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PÒRTIC 

 

 

La tesi doctoral que presento a continuació s’emmarca dins el programa de 

doctorat que porta per títol Gresol de la Mediterrània Antiga i que fou ofert pel 

Departament de Filologia Semítica, secció d’Hebreu i Arameu, de la Universitat de 
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Gregorio del Olmo Lete, catedràtic emèrit de filologia semítica del Departament de 

Filologia Hebrea i Aramea de la Universitat de Barcelona. 

El treball que ofereixo tot seguit no s’hauria dut a terme sense el suport i la 
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doctorat, en l’assignatura de Lingüística històrica semítica. Així mateix li agraeixo 

també el fet que m’adscrigués al seu projecte de recerca titulat Los radicales binarios 

extendidos en semítico (ref. del projecte BFF-2001-3769), gràcies al qual em fou 

concedida la beca predoctoral FPI del Ministeri de Ciència i Tecnologia (ref. de la beca 

BES-2002-2189). 

Voldria mostrar també la meva gratitud al Prof. Dr. Rainer M. Voigt, catedràtic 

de filologia semítica de la Freie Universität de Berlín pels seus ensenyaments i per 

haver-me acollit al seu departament (Seminar für Semitistik) durant les dues estades 

d’investigació predoctoral que vaig realitzar a Berlín, la primera arran de la concessió 

d’una beca de viatge per part del Ministeri de Ciència i Tecnologia (octubre 2004-agost 

2005) i la segona per part del Servei d’Intercanvi Acadèmic d’Alemanya (Deutsches 

Akademisches Austauschdients Deutschland, DAAD; de l’1 novembre del 2006 a l’1 de 

febrer del 2007). Quant a l’elaboració d’aquesta tesi doctoral, ambdues estades foren 

d’allò més profitoses: per una banda, pels ensenyaments rebuts en les assignatures 

impartides pels Profs. Drs. R. M. Voigt i J. Tropper i, per l’altra, per la recopilació duta 

a terme a la Staats Bibliothek i a la biblioteca del Seminar für Semitistik de la 

bibliografia necessària, tan difícil de trobar a les biblioteques catalanes, per tal de poder 

realitzar aquesta tesi. 

Així mateix mostro el més sincer agraïment i estima al Guillem Saló, pel seu 

suport incondicional tan valuós; als meus pares, l’Albert i la M. Teresa; als meus 

germans, l’Albert, la Núria i la Mariona; a tota la família en general; a l’amic Jordi, per 
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les seves correccions; també a tots els amics, que sempre són al meu costat. Dono les 

gràcies també a tots els companys del Departament d’Hebreu i de l’Institut del Pròxim 

Orient Antic, especialment al Dr. Joaquín Sanmartín i a la Dra. Adelina Millet pels seus 
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 III 

Í�DEX 

 

 

 

Introducció    1 

I. Les llengües semítiques    5 

1.1. Les llengües camiticosemítiques o afroasiàtiques    5 

1.2. Sobre la reconstrucció històrica de les llengües semítiques    7 

1.3. El protosemític    8 

1.3.1. Fonologia    8 

1.3.2. Morfologia    10 

1.3.2.1. L’arrel    10 

1.3.2.2. Les incompatibilitats de les arrels    10 

1.3.2.3. La inflexió vocàlica    11 

1.3.2.4. Morfologia nominal    11 

1.3.2.5. Morfologia verbal    12 

1.3.3. Sintaxi    14 

 

II. L’estructura de l’arrel en semític. Reflexions entorn de la reconstrucció de la seva 

vocal radical    15 

2.1. La lingüística històrica. Les llengües semítiques i la reconstrucció del 

protosemític    15 

2.2. La reconstrucció històrica de l’arrel semítica    16 

2.3. Estructura de l’arrel nominal i verbal en semític. Biconsonantisme i 

triconsonantisme     17  

2.4. La descripció consonàntica de l’arrel semítica    19  

2.5. Sobre la importància de la reconstrucció de la vocal radical en semític    21 

2.6. Observacions generals    24 

 

III. Les incompatibilitats de les arrels    27 

3.1. Lleis d’incompatibilitat en l’estructura de l’arrel verbal semítica    27 

3.2. Principals estudis sobre el tema de les incompatibilitats de les arrels    29 

3.2.1. L’estudi de Greenberg (1950)    29 



 IV 

3.2.2 Els estudis de von Soden (GAG: § 51), Herdan (1962), Mac Donald 

(1963-1965), Petráček (1964), Kuryłowicz (1973), Bender (1978), Bohas 

(1990, 1991 i 1993)    32 

3.2.3. L’estudi de Zaborski (1994) i les repercussions d’aquest en la 

fonologia històrica    35 

3.3. Les incompatibilitats de l’arrel i la lingüística històrica    36 

 

IV. Extensió de les arrels verbals    38 

4.1. Nota preliminar    38 

4.2. Principals teories sobre l’extensió de les arrels verbals    41 

4.3. Allargaments radicals    46 

4.4. Verba primae y et w    53 

4.5. Verba secundae y et w    54 

4.6. Verba tertiae y et w    57 

4.7. Verba secundae geminatae    59 

4.8. Reduplicacions de les arrels    62 

4.8.1. Formes ppl, plp i pll    62 

4.8.2. Arrels quadriradicals i pentaradicals    65 

4.9. Observacions generals    66 

 

V. L’ apofonia verbal    68 

5.1. Nota preliminar    68 

5.2. Flexió interna en la forma G. Inflexió i derivació en les formes derivades  69     

5.3. Principals mostres d’apofonia nominal i verbal en semític    71 

5.3.1. Apofonia en formes monosil·làbiques    71 

5.3.2. Apofonia en formes amb dues vocals breus    72 

5.3.3. Apofonia en formes amb vocal llarga    72 

5.3.4. Apofonia vocal breu (u, i, a): zero    73 

5.3.5. Apofonia u : i    73 

5.3.6. Apofonia u i : a    74 

5.3.7. Apofonia vocal breu : vocal llarga    76 

5.3.8.  Apofonia i vocalització del prefix de l’imperfectiu    77 

5.4. La vocal temàtica en les arrels verbals: transitivitat, intransitivitat i veu 

mitjana-estativa    78 



 V 

5.4.1. Les classes vocàliques verbals en etiòpic    80 

5.4.2. Les classes vocàliques verbals en accadi    82 

5.4.3. Les classes vocàliques verbals en àrab    83 

5.4.4. Les classes vocàliques verbals en ugarític    84 

5.4.5. Les classes vocàliques verbals en arameu    89 

5.4.6. Les classes vocàliques verbals en hebreu bíblic masorètic    90 

5.4.6.1. Sobre la debilitació dels imperfectius en i de l’hebreu    91 

5.4.6.2. Conseqüències apofòniques, semàntiques i argumentals de la 

desaparició de l’antic yaqtil en l’hebreu bíblic masorètic    99 

5.5. La diàtesi i l’Aktionsart en la flexió apofònica de la forma bàsica (G) i el pas 

envers la derivació verbal    101 

 

VI. Estudi etimològic i comparatiu dels verbs tertiae infirmae de l’hebreu bíblic 

masorètic    106 

6.1. Nota preliminar    106 

6.2. Estudi etimològic i comparatiu dels verbs tertiae infirmae de l’hebreu bíblic 

masorètic    114 

 

VII. Valoracions de l’estudi etimològic dels verbs tertiae infirmae (v"k) de l’hebreu 

bíblic masorètic    298 

7.1. Els verba tertiae infirmae de l’hebreu bíblic masorètic    298 

7.2. Classificació etimològica dels verbs tertiae infirmae (v"k) de l’hebreu bíblic 

masorètic    301 

7.2.1. Verbs denominatius    301 

7.2.1.1. Verbs denominatius que provenen d’una arrel nominal 

protosemítica    302 

7.2.1.2. Verbs denominatius que provenen d’una arrel nominal 

afroasiàtica    306 

7.2.2. Verbs deverbals    309 

7.2.2.1. Verbs que provenen d’una arrel verbal protosemítica    309 

7.2.2.2. Verbs que provenen d’una arrel verbal afroasiàtica    314 

7.3. Catalogació etimològica dels verbs tertiae infirmae (v"k) de l’hebreu bíblic 

masorètic    328 

7.4. Procediments d’allargament radical en els verbs v"k de l’hebreu bíblic    330 



 VI 

7.5. Els verba tertiae w en semític    332 

7.5.1. Els verbs v"k de l’hebreu bíblic i els tertiae w de les llengües 

semítiques    332 

7.5.2. Característiques argumentals dels verba tertiae w et y del semític   332 

7.5.2.1. Agentivitat (tertiae y) vs. no agentivitat (tertiae w)    338 

7.5.2.2. Estativitat, diàtesi mitjana i intransitivitat en els verba tertiae y 

et w    339 

7.5.3. Verbs tertiae w denominatius històrics en les altres llengües 

semítiques    341 

7.5.3.1. Verbs tertiae w denominatius en geˁez    341 

7.5.3.2. Verbs tertiae w et y denominatius en accadi    342 

7.6. Variacions radicals en una mateixa arrel: verba mediae et tertiae infirmae, 

mediae geminatae i reduplicacions quadriradicals tipus plpl    344 

7.6.1. Transitivació del verb i intensificació del significat verbal    344 

7.6.2. La geminació conserva el significat verbal del verb tertiae inf.     349  

 

VIII. Conclusions    351 

 

IX. Abreviatures    367 

9.1. Abreviatures bibliogràfiques    367 

9.2. Abreviatures de llengües i topònims    371 

9.3. Altres abreviatures    374 

9.4. Símbols    377 

 

Bibliografia     378 



 1 

I�TRODUCCIÓ 

 

 L’objectiu d’aquesta tesi doctoral consisteix a oferir un estudi històric i 

comparatiu dels verbs tertiae infirmae (v"k) de l’hebreu bíblic masorètic i mostrar, en 

aquells casos que pot ser possible, l’origen etimològic del determinatiu radical sufixat a 

l’arrel verbal protosemítica (PS). Detectar-lo morfològicament és un pas important a 

l’hora d’entendre la formació i l’estructura de l’arrel verbal protosemítica. Considero 

que els resultats obtinguts en aquest estudi han estat prou interessants i ajuden a 

entendre històricament l’estructura de l’arrel semítica que ofereixo a la primera part de 

la tesi. 

 Aquesta tesi doctoral es divideix en dues parts principals que a la vegada es 

complementen. La primera (§§ 1-5) va encaminada a explicar des d’un punt de vista 

històric l’origen i la formació de les arrels verbals i nominals protosemítiques, uns 

capítols que m’han semblat imprescindibles per poder dur a terme la segona part de la 

meva recerca.  

La segona part (§§ 6 i 7) se centra bàsicament en l’estudi etimològic i 

comparatiu dels verba tertiae infirmae (v"k) de l’hebreu bíblic masorètic, per una 

banda (§ 6), i en la catalogació etimològica d’aquests verbs, per l’altra (§ 7). Ofereixo a 

continuació els objectius principals de cada capítol. 

