵊⵉⵖ-ⵜ ⵉ
ⵢⵉⵖⴼ-ⵉⵏⵓ jjiɣ-t i yiɣf-inu ‘ho he deixat per a mi mateix’ (lit ‘ho he deixat per al meu cap’).
(ii) Amb el nom (plurale tantum) ⵉⵎⴰⵏ iman ‘ànima’, com a ⵙⴽⵔⵖ-ⵜ ⵉⵎⴰⵏ-ⵉⵏⵓ skrɣ-t iman-inu
‘ho he fet jo mateix’, ⵉⵅⴷⴷⵎ ⴼ ⵢⵉⵎⴰⵏ-ⵉⵙ ixddm f yiman-is ‘treballa per a si mateix’, ⵡⴰⵍⴰⵖ
ⵉⵎⴰⵏ-ⵉⵡ walaɣ iman-iw ‘m’he mirat (a mi mateix)’, ⵜⵡⴰⵍⴰⴹ ⵉⵎⴰⵏ-ⵉⴽ twalaḍ iman-ik ‘t’has
mirat (a tu mateix)’, ⵡⴰⵍⴰⵏ ⵉⵎⴰⵏ-ⵏⵙⵏ walan iman-nsn ‘s’han mirat (a si mateixos)’
(iii) Amb el pronom personal genitiu, com a ⵜⴱⴱⵉ ⵜⵔⴱⴰⵜ ⴰⴹⴰⴹ-ⵏⵏⵙ tbbi trbat aḍaḍ-nns ‘la
nena s’ha tallat el dit’ (lit ‘la nena ha tallat dit d’ella’).

5.3.6. Formes sobrederivades
Són bastant freqüents les formes sobrederivades, és a dir factitius derivats de recíprocs,
recíprocs derivats de factitius, passius derivats de factitius, factitius derivats de reflexius, etc. Per a la
formació, prevaldrà la derivació resultant, és a dir que, per exemple, un recíproc de factitiu es conjuga
com un recíproc, no com un factitiu. En l’AS són rars els verbs derivats amb més de dos prefixos
diatètics (de tres encara se’n troben alguns); en TRG, en canvi, podem trobem verbs amb cinc prefixos
de derivació, com ara nǝ-mǝ-tǝwǝ-sǝ-ssǝ-gru ‘fer que s’entenguin mútuament’ (mitjà de mitjà de
passiu de factitiu de factitiu). Les formes sobrederivades més comunes que podem trobar (n’hi ha
encara més combinacions possibles) són les següents:
(a) Recíproc de factitiu: ⴳⵏ gn ‘anar-se’n a dormir, allitar-se, gitar-se’ → ⵙⴳⵏ sgn ‘allitar, acotxar’
→ -ⵎⵙⴳⴰⵏ- -msgan- ~ -ⵎⵙⴳⴰⵏ- -msgan- ~ -ⵎⵙⴳⴰⵏ- -msgan- ~ -ⵜⵜⵎⵙⴳⴰⵏ- -ttmsgan- ‘adormir-se
mútuament, dormir junts’, ⴰⵖ aɣ ‘comprar’ → ⵙⵖ sɣ ‘comprar’ → -ⵎⵎⵙⵖⴰ- -mmsɣa- ~ ⵎⵎⵙⵖⴰ- -mmsɣa- ~ -ⵎⵎⵙⵖⴰ- -mmsɣa- ~ -ⵜⵜⵎⵙⵖⴰ- -ttmsɣa- ‘comprar-se mútuament’, ⴳⴰⵍⵍ
gall ‘jurar’ → ⵙⴳⴰⵍⵍ sgall ‘fer jurar’ → -ⵎⵙⴳⴰⵍⵍⴰ- -msgalla- ~ -ⵎⵙⴳⴰⵍⵍⴰ- -msgalla- ~ ⵎⵙⴳⴰⵍⵍⴰ- -msgalla- ~ -ⵜⵜⵎⵙⴳⴰⵍⵍⴰ- -ttmsgalla- ‘jurar-se mútuament’, ⴳⵍⴼ glf ‘emboscar-se,
estar emboscat’ → ⵙⵙⴳⵍⴼ ssglf ‘encallar (un mecanisme)’ → -ⵎⵙⴳⵍⴰⴼ- -msglaf- ~ ⵎⵙⴳⵍⴰⴼ- -msglaf- ~ -ⵎⵙⴳⵍⴰⴼ- -msglaf- ~ -ⵜⵜⵎⵙⴳⵍⴰⴼ- -ttmsglaf- ‘evitar-se mútuament,
eludir-se mútuament’.