El capítol primer d’aquesta tesi doctoral té un caràcter introductori que he 

considerat oportú d’incorporar-lo, sobretot pel que fa al punt de vista de la lingüística 

històrica, del comparativisme i fins i tot de la tipologia lingüística. Aquest primer 

capítol, doncs, és la porta d’accés al que ha estat el tema principal de la tesi, la formació 

i l’estructura de les arrels verbals en semític, i se centra en el tema de les llengües 

camiticosemítiques o afroasiàtiques (AA) (§ 1.1), amb l’objectiu d’ubicar-les 

lingüísticament i geogràfica, des d’un punt de vista històric. 

En l’apartat que he titulat “Sobre la reconstrucció històrica de les llengües 

semítiques” (§ 1.2) faig referència a l’objectiu de la lingüística històrica i proporciono 

(§ 1.3) una breu descripció fonològica, morfològica i sintàctica de les llengües 

semítiques antigues per mirar de subratllar-ne els trets fonològics, morfològics i 

sintàctics més característics d’aquesta família. 

El capítol segon d’aquesta recerca tracta d’un tema de morfologia verbal: en 

concret, parlo de l’estructura històrica de l’arrel verbal en semític i de la importància de 

la reconstrucció de la seva vocal radical. 
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El capítol tercer d’aquesta primera part descriu el tema de les incompatibilitats 

de les arrels verbals en semític; hi veurem la importància que tenen amb relació a la 

reconstrucció històrica de l’arrel, car aquestes lleis únicament són aplicables a les arrels 

verbals i no pas a les formes ja derivades i allargades per diferents afixos. Com veurem, 

les lleis d’incompatibilitat són un instrument necessari a l’hora de fer el reconeixement 

etimològic i formal de les arrels i ajuden a entreveure possibles solucions per a 

determinades qüestions de reconstrucció històrica, com arala reconstrucció de les arrels 

originàries dels préstecs i la identificació de les formes derivades. 

El capítol quart tracta de les arrels verbals en semític. En aquest punt faig una 

descripció històrica i morfològica de les arrels semítiques i em centro en el tema de 

l’estructura radical dels verbs dèbils (verba mediae et tertiae infirmae, secundae 

geminatae) i dels quadriradicals; estudio també des d’una perspectiva més morfològica 

les arrels biconsonàntiques. D’aquesta manera veurem que són molt nombrosos els 

casos de connexió semàntica que s’estableixen entre les arrels verbals de base binària 

compartida.  

El capítol cinquè —el darrer d’aquesta primera part—, se centra en l’estudi de 

l’apofonia verbal, és a dir, en la introflexió vocàlica de les bases verbals del semític, un 

dels trets més característics de la morfologia nominal i verbal del PS; es troba 

testimoniada i documentada en les llengües més antigues i ha tingut un paper molt 

important en la formació i la flexió verbal i nominal. Hi analitzaré el funcionament 

flexiu vocàlic del sistema verbal semític per tal de poder arribar a entendre determinats 

punts que afecten el sistema vocàlic de classes temàtiques de les arrels verbals del 

semític en general i de les arrels verbals tertiae infirmae en particular. 

Parlaré també de la vocal temàtica de les arrels verbals com a morfema marcador 

de transitivitat, intransitivitat i veu mitjana-estativa; a continuació analitzaré les classes 

vocàliques de les diferents llengües semítiques antigues. Tot seguit, a manera d’excurs, 

estudiaré les causes de la debilitació dels imperfectius en i (yaqtil) de l’hebreu bíblic 

masorètic i presentaré les possibles conseqüències apofòniques, semàntiques i 

argumentals de la desaparició de l’antic yaqtil en la llengua hebrea. Acabaré el capítol 

estudiant la diàtesi i l’Aktionsart en la flexió apofònica de la forma bàsica (G) i el pas 

envers la derivació verbal.  

El capítol sisè enceta la segona part d’aquesta tesi doctoral. Hi presento l’estudi 

etimològic i comparatiu dels verbs tertiae infirmae de l’hebreu bíblic masorètic, fet a 

partir del diccionari de W. Gesenius, en la traducció anglesa feta per E. Robinson 
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(1951), i a partir del diccionari d’hebreu i arameu bíblic (Hebräisches und aramäisches 

lexikon zum Alten Testament) de L. Koehler i W. Baumgartner, en la tercera edició 

(19673).  

Un estudi etimològic, històric per tant, i comparatiu complet dels verba tertiae 

infirmae de l’hebreu bíblic masorètic era una feina que encara estava per fer. El treball 

de Meir Fraenkel (1970), titulat Zur Theorie der Lamed-He Stämme. Gleichzeitig ein 

Beitrag zur semitisch-indogermanischen Sprachverwandtschaft, és una obra 

científicament inadmissible; en detallo els motius en la introducció d’aquest capítol sisè.  

En aquesta tesi, doncs, he prescindit de les reconstruccions etimològiques del 

treball de Fraenkel (1970) i fonamento els comentaris etimològics i la reconstrucció de 

l’arrel PS, feta la consulta bibliogràfica prèvia, en el testimoni de les llengües semítiques 

més antigues documentades, en el funcionament intern d’aquest tipus de verbs en cada 

llengua i, en el cas que l’arrel verbal pugui ser remuntada a l’àmbit camiticosemític, en 

els testimonis de les llengües afroasiàtiques.  

En el capítol següent (§ 7) faig la catalogació etimològica (històrica) de tots 

aquests verbs per oferir-ne una visió de conjunt. Parteixo de les conclusions 

argumentals i etimològiques que he fet derivar de l’estudi etimològic dels verbs tertiae 

infirmae (< *y, *w) de l’hebreu bíblic masorètic (v"k) realitzat en el capítol sisè. En 

aquesta catalogació he fet, a grans trets, una distinció binària general entre verbs 

denominatius, és a dir, aquells verbs que es remunten a una arrel nominal PS i/o AA, per 

una banda, i entre verbs deverbals, és a dir, aquells que provenen d’una arrel verbal PS 

i/o AA, per l’altra. Cada un d’aquests apartats, al seu torn, se subdivideix d’acord amb 

l’origen PS o AA del verb hebreu.  

Acabada aquesta part més etimològica de l’estudi, faré referència als diferents 

procediments d’allargament radical que es poden observar, després d’haver fet la prèvia 

reconstrucció etimològica, en els verbs v"k de l’hebreu bíblic. En concret parlo de la 

prefixació mitjançant un nombre limitat de determinatius radicals que, units a una arrel 

afroasiàtica d’origen biconsonàntic, allarguen l’arrel verbal protosemítica cap al patró 

triconsonàntic.  

En aquest darrer capítol mostro també les característiques argumentals i 

morfològiques que presenten els verbs tertiae w testimoniats en les llengües semítiques 

antigues en contraposició amb els de tercera radical y.  

Finalment, en l’apartat sobre les variacions radicals en una mateixa arrel, descric 

els trets argumentals que es troben en els verbs geminats (tipus pll), els reduplicats 
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(tipus plpl) i els tertiae infirmae que comparteixen una base binària comuna. Aquests 

són, doncs, els objectius i l’estructura general d’aquesta tesi doctoral. Passo a 

continuació a desenvolupar-ne el contingut. 
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I  

LES LLE�GÜES SEMÍTIQUES 

 

 

1.1. Les llengües camiticosemítiques o afroasiàtiques. 

 

La idea de l’existència d’una família lingüística denominada “camític”, que 

inclouria diverses llengües del nord d’Àfrica i que estaria emparentada amb el grup 

lingüístic de les llengües semítiques, s’originà en l’època moderna probablement arran 

dels estudis realitzats per K. Richard Lepsius (1810-1884). Aquesta hipòtesi rebé suport 

científic en les obres de Leo Reinisch (1909).1 

 El terme “camiticosemític” és emprat per designar una protollengua i al mateix 

temps un phylum lingüístic. Segons el Hamito-Semitic Etymological Dictionary (HSED 

ix) el protocamiticosemític es parlà abans del 9000 aC en les àrees compreses en el 

llevant-nord del continent africà. El terme “semitocamític” sorgí arran de les 

“Genealogies de les nacions” (Gn. 10), que, al seu torn, provenen dels tres fills de Noè:  

• Sem: d’on sorgeixen les llengües semítiques. 

• Cam: d’on sorgeixen les llengües afroasiàtiques (egipci, berber, cuixític, omòtic 

i txàdic).  

• Jàfet: d’on sorgeixen les llengües indoeuropees. 

 

 Quant a la denominació del grup d’aquest phylum lingüístic, tenint en compte 

que no hi va haver cap entitat “camítica” contraposada com a unitat a la del “semític”, 

hi ha estudiosos que han volgut canviar l’antiga denominació tradicional (Diakonoff 

1988: 15). Així, als Estats Units, per exemple, s’acostuma, arran de l’estudi fet per 

Greenberg (1952), a denominar-les afroasiatic languages; l’escola russa de l’època 

soviètica, en canvi, va anomenar aquestes llengües afrasian languages.2  

 Les llengües afroasiàtiques s’estenen des de l’Àsia Central fins a l’oceà Atlàntic 

(dialectes de l’àrab), des de Tanzània (sud cuixític) cap al Senegal i el Marroc (llengües 

berbers), des de Nigèria (txàdic) fins a l’illa de Malta (maltès), al Mediterrani. Segons la 

                                                 
1 Segueixo de ben a prop en les informacions d’aquest primer apartat el pròleg de Diakonoff (1988). 
2 En aquesta tesi empro el terme “camiticosemític” com a sinònim d’“afroasiàtic” o “semitocamític”. 
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classificació actual més acceptada, aquest phylum lingüístic es pot dividir en sis 

branques: 1. Semític; 2. Líbico-berber; 3. Cuixític; 4. Omòtic; 5. Egipci; 6. Txàdic.3 

 Els científics que treballen en el camp de la lingüística històrica i comparada del 

grup de llengües que pertanyen al phylum afroasiàtic situen aproximadament entre el 

8000 i el 5000 aC (així Diakonoff4 i Heine)5 el moment de la divisió lingüística i de 

l’expansió migratòria dels pobles camiticosemites.  

Tot i que el moment de fragmentació dialectal i de separació del grup afroasiàtic 

s’ha arribat a fixar més o menys cronològicament, no és pas tan clar establir-ne la seu 

originària. El mateix cas s’esdevé en el camp de la lingüística indoeuropea: el moment 

de fragmentació dialectal i de migració se situa entorn del 5000 aC, que és, de fet, la 

frontera límit fins on arriba científicament la reconstrucció lingüística. L’assentament 

originari dels pobles indoeuropeus, emperò, no és encara del tot clar, i les teories són 

diverses. En aquest sentit, veg. Villar (19962: 28ss). Amb referència a la seu dels pobles 

camiticosemites, veg. Petráček (1988a: 17-23), amb bibliografia detallada sobre el tema. 