(b) Factitiu de recíproc: ⴰⴳⵔ agr ‘ésser superior’ → ⵎⵢⴰⴳⴰⵔ myagar ‘ésser desigual’ → ⵙⵎⵢⴰⴳⴰⵔ- -smyagar- ~ -ⵙⵎⵢⴰⴳⴰⵔ- -smyagar- ~ -ⵙⵎⵢⴰⴳⴰⵔ- -smyagar- ~ -ⵙⵎⵢⴰⴳⴰⵔ- smyagar- ‘crear superioritat’, ⵓⴳⵓⵔ ugur ‘caminar’ → ⵎⵎⵉⴳⴳⵉⵔ mmiggir ‘trobar-se amb,
quedar amb’ → -ⵙⵎⵉⴳⴳⵉⵔ- -smiggir- ~ -ⵙⵎⴰⴳⴳⴰⵔ- -smaggar- ~ -ⵙⵎⴰⴳⴳⴰⵔ- -smaggar- ~ ⵙⵎⵉⴳⴳⵉⵔ- -smiggir- ‘fer trobar-se, reunir’.
(c) Passiu de factitiu: ⴱⵣⴳ bzg ‘estar mullat’ → ⵙⵙⴱⵣⴳ ssbzg ‘mullar’ → -ⵜⵜⵓⵙⴱⵣⴳ- -ttusbzg~ -ⵜⵜⵓⵙⴱⵣⴳ- -ttusbzg- ~ -ⵜⵜⵓⵙⴱⵣⵉⴳ- -ttusbzig- ~ -ⵜⵜⵓⵙⴱⵣⴰⴳ- -ttusbzag- ‘ésser mullat’.
(d) Factitiu de reflexiu: ⴰⴹⵓ aḍu ‘plegar, enrotllar; estar plegat, estar enrotllat’ → ⵏⵏⵓⴹⵓ nnuḍu
‘doblegar-se, plegar-se’ → -ⵙⵏⵓⴹⵓ- -snuḍu- ~ -ⵙⵏⵓⴹⴰ- -snuḍa- ~ -ⵙⵏⵓⴹⵉ- -snuḍi- ~ -ⵙⵏⵓⴹⵓ- snuḍu- ‘doblegar, plegar’, ⴳⵉⴷⴷⵉ giddi ‘equivaler’ → ⵏⴳⵉⴷⴷⵉ ngiddi ‘igualar-se’ → -ⵙⵏⴳⵉⴷⴷⵉ-sngiddi- ~ -ⵙⵏⴳⵉⴷⴷⵉ- -sngiddi- ~ -ⵙⵏⴳⵉⴷⴷⵉ- -sngiddi- ~ -ⵙⵏⴳⵉⴷⴷⵉⵢ- -sngiddiy- ‘comparar’
(e) Factitiu de recíproc de factitiu: ⵓⴳⵓⵔ ugur ‘caminar’ → ⵙⵙⵓⴳⵓⵔ ssugur ‘fer caminar’ → RIF ⵎⵙⴰⴳⴰⵔ msagar ‘trobar-se amb; posar-se d’acord’ → RIF -ⵙⵎⵙⴰⴳⴳⴰⵔ- -smsaggar- ~ ⵙⵎⵙⴰⴳⴳⴰⵔ- -smsaggar- ~ -ⵙⵎⵙⴰⴳⴳⴰⵔ- -smsaggar- ~ -ⵙⵎⵙⴰⴳⴳⴰⵔ- -smsaggar- ‘posar
d’acord, reconciliar’.