Amb relació a la qüestió de la seu originària del phylum camiticosemític i dels 

parlants d’aquestes, hi ha dues teories distintes: la hipòtesi asiàtica, per una banda, i la 

hipòtesi africana, per l’altra. Els defensors principals de la primera hipòtesi, la teoria 

asiàtica, són els científics formats a l’escola russa (Dolgopolsky, Militarev i Šnirelman, 

entre d’altres). A mitjan anys vuitanta Militarev qüestionà altra vegada la veracitat de la 

hipòtesi africana.6 

Aquesta teoria defensa que la seu originària de la família de llengües 

afroasiàtiques hauria de situar-se en zona asiàtica. Des d’allí, els diferents pobles i 

llengües es devien dispersar: els semites, cap a l’Àsia Menor, cap a la península Aràbiga 

i cap a la zona d’Etiòpia. Les branques restants, cap a ponent, cap al nord d’Àfrica. Ja 

en el continent africà, els egipcis i els berbers es devien assentar a la part nord del 

continent africà; cap al sud, l’omòtic, cap a l’est, el txàdic, i cap al sud-oest i el sud, el 

cuixític.  

                                                 
3 Quant a les característiques lingüístiques, subdivisió i marc geogràfic, remeto el lector a Diakonoff 
(1988: 15-22) i a Ehret (1995: 1-14). 
4 Cf. Diakonoff (1988: 25): “Further comparison of Proto-Semitic with the reconstructed Proto-Cushitic 
language(s) shows that the separation of the Cushitic tribes took place at the level of the late Mesolitic 
period (not later than the 8th millennium B.C). Thus the Proto-Afrasian language has to be assigned to the 
Mesolithic period”. 
5 Cf. B. Heine (1979: 42): “Proto-Erythraic is likely to go back at least to the 5th or 4th Millennia B.C.”.  
6 Cf. Dolgopolsky 1998. Pel que fa a la bibliografia que fa referència a la hipòtesi de l’origen asiàtic de la 
família lingüística camiticosemítica, veg. Militarev i Šnirelman (1984), per una banda, i Militarev i 
Starostin (1984: 34-ss), per l’altra. Veg. també les observacions de Militarev (1983: 97-106) amb relació 
al problema. 
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Amb relació a la teoria que ubica la seu originària dels pobles camiticosemites al 

continent africà, hi ha també dues hipòtesis possibles: la primera situa el centre originari 

a la zona nord; la segona, l’estableix a la zona nord d’Etiòpia i del Sudan occidental.7 

Quant a la primera, hi ha noves teories que situen la seu originària dels pobles 

semites i cuixites al nord-est d’Àfrica.8 Els treballs de Heine (1979) i els estudis 

analítics de Diakonoff (1981) han fet creïble aquesta hipòtesi, que manté que les 

llengües afroasiàtiques i llurs parlants tenien la seu originària en la part nord del 

continent africà: d’allí, es devien escampar cap al sud (txàdic), en direcció sud-est 

(cuixític, omòtic), cap al Nil (antic egipci) i cap a l’Àsia (semític).  

Amb referència a la hipòtesi etiòpica, Ehret (1984), en els seus estudis, que han 

estat resumits en les síntesis de Thelwall (1984),9 és defensor d’establir el nucli 

originari dels pobles afroasiàtics en la zona que encercla el Sudan occidental i l’antiga 

Abissínia. Des d’aquest centre originari es devien escampar les diferents llengües 

afroasiàtiques: cap al sud, l’omòtic; cap a l’est, el txàdic; cap al sud-oest i el sud, el 

cuixític; cap al nord, l’egipci; cap al nord-est, el berber; i el semític, en direcció nord, 

cap a l’Àsia. Una posició semblant la manté també Harold C. Fleming en els seus 

estudis (1968, 1977 i 2006).  

 

 

1.2. Sobre la reconstrucció històrica de les llengües semítiques 

 

 El camí més fiable per establir el parentiu de llengües ha de ser sempre el 

diacrònic, car l’anàlisi simplement descriptiva i sincrònica no és, en aquest cas, el 

mètode més idoni. El parentiu genètic, doncs, cal que sigui un fet merament històric. 

 Amb relació a les famílies lingüístiques en general i pel que fa a les llengües 

semítiques en particular, la demostració lingüística d’aquest parentiu no es fonamenta 

únicament en l’existència de trets comuns en el grup de llengües emparentades, sinó 

també en les lleis de correspondència que s’estableixen per a cada llengua.  

                                                 
7 Per part dels semitistes, ja és una hipòtesi antiga i tradicional. Cf. en aquest sentit Noeldeke (1887: 9, § 
3.2.1.2). 
8 Quant al semític, veg. Hudson (1978: 119-166), amb bibliografia que fa referència al problema. En 
general, cf. Fleming 1968, 1977 i 2006; Bender 1975; Heine, Rottland i Vossen 1979; i Heine 1981. Amb 
relació a treballs de caire historicolingüístics, veg. Diakonoff 1975b i Ehret 1984; amb relació a la 
hipòtesi nord-africana, veg. l’argumentació arqueològica feta per McBurney 1975. 
9 Quant a aquesta hipòtesi, Ehret aporta diferents arguments prehistòrics i arqueològics; veg. també Ehret 
i Posnansky (eds.) 1982 i també Ehret 1984.  
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 El que em proposo de fer ara és una breu descripció fonològica, morfològica i 

sintàctica de les llengües semítiques antigues per mirar de subratllar els trets lingüístics 

més característics d’aquesta família, trets presents en algunes llengües, en d’altres 

perduts, però que, mitjançant la reconstrucció interna de cada llengua, menen a ser 

considerats trets històrics i, per tant, trets ancestrals de la protollengua. 

 Els trets que descriuré a continuació són, al meu entendre, els més característics 

de les llengües semítiques, la qual cosa no implica que no es donin en altres llengües: 

aquests trets no són excloents ni únics d’aquesta família; la totalitat del conjunt, emperò, 

ajudarà a definir i emparentar històricament totes aquestes llengües com a pertanyents a 

una família lingüística ben caracteritzada.10 

 

 

1.3. El protosemític 

 

Com a substantiu, el terme “protosemític” fa referència a la reconstrucció 

històrica de la protollengua a partir de la qual es deriven i s’expliquen les llengües 

semítiques. Els primers documents escrits en una llengua semítica són en accadi i daten 

aproximadament del 2300 aC. El protosemític es parlà probablement en el quart 

mil·lenni aC (si fa no fa, un mil·lenni més tard, doncs, que l’indoeuropeu). 

 

 

1.3.1. Fonologia 

 
La fonologia és potser l’àrea en la qual la reconstrucció comparada sol ser més 

reeixida i agraïda (Hock 19912: 592). Per una banda, perquè el nombre de segments en 

una llengua determinada és més reduït que el nombre de paraules o morfemes. A més a 

més, els esquemes morfològics i sintàctics solen ser molt més complexos que els 

fonològics. Per l’altra, és molt més fàcil de trobar evidència rellevant suficient per a la 

fonologia que per a la morfologia o la sintaxi: fins i tot els textos relativament breus 

poden arribar a oferir una visió força completa de l’inventari fonològic d’una 

determinada llengua. 

                                                 
10 Amb relació al tema de la descripció lingüística de les llengües semítiques, veg. sobretot els articles 
d’Ullendorff 1958 i de D. Cohen 1973, i, en paral·lel, Petráček 1954, Voigt 1999 (sobretot quant a la 
comparació del sistema consonàntic i amb relació al tema de les incompatibilitats de les arrels), Vergote 
1974 i 1975 (amb relació a la morfologia de les llengües semítiques i de l’antic egipci), Leslau 1975 i 
Rössler 1971 (quant a les equivalències morfològiques de l’egipci i del semític). 
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El sistema fonològic protosemític està format per consonants, semivocals i 

vocals. La classificació pot fer-se segons el lloc i segons el mode d’articulació. Segons 

el lloc d’articulació, hi trobem les bilabials p, b i m; les dentals t, d, ṭ, s, z, ṣ, ś, ṣ́ (ḍ), l, r 

i n; les interdentals ṯ, ḏ, ṯ,̣ i (ẓ); les palatals š i y; les velars k, g, q, ḫ i ġ; les faringals ḥ i 

ˁ, i les glotals ˀ i h.  

Segons el mode d’articulació, es reconstrueixen per al PS les oclusives p, b, t, d, 

ṭ, k, g i q i ˀ; les fricatives s, z, ṣ, ṯ, ḏ, ṯ,̣ (ẓ), š, ḫ, ġ, ḥ, ˁ i h; les laterals ś i ṣ́ (ḍ); les 

líquides l, r; les nasals m i n; i les semivocals w i y. 

El sistema vocàlic que es reconstrueix per al semític és el següent: una vocal 

oberta anterior velar a [å], una vocal frontal palatal tancada i i una vocal velar anterior 

tancada u. El PS tingué també les tres corresponents vocals llargues ā, ī, ū.11  

Una de les peculiaritats del sistema fonològic PS rau en les anomenades 

“consonants emfàtiques”. Tradicionalment s’ha designat amb aquest terme la correlació 

característica de les llengües semítiques (i camiticosemítiques), testimoniada en semític 

per dues vies diferents d’articulació: per la glotalització en les llengües semítiques 

d’Etiòpia i en el sud-aràbic modern (ejectives postglotalitzades: pˀ, tˀ, sˀ, čˀ, kˀ) i la 

velarització o faringalització en àrab (D. Cohen 1973: 432). Quant a les anomenades 

“emfàtiques”, foren segurament originalment ejectives glotalitzades (talment es realitza 

en les llengües etiòpiques);12 són també freqüents en el repertori fonètic de les llengües 

cuixítiques. 

Des d’un punt de vista tipològic, les faringals, especialment la ˁayin (faringal 

sonora) i la ḥ (faringal sorda), també es troben en cuixític i aparentment en algunes 

llengües caucàsiques; la faringal sorda ḥ és present en berber i podria haver format part 

també de l’estructura fonològica del protoindoeuropeu (pie.), tot i que la qüestió encara 

no és prou clara. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Quant a la possibilitat de reconstrucció de líquides i nasals vocàliques (ṛ, ḷ, ṃ, ṇ), com s’esdevé en 
indoeuropeu, veg. l’interessant article de Blake (1911: 217-222). 
12 Hi ha semitistes, emperò, que veuen la glotalització com a tret d’origen secundari. Veg. així Lipiński 
(1997: 106 § 10.10). 
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1.3.2. Morfologia 

 

1.3.2.1. L’arrel 

 

S’ha vist en la tendència al triradicalisme consonàntic de l’arrel (verbal) semítica 

una característica pròpia d’aquesta família. Entorn de la descripció de l’arrel nominal i 

verbal del PS, però, l’opinió dels estudiosos no és pas unitària, i hi ha qüestions encara 

no resoltes, com ara les que giren entorn del triradicalisme i del biradicalisme de l’arrel 

o també la qüestió sobre el paper que han de tenir les vocals en la reconstrucció 

històrica de l’arrel.13 Totes aquestes qüestions les detallaré en el capítol segon d’aquest 

estudi. 

 El predomini de les consonants sobre les vocals ha estat assenyalat com a tret 

semític característic (D. Cohen 1973a: 434-435). Segons aquesta visió, doncs, les 

consonants són portadores del significat lèxic radical, i les vocals, les modificadores 

gramaticals.14 Sobre la necessitat de la reconstrucció vocàlica de l’arrel PS, en parlaré 

detalladament també en el capítol següent.15 

 

 

1.3.2.2. Les incompatibilitats de les arrels 

 

Un tret característic i present en les llengües semítiques és el que fa referència a 

les lleis d’incompatibilitat entre els morfemes que formen part de l’arrel verbal semítica. 

Les llengües semítiques, doncs, revelen determinades incompatibilitats estructurals, la 

qual cosa redueix el nombre possible de combinacions de les arrels triconsonàntiques 

(veg. infra, el cap. tercer d’aquesta tesi).16 

                                                 
13 Amb relació a aquesta problemàtica, veg. D. Cohen (1973: 448) i Ullendorff (1958: 70-71). La 
bibliografia sobre aquest tema és amplíssima. 
14 En les llengües semítiques, les oposicions vocàliques poden assumir la totalitat de la diferenciació 
semàntica entre dues formes: d’aquí potser la necessitat de la seva reconstrucció en les arrels (veg. D. 
Cohen 1973: 437-438), com p. ex. àr. ğamal ʻcamellʼ, vs. ğamāl ʻbellesaʼ. En la base, ambdós fenòmens 
són diferents; cal diferenciar les estructures fonamentals del semític i els fets secundaris accidentals en 
cada llengua. 
15 Veg. Petráček (1954: 593): “Man kann die Konsonanten und Vokale voneineander nicht trennen und 
isolieren, was eine der typologischen Eigenschaften des Semitischen ist. Es ist also unrichtig zu sagen, 
daß die Bedeutung nur an den Konsonanten haftet”. 
16 El tema de les incompatibilitats de les arrels, de què tractaré detalladament en el capítol tercer, té una 
bibliografia molt vasta. Amb relació a l’egipci, veg. Voigt (1999: 366). Les llengües indoeuropees 
presenten també una clara incompatibilitat radical, la qual cosa les fa tipològicament comparables amb les 
llengües semítiques. En aquest sentit, cf. Kuryłowicz (1935: 121) i Ammer (1950-1952: 211-212). 
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1.3.2.3. La inflexió vocàlica 

 

L’ús enormement estès en les llengües semítiques de la flexió interna vocàlica 

(apofonia) és un tret tipològicament remuntable al PS,17 i potser una de les evidències 

clares de la necessitat de la reconstrucció vocàlica en les arrels semítiques.18 La flexió 

radical subratlla el fet que tota forma comporta un tema caracteritzat per una seqüència 

vocàlica interna a la radical. El funcionament de l’apofonia nominal i verbal serà 

analitzat amb deteniment en el capítol cinquè d’aquesta tesi. 

  

 

1.3.2.4. Morfologia nominal 

 

Diferents trets pertanyents al PS es podrien citar a l’hora de parlar de la 

morfologia nominal de les llengües semítiques. Alguns d’aquests, potser els més 

representatius, tot i que no pas tots, se citen tot seguit a tall d’exemple. 

En el substantiu, un dels trets propis de les llengües semítiques és l’ús de l’estat 

constructe (en principi, sense article i sense nunació ni mimació) per expressar la relació 

genitival. 

 És també una característica pròpia del PS la derivació del substantiu mitjançant 

l’ús de prefixos,19 infixos i sufixos nominalitzadors; així, per exemple, els sufixos -ān > 

-ōn > -ūn formen adjectius, substantius verbals, diminutius, noms d’agent i plurals 

fractes; els sufixos -iy > ī i -ay > -ā són formadors del gentilici, l’anomenat nisba; -ya és 

un sufix hipocorístic formador de diminutius; -at, -ut, -it són sufixos de noms abstractes 

o col·lectius (afegits a noms masculins, passen a ser de gènere femení).  

                                                 
17 Petráček (1954: 589): “Unter einem Typ versteht man gewöhnlich eine Komplex von 
Zusammenhängen, die der Grammatik einer Sprache ein gewisses Gepräge geben. Diese Typen, oder 
typologischen Tendenzen, sind bekannt: es sind die Isolierung, die Agglutionation, die Flexion, die 
Introflexion und die Polysynthesis. Manche Forscher kennen noch weitere. Davon ist den semitischen 
Sprachen die Introflexion eigen, die sich hier am stärksten durchsetzt”; veg. també Petráček (1954: 593) 
“Rein typologisch gesprochen kann man sagen, daß der introflexive Typ, der in den semitischen (weniger 
in den hamitischen) Sprachen der herrschende ist, dem flexiven Typ der indo-europäischen Sprachen am 
nächsten steht. Man hat sogar die Introflexion für eine Abart der Flexion gehalten”. 
18 Hi ha casos en què la sola seqüència de vocals en un esquema determinat és l’únic morfema 
discriminant, com per ex. en els pl. fractes o en el mateix sistema apofònic verbal. 
19 P. ex. ya- (per a noms d’animals i plantes), wa-, m- (per a topònims, instrumentals, agents, noms 
verbals i participis), n- (per a noms deverbals de la conjugació derivada en n), t- (per a noms deverbals) i 
š- (per a noms verbals derivats i elatius). 
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La derivació verbal i nominal també es duu a terme a través de geminacions 

(sobretot de la segona consonant) o per mitjà d’allargaments vocàlics, per exemple, 

l’esquema C1aC2C2āC3 en semític és indicador de noms de professió (rakkāb ʻgenetʼ en 

hebreu, gabbār ʻobrerʼ en geˁez, etc.); els esquemes del tipus C1vC2C2vC3 i C1vC2C2v¤C3 

són emprats també per indicar adjectius intensius (ex. qattanu ʻmolt petitʼ en assiri-

babilònic; šappīr ʻbonicʼ en arameu; ˀaddīr ʻpoderósʼ en hebreu i fenici, qaddūs o 

quddūs ʻsantíssimʼ en àrab).  

Els esquemes estesos per reduplicació també són nombrosos en les llengües 

semítiques, per exemple kabkab- ʻestrellaʼ en amorreu, testimoniat com a kakkabu(m) o 

kawkab > kōkab en altres llengües; gulgull(at)um ʻcalaveraʼ en assiri-babilònic, hebreu 

gulgolet, arameu gûlgûltā i àrab ğalğala(tun).20  

 Tornant a la flexió nominal, per a les llengües semítiques es reconstrueixen els 

sufixos de casos següents:21  

   

 Nominatiu Acusatiu Genitiu 

sg. -u -a -i 

dual -ā -ay 

pl. -ū -ī  

 

Per al PS també es reconstrueixen preposicions, adverbis, conjuncions i pronoms 

comuns, així com arrels verbals i nominals PS amb els conseqüents canvis regulars 

fonètics que en cada llengua es deriven. 

  

 

1.3.2.5. Morfologia verbal  

 

 El sistema verbal de les llengües semítiques antigues testimoniades permet 

reconstruir per al PS els trets que tot seguit apuntem. Per una banda, l’ús en l’època 

històrica de la prefixació o la infixació derivativa per marcar l’Aktionsart verbal (h-, š- o 

bé ˀa-causatiu; \-reflexiu; D-intensiu i formacions derivades amb t prefixada o 

                                                 
20 Quant a l’existència d’esquemes en les llengües semítiques i la semblança amb l’egipci, veg. Vergote 
(1974 i 1975). 
21 Quant a les llengües semítiques occidentals, el cananeu i l’arameu del primer mil·lenni aC perderen la 
desinència vocàlica de cas, amb la qual cosa la reestructuració sil·làbica del substantiu es dugué a terme 
mitjançant una vocal anaptíctica. 
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infixada). Per l’altra, la clara oposició formal entre la conjugació sufixada i la 

conjugació prefixada: amb pronoms personals prefixats i sufixats. Tot i que a l’origen, 

com ho testimonia encara l’accadi, aquesta oposició podria haver fet referència a 

l’Aktionsart (estativitat vs. agentivitat a l’acció verbal), en semític occidental aquesta 

oposició esdevé de caire aspectual (perfectivitat vs. imperfectivitat) i, més tard, 

temporal.22  

La diàtesi en la forma bàsica es marca mitjançant l’apofonia vocàlica, recurs que 

a l’origen podria haver marcat també l’Aktionsart. 

 Quant a les estructures semàntiques, sintàctiques i argumentals dels verbs AA, 

Diakonoff (1988: 85) comenta que, tot i que l’estructura verbal és variada, la gran 

majoria es caracteritza, en primer lloc, per la distinció entre les categories d’acció i 

d’estat i, en segon lloc, per la diferència entre les categories sintàctiques de transitivitat i 

d’intransitivitat. Els verbs d’acció, alhora, es distingiren en dos aspectes: el puntual i el 

duratiu. Les formes aspectuals derivaren, doncs, en els aspectes perfectiu i imperfectiu i, 

més tardanament, s’arribaren a concebre com a temporals (passat i present-futur).23 

L’existència, per altra banda, d’una conjugació sufixada per als verbs d’estat en 

AA fa pensar, també, que el sistema verbal de l’accadi és l’originari: la presència d’una 

passiva interna pròpia de les llengües occidentals (Kienast 2001: § 222), així com de 

l’especialització verbal del nou perfectiu occidental, marcador d’agentivitat i estativitat, 

són indicadors d’una innovació de les llengües semítiques occidentals. 

L’origen AA de la categoria morfològica de l’estatiu (Lipiński 1997: 337) és 

demostrat per l’antic perfectiu egipci, també denominat “pseudo-participi” (ex. hr-t/ti 

ʻ(tu, msc.) estàs contentʼ), i per la conjugació sufixada líbico-berber de verbs estatius 

que expressen qualitat, l’anomenat “qualitatiu” (ex. tuareg məẓəg ʻell és sordʼ). Això 

                                                 
22 Des de la perspectiva de lingüística tipològica, el sistema verbal del pie., d’acord amb H. Rix (1986), 
estava format originàriament per un ric sistema de temes d’Aktionsart. A part dels cinc temes 
d’Aktionsart reconstruïts pel Lexicon der indogermanischen Verben (LIV) (22-25), H. Rix (1986: 16) veu 
en els sufixos primaris que formen els diferents temes de present, antics sufixos que en una època anterior 
al pie. (prepie., estadi A) haurien servit per formar els diferents temes de l’Aktionsart. Originàriament els 
temes d’aorist i de perfet haurien estat també Aktionsarten i fou més tard que esdevingueren temes 
aspectuals i facilitaren l’aparició d’un sistema aspectual format per temes de present, d’aorist i de perfet. 
Quant a aquesta qüestió, veg. també Meier-Brügger (2002: 176-177 § F 206).  
23 Quant al semític meridional i als testimonis de l’antic perfectiu de vocalisme reduït, veg. Corriente 
(1996: § 2.3.3): “Sin embargo el semítico meridional conserva algunos arcaísmos, como el valor de 
perfectivo del imperfectivo apocopado en estructuras condicionales o negado con lam en nordarábico 
(clásico o dialectal), y el estereotipado yəbe ‘dijo’ del gəˁəz, procedentes de una fase común con el 
semítico oriental, en la que aún no existía el perfectivo sufijado, salvo como un procedimiento para 
conjugar adjetivos (estativo), de manera que el paradigma prefijado era el único modo de conjugar verbos 
de acción distinguiéndose modos, tiempos y aspectos a partir de él, por procedimientos ya no siempre 
compartidos por las distintas lenguas en su forma o función”. 
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ens mena a entendre l’estatiu com a categoria no marcada enfront de la perfectivitat i la 

imperfectivitat, categories marcades aspectualment. 

 

 

1.3.3. Sintaxi 

 

El predomini de la parataxi (coordinació, juxtaposició) enfront de la hipotaxi 

(subordinació), a causa potser de la simplicitat del sistema verbal i modal de les 

llengües semítiques, ha de ser un dels trets característics en la sintaxi d’aquesta família 

lingüística (Ullendorff 1958: 72). Això no obstant, val la pena remarcar que el procés 

envers la subordinació ja es fa palès en les llengües antigues (accadi, ugarític, àrab, etc.; 

veg. Moscati 1969: 134-137) com en les modernes (així, per exemple, en amarinya i en 

altres llengües etiòpiques). 

En l’àmbit de la sintaxi, ha de ser també pertinent de remarcar la clara tendència 

a l’ús del recurs de l’acusatiu intern. Aquest tret és comú a l’egipci antic i potser hauria 

estat un recurs important del semitocamític per resoldre la manca d’adverbis (Petráček 

1954: 593). 

Exposat aquest capítol introductori, enceto el capítol segon d’aquesta tesi, un 

capítol que versa sobre la reconstrucció històrica de l’arrel verbal en semític. 
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II 
L’ESTRUCTURA DE L’ARREL E� SEMÍTIC 

REFLEXIO�S E�TOR� DE LA RECO�STRUCCIÓ DE LA SEVA VOCAL RADICAL 
 

 

2.1. La lingüística històrica. Les llengües semítiques i la reconstrucció del 

protosemític 

 

En aquest capítol pretenc definir morfològicament i des d’una perspectiva 

històrica l’arrel nominal i verbal del semític a partir dels testimonis de les llengües 

antigues emprades en la reconstrucció històrica, en especial de l’hebreu bíblic 

(masorètic), de l’arameu, de l’àrab clàssic, de l’accadi i del geˁez.24  

Amb relació a les famílies lingüístiques en general i pel que fa a les llengües 

semítiques en particular, la demostració lingüística del parentiu genètic no es fonamenta 

únicament en l’existència de trets comuns en el grup de llengües emparentades, sinó en 

les lleis de correspondència que s’estableixen per a cada llengua. El primer fonament, el 

de l’existència de trets comuns, es fonamenta en els indicis; el segon, el de les lleis de 

correspondència interna, hi aporta les proves fefaents. 

Si bé amb el pas del temps les llengües canvien d’estructura, no obstant això, es 

poden trobar els trets regulars entre les formes de l’una i de l’altra, els quals no 

s’expliquen per atzar, ans únicament per parentiu històric (D. Cohen 1973: 431). La 

prova definitiva del parentiu genètic, i, de fet, per a molts lingüistes, l’única prova real 

(Hock 19912: 567), rau en la reconstrucció lingüística de les formes ancestrals, a partir 

de les quals poden ser derivades sistemàticament les formes testimoniades 

corresponents: és aquesta la gran tasca de la lingüística històrica (veg. Meillet 1921). 

 

 

 

 

 
                                                 
24 Amb relació a l’estructura de l’arrel semítica en general, la bibliografia és molt àmplia. En aquest 
sentit, veg. especialment Philippi (1875); Landsberger (1935); Cantineau (1950); Petráček (1954), (1955), 
(1974), (1982), (1985) i (1987); Macdonald (1963/65); Zaborski (1969), (1971), (1975), (1991) i (1994); 
Diakonoff (1970) i (1975b); D. Cohen (1973: 447ss.) i (1978: 88); Fronzaroli (1973); von Soden (1973); 
Eilers (1978: 126) i (1987); Rössler (1981); Loprieno (1984); Voigt (1988a) i (2001b); Fleisch (1990: 
402); E. L. Edzard (1991); Lipiński (1991); Schramm (1991); Goldenberg (1994); Tropper (1995); del 
Olmo Lete (1998), (2003), (2004) i (2008: 1; 10); i Kienast (2001: § 50.2). Amb relació a l’AA en general, 
veg. Ehret (1995: 15-54). 
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2.2. La reconstrucció històrica de l’arrel semítica 

 

A diferència del que s’esdevé en lingüística indoeuropea, on la reconstrucció de 

l’arrel ja fou resolta satisfactòriament amb el clàssic estudi de Benveniste de l’any 1935 

(19623: 171),25 en semitística, a causa de la manca d’un sistema de reconstrucció fixat i 

acceptat, i potser també pel fet de l’aparença formal triconsonàntica evident de les 

llengües semítiques, el problema de les arrels encara no ha estat solucionat (veg. del 

Olmo Lete 2003: 7): no hi ha communis opinio a l’hora de reconstruir formalment les 

arrels des d’una perspectiva històrica. Així doncs, tal com exposaré a continuació, els 

semitistes i els lingüistes, quan teoritzen sobre l’arrel semítica, es mostren partidaris de 

seguir un dels següents camins:26 

Per una banda, hi ha la visió tradicional dels semitistes que reconstrueixen l’arrel 

amb esquelet consonàntic, sense cap Wurzelvokal: és aquesta la visió tradicional de 

l’arrel semítica, entesa així pels estudiosos a través dels segles, començant pels 

gramàtics medievals i acabant pels semitistes dels segles XIX i XX, útil i pedagògica a 

l’hora d’entendre el funcionament intern de les llengües semítiques (aquesta posició ha 

estat adoptada per una gran majoria dels semitistes; recentment, Fleisch (1990: 402), 

Buccellati (1996: 57-59), Kienast (2001: § 50.2), entre altres, són seguidors d’aquesta 

reconstrucció consonàntica). 

Per l’altra, hi ha la concepció dels estudiosos més innovadors, que treballen en 

lingüística històrica comparada i semítica, molts dels quals entenen l’arrel semítica i 

afroasiàtica com una arrel, com a mínim en l’època presemítica, bàsicament 

biconsonàntica, allargada per un Wurzeldeterminativ, i amb una Wurzelvokal com a 

vocal característica de l’arrel (cf. en aquest sentit les teories de von Soden (GAG: § 50c), 

Castellino (1962: 45), Fronzaroli (1963: 126), Kuryłowicz (1972: 43), Petráček (1982: 

384-385), Schramm (1991: 1407), Diakonoff (1991-92), Belova (1993), del Olmo Lete 

(2003: 28-29), Frolova (2003), Militarev-Kogan (2000 i 2005) i Kogan (2005: 164)).27  

                                                 
25 Amb relació al tema de l’arrel indoeuropea en comparació de l’arrel semítica, veg. Ammer (1950-52 : 
198-199). 
26 Un excel·lent estat de la qüestió sobre la problemàtica de l’estructura de l’arrel en semític a partir dels 
anys quaranta fins als nostres dies es troba en del Olmo Lete (2003: 15-55). 
27 Com es poden arribar a salvar ambdues tendències? La resposta és senzilla i fa referència a l’àmbit de 
la sincronia i de la diacronia. Per això podem seguir l’argument del Prof. Gregorio del Olmo, que, en el 
seu estudi (2003: 28-30), fa la distinció de dos àmbits d’aplicació del concepte d’arrel. El primer àmbit, el 
funcional, és aquell que fa referència a l’anàlisi sincrònica o morfològica; en aquest àmbit, l’arrel ha de 
ser entesa com a morfema abstracte discontinu. El segon àmbit postulat és el generatiu o diacrònic, que és 
propi de les formes primitives o etimològiques, caracteritzades per una Wurzelvokal com a morfema 
integrant de l’arrel. Segons el Dr. del Olmo, doncs, l’arrel semítica (morfema lèxic original) és una 
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2.3. Estructura de l’arrel nominal i verbal en semític. Biconsonantisme i 

triconsonantisme 

 

Tenint ben present aquesta perspectiva històrica de la llengua i de la 

reconstrucció lingüística de les arrels originals, oferim a continuació la descripció de 

l’arrel semítica. L’estructura mateixa de l’arrel semítica nominal i verbal, així com 

l’existència clara de lleis d’incompatibilitat radical,28 ens menen a definir l’arrel 

semítica com una entitat fonètica completa, que no és motivada per cap procés de 

derivació productiu o vivent, sinó que és la base morfològica i abstracta de la derivació, 

és a dir, com aquella part de la paraula a partir de la qual totes les formes històriques 

testimoniades de les llengües semítiques, mitjançant les lleis internes establertes, es 

deriven i s’expliquen. Aquesta arrel és una pura abstracció analítica, car no és possible 

de trobar-la com a real en cap període històric (veg. D. Cohen 1973: 448).  

Tenint en compte aquest fet, l’estructura més simple de l’arrel semítica29 hauria 

de respondre als paràmetres d’una arrel monosil·làbica, biconsonàntica i, si es vol, 

trilítera, car en la meva descripció les vocals conten en el còmput (és l’estructura bàsica 

dels nomina primitiva).30  

                                                                                                                                               
realitat lingüística històrica de composició fonològica complexa (2003: 30), “simfònica” (consonant + 
vocal) i de valor semàntic precís, definida com una base monosil·làbica tancada, d’articulació ternària i de 
modulació monòdica en grau zero i bisil·làbica en grau inflexional. Veg., en aquest sentit, del Olmo 
(2008: 1 i 10). 
28 El tema de les incompatibilitats de les arrels té una bibliografia molt rica. L’estudi científic d’aquest 
tema s’inicià amb el ja clàssic article de Greenberg (1950). Quant al tema de les incompatibilitats de les 
arrels en hebreu, cf. Aešcoly (1937-40), Koskinen (1964), Weitzman (1987) i Tobin (1990). Quant al 
semític en general, cf. G. Herdan (1962), Voigt (1981) i Zaborski (1994a) i (1996). Amb relació a 
l’egipci, cf. Voigt (1999: 366). Les llengües indoeuropees presenten també una clara incompatibilitat 
radical, la qual cosa les fa tipològicament comparables amb les semítiques. En aquest sentit, cf. 
Kuryłowicz (1935: 121) i Ammer (1950-1952: 211-212). 
29 Veg. en aquest sentit la concepció de l’arrel que té Voigt (1988a: 15): “Nach den bisherigen 
Ausführungen dürfte klar geworden sein, worin die hier vertretene Wurzelkonzeption besteht. Sie läßt 
sich in zwei Sätzen wiedergeben: a) Jede Wurzel besteht aus drei Radikalen; b) Ein Radikal ist entweder 
ein Konsonant oder ein Vokal (d. i. natürlich ein Kurzkonsonant bzw. ein Kurzvokal). Nur der offene 
Vokal kann nicht Radikal einer Wurzel sein, weil er nicht in silbeneröffnender Position stehen kann. Es 
gilt also: R (Radikal) =K (z. B. KTB, QTL, CWR, ŠDD) oder V (z. B. QUM, RMI, CDU, ULD) – außer A. Es wäre 
sinnvoll, bei den Verba primae, mediae und tertiae vocalis von ‘vornvocaligen’, ‘mittelvocaligen’ und 
‘hintenvocaligen Wurzeln’ zu sprechen. Gerade die Vertreter biradikalistischer Theorien stellen die 
infirmen Verbaltypen gerne in dieser Weise dar –als ob der vokalische Charakter eines Radikals ein 
Hinweis auf seine spätere Hinzufügung sei”. 
30 Amb relació al monosil·labisme de l’arrel indoeuropea, ja des dels estudis de Benveniste (1935) s’ha 
entès l’arrel indoeuropea com a monosil·làbica, triliteral (la vocal de l’arrel entra en el còmput), 
biconsonàntica (cons.+voc.+cons.) i susceptible de rebre allargaments radicals com a sufix (tercera 
posició) o, en formacions secundàries, com a quart o cinquè element de l’arrel. Veg. en aquest sentit 
Benveniste (19623: 171), “On a vu que le dissylabisme apparent de certaines racines indique simplement 
un état suffixé. Mais la racine, monosyllabique, est en même temps trilitère. Cette définition doit être 
entendue littéralement et phonétiquement, et non pas au sens où les sémitistes l’emploient pour 
caractériser seulement le schème consonantique de la racine. En conséquence, sont exclues: les racines à 
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L’atac i la coda d’aquesta síl·laba, doncs, han d’estar constituïts per una 

consonant o una semiconsonant. Com a nucli sil·làbic radical, hauria de reconstruir-se 

una vocal breu31 o bé una semivocal o una sonant sil·làbica (líquida o nasal).32  

Sóc de l’opinió que l’establiment del triconsonantisme en les arrels semítiques es 

dugué a terme en l’etapa protosemítica més antiga gràcies al funcionament productiu de 

l’apofonia verbal i de l’apofonia deverbal nominal i arran de la conseqüent 

reestructuració sil·làbica de l’arrel.33 

És interessant de veure com en l’època històrica es conserven diferents vestigis 

que podrien conduir envers un estadi biconsonàntic de l’arrel.34 Així, l’allargament de 

les arrels es va poder dur a terme mitjançant procediments diferents, com ara la 

reduplicació de l’arrel (verbs pll, verbs plpl > ppl, etc.), mitjançant el comportament 

consonàntic de les semivocals y i w dels verbs còncaus i dels verba tertiae infirmae del 

semític o mitjançant l’afixació d’un Wurzeldeterminativ, de semàntica desconeguda, 

però de clara realitat morfològica.35  

Amb relació al tema dels Wurzeldeterminativ o allargaments radicals, voldria 

deixar ben clara la diferència entre sufixos adradicals, és a dir aquelles parts d’una 

paraula motivades per un procés de derivació productiu i vivent i caracteritzat per una 

                                                                                                                                               
voyelle longue ou autre que e (o); les racines à initiale ou finale vocalique; les racines à consonnes 
pareilles (pep-, mem-, etc.); les racines à sourde et sonore aspirée”. Amb relació al paper que duu a terme 
la fonètica en l’arrel indoeuropea, veg. Ammer (1950-1952: 199-200). 
31 Un altre defensor de la reconstrucció vocàlica de l’arrel és Petráček (1954: 592-593), el qual, havent 
pres els paral·lels precedents de la lingüística indoeuropea, utilitza arguments diacrònics per avalar la 
reconstrucció vocàlica de l’arrel. Petráček mostra en el seu article (1982: 384-385) les diferències 
tradicionals que s’han vist entre les arrels indoeuropees i les semítiques; amb un intent d’atansar-se a 
ambdues arrels, l’autor analitza punt per punt (1982: 384-386) les diferències tradicionals des d’una 
perspectiva distinta i les agermana.  
32 Quant a la possibilitat de reconstruir com a nucli sil·làbic les líquides i nasals sil·làbiques, veg. Blake 
(1911: 217-222), especialment la pàg. 217. Veg. també, amb relació a aquest tema, Bravmann (1977d), 
Petráček (1987a) i Diakonoff et alii (1993: 7-8). 
33 Veg. en aquest sentit del Olmo (2008: 1): “The simple binary articulation (two consonants) is very 
scarce in the primitive Semitic lexicon and is unproductive for the most part. It should be considered 
either as belonging to pre-proto-Semitic (Afro-Asiatic) no semitized stratum or as the result of a phonetic 
reduction. In general, the apparent bi-consonantal radical lexemes show an intensified realisation which 
places them on the same level as the ternary articulation pattern”. 
34 Amb relació al tema de l’estructura biconsonàntica de moltes arrels nominals i verbals d’origen 
onomatopeic en semític, veg. del Olmo (2008: 8). 
35 La definició brugmanniana dels Wurzeldeterminativs es troba en el Grundriß 2 2. 1. 10 f. (citat a través 
d’Ammer 1950-1952: 195, n. 8a): “Man versteht darunter Laute, Konsonanten oder Sonanten, die in 
einem Teil von etymologisch zusammengehörigen Wörtern hinter demjenigen Wortstück, das den nicht 
weiter im Vergleich mit anderen Wörtern analysierbaren Grundteil darstellt, auftreten und eine 
Bedeutsamkeit nach Art solcher Bedeutungen, wie sie an den hinter der Wurzel stehenden Formantien 
gewöhnlich zu beobachten sind, nicht erkennen lassen. Im übrigen denkt auch Brugmann weitgehend an 
ursprüngliche präsensbildende Formantien, die später auf den ganzen Verbalstamm übertragen wurden”. 
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funció semàntica clara i productiva,36 i allargaments radicals (Wurzelerweiterungen) o 

determinatius radicals (Wurzeldeterminativs), és a dir, aquells elements que han estat 

motivats per un procés de derivació que ja no és productiu ni viu, i que, per això mateix, 

es veu mancat de valor semàntic, malgrat que morfològicament és perfectament 

detectable. En aquest sentit, doncs, si bé la morfologia dels determinatius radicals és 

clara, no s’esdevé el mateix amb la semàntica d’aquests (veg. Ammer 1950-1952: 

213).37 

La transformació de l’arrel semítica triconsonàntica en una arrel entesa 

sil·làbicament, com ho féu Benveniste (19623: 170) per a l’indoeuropeu (ie.), ha estat 

refusada en general i sobretot en el camp de la semitística i de la reconstrucció de les 

arrels. Però ja Blake (1911), Petráček (1982: 397 i 1987a: 108) i Diakonoff (1970, 1975, 

1988 i 1991-1992), en els seus estudis, han aplicat la teoria sil·làbica a l’arrel semítica i 

juguen amb el doble paper de les sonants, vocàliques i consonàntiques, en el camp 

teòric de l’arrel semítica: és així com les dues concepcions de l’arrel, aparentment tan 

divergents, poden emparentar-se tipològicament. 

 

 

2.4. La descripció consonàntica de l’arrel semítica 

 

Un cop exposada ja la meva concepció de l’arrel històrica, passo ara a analitzar 

com s’ha descrit a través de la història de la investigació l’arrel semítica. Tal com he 

mencionat anteriorment, és propi de la semitística tradicional el fet de reconstruir 

triconsonànticament l’arrel, de no donar-li cap estructura sil·làbica i de no tenir present 

en la reconstrucció radical, almenys pel que fa a les arrels verbals, cap mena de 

Wurzelvokal. 

                                                 
36 Com, per exemple, els sufixos -ān > -ōn > -ūn del semític, formadors d’adjectius, substantius verbals, 
diminutius, noms d’agent i plurals fractes; o bé els sufixos en -at, -ut, -it, formadors de noms abstractes o 
de col·lectius. Tots aquests sufixos, doncs, tenen un significat concret dins el camp semàntic de l’arrel. 
37 “Was nun die funktionelle Bedeutung dieser vielfältigen Wurzelerweiterungen anlangt, so haben wir in 
der Einleitung festgestellt, daß wir sie von den Suffixen insofern scharf trennen wollen, als ihnen keine 
bestimmte semantische oder besser parasemantische Bedeutung zukommt. Wir könen etwa hier das 
Beispiel der Wurzel *ghe-we ‘gießen’ anführen, die bekanntlich eine –d– Erweiterung in der lat. Form fu-
n-do sowie got. giutan usw. aufweist. Bedeutungsmäßig decken sich die beiden Wurzeln vollkommen, im 
Lat. ist wahrscheinlich auch die Aktionsart noch durch das eingetretene n-Infix genauer präzisiert. Der 
Grund der Erweiterung scheint hier nicht im Semantischen zu liegen, sondern ich sehe ihn vielmehr im 
Formellen: Das Germanische –wie wohl auch das Lateinische– hatte in seiner Verbalstruktur sehr wenige 
Möglichkeiten, vokalisch auslautende Verba ohne Schaden an der Deutlichkeit durch spätere Lautgesetze 
zu flektieren. Durch die Erweiterung wurde diese Schwierigkeit beseitigt. Dieses Argument trifft wohl bei 
den meisten Erweiterungen dieser Art, also bei Verlängerungen der ersten Hochstufe, zu”. 
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La majoria numèrica de les consonants sobre les vocals ha estat considerada la 

manifestació d’una jerarquia de funcions (D. Cohen 1973: 435). Des d’aquest punt de 

vista, les consonants són considerades un suport de significació lèxica de la paraula, 

mentre que les vocals tenen un paper merament gramatical: és en aquest sentit que 

l’arrel semítica ha estat vista com un lexema discontinu, mancat de vocals i merament 

consonàntic (Fleisch 1990: 402).38 Són d’aquest parer els estudiosos que aposten per la 

radicalitat tradicional de l’arrel, entesa sincrònicament com a realitat abstracta 

consonàntica en el sentit que la tradició semítica li ha aplicat.39 

Hem vist com tradicionalment l’arrel semítica s’ha entès com a esquelet 

consonàntic del lexema mancat de qualsevol morfema gramatical, derivatiu o flexional i 

de vocal immotivada, com s’esdevé en els nomina primitiva. Així, es diu que l’arrel de 

kåtab (c�,�F) (pf. act.), kotẹb (c	,¶F) (ptc. act.), miktåb (c�T�f�n) (ʻescritʼ) és formada per les 

tres consonants k-t-b. Això significa simplement que aquestes tres consonants són els 

elements fònics comuns a totes aquestes formes, i únicament aquestes consonants, car, 

com hem vist, cap dels elements vocàlics no és comú en les bases lexemàtiques kåtab-, 

kotẹb-, mikettåb-. Però una definició així no hauria de tenir cap mena d’implicació en 

l’àmbit històric o morfogenètic (veg. D. Cohen 1978: 88). 

La meva opinió, seguint les hipòtesis sincròniques de Kuryłowicz (1961: § 20), 

és que el vocalisme en les arrels verbals semítiques ha de ser constitutiu de l’arrel, a 

nivell sincrònic i a fortiori en el diacrònic, a causa de la importància que té l’apofonia 

en semític. 

 

 

 

 

 

                                                 
38 “Une racine sémitique n’est composée que de consonnes; le développement d’une racine ne peut donc 
être envisagé que sous l’angle: consonne. Le bilitère est devenu trilitère par l’adjonction de consonnes, 
comme on voit le trilitère devenir quadrilitère par l’adjonction de consonnes”. 
39 La diversitat en la terminologia emprada també es troba present en aquest camp, la qual cosa pot 
conduir a vegades a confusió. Hi ha estudiosos que fan la diferència entre arrel, entesa com a entitat 
consonàntica, i ètim, que inclouria històricament una vocal radical. Veg. en aquest sentit Goldenberg 
(1994: 30), que intenta resoldre aquesta qüestió amb una resposta que afecta el significat lèxic dels 
termes. Aquesta opinió fa evident la diferència de terminologia que s’estableix entre la lingüística 
indoeuropea i la semítica: en pie., arrel (root) i ètim (etymon) són sinònims, i.e., indiquen sempre la forma 
original de la paraula, mentre que en semitística, a causa de les característiques formals d’aquestes 
llengües, hi ha estudiosos que han volgut establir aquesta diferència terminològica. Crec que l’esquelet 
consonàntic hauria de ser entès com una abstracció consonàntica, esquemàtica i discontínua de l’arrel. 
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2.5. Sobre la importància de la reconstrucció de la vocal radical en semític 

 

L’ús generalitzat en les llengües semítiques de la flexió interna vocàlica 

(introflexió) és un tret que tipològicament es pot remuntar al protosemític (veg. Petráček 

1954: 589); aquest fenomen és potser una de les evidències clares de la necessitat de la 

reconstrucció vocàlica en les arrels semítiques, car precisament és la flexió radical la 

que subratlla el fet que tota forma conté un tema caracteritzat per una seqüència 

vocàlica interna de l’arrel.40 

En aquest sentit, doncs, i tal com comentaré més endavant, el fet de dir que la 

vocal temàtica es veu mancada de valor propi, no hauria pas de negar-li tota mena de 

funció (veg. Kogan 2005: 135 i 146). En l’àmbit de la derivació i de la inflexió, hi ha 

casos en què la seqüència de vocals en un esquema determinat és l’únic morfema 

discriminant, com per exemple en el cas dels plurals fractes o en el mateix sistema 

apofònic verbal (veg. Petráček 1954: 593).41 

Malgrat que l’origen de la reconstrucció vocàlica del protosemític hauria de 

buscar-se en les obres de semitistes d’escola indoeuropea, com ara Cuny (1943 i 1946), 

és a partir de la segona meitat del segle XX que la teoria de la reconstrucció vocàlica 

agafa embranzida, especialment amb els treballs de Castellino (1962), Fronzaroli 

(1963), von Soden (GAG), Gazov-Ginzberg (1965: 95), Kuryłowicz (1972), Diakonoff 

(1970, 1988 i 1991-1992), D. Cohen (1978: 89), Petráček (1982), Schramm (1991), 

Ullendorff (1958: 69), Voigt (1988a: 15), Belova (1993), del Olmo (2003 i 2008), 

Frolova (2003), Militarev-Kogan (2000 i 2005) i Kogan (2005).42 

La primerenca aparició de la flexió vocàlica interna en protosemític és el fet més 

important per entendre l’arrel afroasiàtica. La vocal de l’arrel –molt probablement a 

segons Diakonoff (1988: 50), tot i que també ə en Diakonoff (1991-1992: 99)–, que 

ocupa el nucli de l’arrel monosil·làbica, en afroasiàtic tenia una importància menor que 

                                                 
40 Un bon estat de la qüestió sobre el tema del vocalisme en la reconstrucció PS es troba en Kogan (2005), 
el qual subratlla el fet que cal fer la distinció en semític de dos tipus de vocalisme diferent: el que pertany 
al camp de la derivació i la inflexió (distinció qualitativa i quantitativa del vocalisme) i el que pertany a 
l’àmbit dels morfemes radicals (arrels nominals i verbals). Veg. Kogan (2005: 131). 
41 “Die Vokale dienen im System der semitischen Sprachen zum Unterscheiden der Bedeutung, 
begrifflich als auch grammatisch: kitāb ist etwas anderes als kātib, kataba etwas anderes als kutiba (...). 
Der Unterschied zwischen den Vokalen und Konsonanten ist vielmehr quantitativ und besteht im Grade 
der Ausnützung derselben im System der Sprache. Man weiß, daß der Wechsel des Vokalismus (die 
Introflexion) das das Semitische beherrrschende Prinzip ist, wenn auch die Modifizierung durch 
konsonantische Elemente stattfindet. Man kann die Konsonanten und Vokale voneinander nicht trennen 
und isolieren, was eine der typologischen Eigenschaften des Semitischen ist. Es ist also unrichtig zu 
sagen, daß die Bedeutung nur an den Konsonanten haftet”. 
42 Amb relació a la reconstrucció vocàlica radical de l’arrel en pie., veg. Ammer (1950-1952: 198). 
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les consonants com a morfema: és així com hauria de ser entesa l’aparició de l’apofonia, 

és a dir, en substitució d’aquesta vocal originària.43 L’origen de l’apofonia s’hauria de 

buscar en les formes conjugades dels verbs en afroasiàtic, que es basaven en el contrast 

aspectual “imperfectiu vs. perfectiu” (o “duratiu vs. puntual”) i en el contrast formal 

entre “vocalisme ple vs. vocalisme apocopat”.44 

Sóc partidària, doncs, de la vocalització de l’arrel originària,45 perquè en totes 

les llengües semítiques, i per tant ja en l’època històrica, la vocalització de la conjugació 

prefixada dels verbs d’estat és previsible, atesa la forma sufixada, i a la inversa en els 

verbs d’acció (veg. Kuryłowicz 1972: 66, § 4); aquesta previsibilitat morfològica tan 

marcada separa clarament els verbs d’acció (agentius-transitius com yaqtu/ilu i qatala) 

dels d’estat (yi/uqtalu), els fientius (qatila) i els estatius (qatula), i sembla indicar que la 

vocal de la forma prefixada i de l’imperatiu dels verbs d’acció representaria certament 

la vocal característica del tema, derivada directament de la vocal radical (veg. 

Fronzaroli 1963: 126).46 

Estudiades com estan, doncs, les lleis internes de l’apofonia semítica, crec 

plenament en la necessitat de reconstruir vocàlicament l’arrel (veg. Kuryłowicz 1961: § 

20 i 1972: 34), de tal manera que considero erroni entendre-la com un esquelet 

consonàntic: si bé la vocal bàsica de R2 pot ser variable i, a primera vista fins i tot 

impredicitble, (cf. àr. qatala, qatila o qatula), el context fonètic –com és ara la 

presència de laringals que exigirien un timbre a en els verbs d’acció de la conjugació 

prefixada, per exemple– i la mateixa càrrega argumental del verb (estativitat, fientivitat i 

agentivitat), així com les característiques genètiques d’aquest verb (verb primari, 

denominatiu o deverbal), ens poden assegurar la vocal temàtica de la forma bàsica.47  

                                                 
43 Quant a la hipòtesi del bivocalisme originari (a i ə) en PS, veg. del Olmo (2008: 3): “The hypothesis of 
two original vowels, both thematic and inflexional, seems quite feasible. (...) The other vowels can be 
considered as variants of these vocalic basic modulations / positions, often conditioned by contact with 
certain consonants”. 
44 La quantitat vocàlica, doncs, apareix estretament relacionada amb l’aparició de l’apofonia. També 
s’hauria d’estudiar, emperò, si l’accent, que en molts casos està relacionat amb la presència de la inflexió 
vocàlica, podria relacionar-se també en el cas del protosemític. 
45 Partidari de la vocalització de l’arrel verbal semítica i accàdia es mostra von Soden, que en la seva 
gramàtica accàdia fa referència constant al problema (GAG: §§ 50c, 73c, 87a-d, 107b, etc.).  
46 “Conseguenze per il nostro problema ha un’osservazione del Kuryłowicz sulla prevedibilità della 
vocalizzazione. In tutte le lingue semitiche (…) la vocalizzazione delle forme a prefissi dei verbi di stato 
è prevedibile data la forma a suffissi, e viceversa nei verbi d’azione. Questa prevedibilità morfologica 
separa nettamente i verbi d’azione da quelli di stato e sembra indicare che nei primi la forma a prefissi 
con vocale immotivata ha preceduto la forma a suffissi, mentre l’opposto è avvenuto nei secondi. (…) Al 
tempo stesso conferma che la vocale delle forme a prefissi e dell’imperativo dei verbi d’azione 
rappresenta veramente la vocale più antica del lessema”. 
47 Sobre el tema de la vocal apofònica en l’arrel verbal, veg. els estudis de Kuryłowicz (1961) i Aro 
(1964). 



 23 

Més senzill se’ns mostra el vocalisme present en les conjugacions derivades, el 

qual és totalment deduïble gràcies a les ben establertes lleis apofòniques del semític. 

D’aquesta manera, cada vocalisme de formes verbals bàsiques o derivades, de noms 

deverbals i adjectius, s’ha d’emmirallar retrospectivament, directament o indirecta, en el 

vocalisme temàtic de base gràcies a les transformacions apofòniques. 

L’existència i l’establiment de l’apofonia en el sistema verbal del semític menen 

a pensar que la descripció demostrable més satisfactòria per al semític és el fet que les 

bases contínues derivin d’arrels lineals mitjançant el procés de l’apofonia (veg. 

Schramm 1991: 1403).48  

Decantant-me per la tesi vocàlica de Kuryłowicz (1961: § 20), sóc del parer que 

un vocalisme originari de l’arrel verbal ha de ser reconstruïble, observades com són les 

lleis de l’apofonia, i que aquesta reconstrucció és de gran importància, com a mínim per 

poder traçar més satisfactòriament el camí de la reconstrucció protosemítica i 

camiticosemita. 

Tal com s’ha anat observant, la problemàtica de la reconstrucció de l’arrel rau, 

bàsicament, en qüestions de nomenclatura i de diacronia. Així, la visió de la semitística 

tradicional, a causa de la formalitat perfecta i real de les arrels semítiques, ha 

caracteritzat l’arrel i l’ha definida des d’un punt de vista sincrònic i seqüencial: és molt 

descriptiu entendre l’arrel com un esquelet consonàntic, portador del significat base, 

interdigitat per vocals, les quals amb el joc apofònic matisen gramaticalment i 

argumental el significat de l’abstracció consonàntica. Aquesta visió descriptiva pot ser 

vàlida, segons creiem, únicament en un nivell descriptiu i sincrònic de la llengua, però 

no hauria de ser aplicat en l’àmbit de la diacronia, del comparativisme o de la 

reconstrucció. 

Tradicionalment s’ha volgut atorgar a les vocals un paper purament gramatical, 

mentre que les consonants tindrien un paper lexical. És cert que en l’arrel verbal pot ser 

legítim subordinar les vocals a les consonants, que s’insereixen entre aquestes, en tant 

que les primeres donen significat concret a la significació potencial de les consonants; 

crec que no cal donar a les vocals una capacitat únicament “gramatical”, “derivacional”, 

ans també —sobretot en el cas de les arrels nominals— un paper “lèxic” en una llengua 

determinada (veg. D. Cohen 1973: 437).  

                                                 
48 “Ultimately the derivation of the verb forms proceed from a root that generates a base from which the 
future stem is derived first, then to a secondary form that generates the past. In addition, it will also be 
seen that the phonological shapes of the stem are predictable if the vowel is an inherent component of the 
root”. 
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Ja ha estat observat que en el funcionament de les llengües semítiques, les 

oposicions vocàliques poden assumir elles soles la totalitat de la diferenciació semàntica 

entre dues formes.49 En cito a continuació alguns exemples (veg. D. Cohen 1973: 437):  

• àrab: ğamal ʻcamellʼ, però ğamāl ʻbellesaʼ. 

• hebreu: ˁereb (c�r�g) ʻcapvespreʼ, però ˁẹreb (c�r	g) ʻmesclaʼ; ḥereb (c�r�j) 

ʻespasaʼ, però ḥoreb (c�r¶¶j) ʻsequeraʼ. 

• amarinya: mäḳamiya, substantiu instrumental de ʻmenjar del palmell de 

la ma gra, sucre o aliments en polsʼ, però mäḳomiya, substantiu 

instrumental d’ʻestar-se dempeus; lloc on hom s’espera dempeusʼ.  

• geˁez: sämun ʻsetmanaʼ, però sämen ʻnordʼ.  

• tigrinya: sämay ʻcelʼ, però semuy ʻfamós, de renomʼ. 

 

 

2.6. Observacions generals 

 

A tall de conclusió voldria remarcar que, en un àmbit diacrònic, i ja parlant del 

protosemític, no em sembla acceptable la reconstrucció merament consonàntica de 

l’arrel. El fet que alguns estudiosos hagin cregut difícil de reconstruir la vocal bàsica de 

l’arrel pel fet, per exemple, de l’existència de l’apofonia, no és cap raó suficient per 

afirmar que aquesta vocal no existís i que no hagi de ser reconstruïda, ans al contrari: 

precisament la presència de la flexió vocàlica interna ens està indicant l’existència 

segura del vocalisme temàtic, derivat directament de la vocal radical, per a les arrels 

                                                 
49 Quant a la funció de la vocal radical en indoeuropeu i en semític, veg. Ammer (1950-1952: 198): 
“Denn wenn wir den Begriff der distinktiven Funktion hier zunächst nur für die Wurzel, d.i. für die 
materielle Bedeutung negiert haben, schließen wir damit nicht aus, daß der Vokal –oder auch die Vokale– 
eine Relationsbedeutung oder eine grammatisch-semantische Funktion beinhalten können, wie es ja im 
Ablaut weitgehend der Fall ist: Die Oppositionen e : ò (o der Abtönung!) sowie e : 0 (…) weisen im Idg. 
jederzeit parasemantische (für die Wortbildungs- und Beugungselemente) Funktionen auf. Im übrigen sei 
hier auf die semitischen Sprachen verwiesen, wo bekanntlich auch nur die Konsonanten die 
materiellsemantischen Faktoren darstellen, während der Vokalismus ausschließlich parasemantische 
Funktionen ausübt. Es ist aber gerade der qualitative Ablaut (Abtönung), der die distinktive Funktion der 
Vokale im Sinne der materiellen Bedeutungsunterscheidung in Frage stellt: Dieser Ablaut existiert 
bekanntlich in voller Ausprägung nur bei e, während die von Hirt herangezogenen Fälle eines qualitativen 
Ablautes a : ò so dürftig sind, daß man eher geneigt wäre, die verhältnismäßig wenig zahlreichen 
Wurzeln mit angeblich ursprünglichen a als fremde Beimishung des Idg. anzusehen, worauf auch Specht 
in ganz anderem Zusammenhange hingewiesen hat. Für die Vokale i und u schließlich konnte nie ein 
qualitativer Ablaut nachgewiesen werden, so daß diese Vokale durchaus fremdartig der sonstigen 
Wurzelstruktur gegenüberstehen würden”. 
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verbals; aquest fet ja és suficient per creure en la reconstrucció d’una protovocal radical, 

de la qual les vocals apofòniques es devien derivar en l’època històrica.50  

A més a més, i seguint un argument de Diakonoff (1991-1992: 99), si les arrels 

verbals es remunten, ja en PAA, a arrel-paraula, i les paraules són regides sempre per 

l’estructura sil·làbica, hauria d’esperar-se que la síl·laba tingués com a nucli una vocal, 

o, almenys, una sonant sil·làbica, que realitzés una vocal breu en grau ple. La 

problemàtica de la reconstrucció de l’arrel semítica sembla veure’s més clara si tenim 

present els conceptes d’estructuralisme, sincronia i diacronia. 

Amb relació a la vocal radical, és cert que es pot reconstruir per al semític 

determinades formes amb vocalisme immotivat, en el cas dels nomina primitiva.51 Crec, 

però, que el problema de l’ambigüitat que s’ha volgut establir entre l’arrel nominal (de 

morfemes continus) i l’arrel verbal (de morfemes discontinus) en la sincronia de la 

llengua es pot resoldre,52 dins de la diacronia lingüística, amb la reconstrucció vocàlica 

de l’arrel verbal: d’una manera semblant al que s’ha fet amb el pie., un monovocalisme 

bàsic originari per a l’arrel verbal en protosemític ha estat postulat per Gazov-Ginzberg 

(1965: 95), així com, també, en l’àmbit de l’afroasiàtic, per Diakonoff (1988: 50).53 

Des d’aquest punt de vista històric, vull defensar la conveniència de la 

reconstrucció vocàlica de l’arrel, portadora d’un vocalisme immotivat en el cas dels 

nomina primitiva, o ja motivat en l’època històrica, mitjançant l’establiment productiu 

de l’apofonia, en el cas de les arrels verbals i dels substantius deverbals. 

Amb relació a les arrels verbals, he volgut subratllar la importància de la 

reconstrucció del seu vocalisme, perquè ja en l’època històrica, d’aquesta vocal radical, 

se’n derivaren les vocals temàtiques, que presenten totes funció morfològica pel fet de 

ser un morfema flexiu marcador de diàtesi (en accadi, d’agentivitat o estativitat; en 

semític occidental, de veu activa, passiva i d’estativitat) i marcador segurament, en una 

etapa remota del protosemític –car en les llengües històriques ja no és un procés 

                                                 
50 El treball de Kuryłowicz (1961) aposta per la reconstrucció segura del vocalisme de l’arrel. 
51 El tema del vocalisme immotivat en les arrels nominals del PS és també un argument per a la 
reconstrucció vocàlica de l’arrel. En aquest sentit, veg. Kogan (2005: 135): “The arbitrary nature of the 
vocalic elements of Semitic primary nouns constitutes the principal methodological premise for 
reconstructing them as consonantal-vocalic morphemes (root or bases)”. 
52 En la gramàtica estructuralista del babilònic, Buccellati (1996: 57-56), impulsat precisament per la 
intenció sincrònica i analítica de la seva obra, es mostra també partidari de considerar l’arrel semítica des 
de la perspectiva tradicional, això és, triconsonàntica i formada per morfemes discontinus, sense cap 
mena de Wurzelvokal. 
53 En treballs posteriors, Diakonoff ofereix, emperò, una reconstrucció bivocàlica del vocalisme originari 
AA (ə i a). Veg., en aquest sentit, Diakonoff et alii (1993: 7). 
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productiu–, d’Aktionsart (de transitivitat, causativitat i factitivitat en els verbs transitius; 

d’estativitat i fientivitat, en els verbs d’estat). 

Mitjançant la descripció de l’arrel semítica i la importància de la reconstrucció 

del vocalisme originari d’aquesta, he volgut subratllar-ne el paper rellevant per poder 

així encarar satisfactòriament el camí de la reconstrucció històrica de les arrels. 
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III 
LES I�COMPATIBILITATS DE LES ARRELS 

 

 

3.1. Lleis d’incompatibilitat en l’estructura de l’arrel verbal semítica 

 

L’estructura de l’arrel verbal en semític és el resultat factible de les possibles 

combinacions que es donen entre els elements que la configuren. L’arrel,54 per tant, és 

un morfema radical, els elements constituents del qual no poden ser combinats d’una 

manera arbitrària, ans es veuen sotmesos a restriccions combinatòries ben definides i 

concretes. Aquestes restriccions que es donen en el sistema potencial de la formació de 

les arrels reben el nom, en aquest marc especialitzat, d’incompatibilitats (veg. Petráček 

1964b: 133 i 1982: 393). 

Les llengües semítiques, doncs, tenen determinades incompatibilitats 

estructurals, la qual cosa redueix el nombre possible de combinacions de les arrels 

triconsonàntiques. Exclosos els préstecs i les arrels onomatopeiques, aquestes lleis 

d’incompatibilitat són plenament regulars en les arrels verbals i, per tant, no tenen 

excepcions, talment com s’esdevé en totes les lleis fonològiques (veg. Zaborski 1994a: 

1). En les arrels verbals de les llengües semítiques, dues consonants idèntiques, o dues 

consonants amb el mateix punt d’articulació, no poden trobar-se en primera o segona 

posició; és rar també trobar-les en primera i tercera posició. En segona i tercera posició 

es troben amb freqüència consonants idèntiques, reduplicades (són els verba mediae 

geminatae), però no pas consonants homorgàniques. L’excepció a aquestes lleis 

d’incompatibilitat de les arrels semítiques, en conseqüència, la presenten els verbs 

geminats. 

L’estructura de les arrels verbals semítiques, doncs, es veu totalment 

condicionada per aquestes restriccions d’incompatibilitat, unes restriccions que, pel seu 

caràcter universal, s’han aplicat també en les diferents famílies de les llengües 

afroasiàtiques; per altra banda, les restriccions d’incompatibilitat han estat tractades des 

del punt de vista estadístic i de la teoria de la informació i des del punt de vista del 

“principi de contorn obligatori”, i han servit de gran referent a l’hora de treballar en la 

                                                 
54 Entesa talment com l’he definida en el capítol anterior, és a dir, com a entitat fonètica completa, no 
motivada per cap procés de derivació productiu o vivent, ans com a base morfològica i abstracta de la 
derivació, és a dir, com aquella part de la paraula a partir de la qual totes les formes històriques 
testimoniades de les llengües semítiques, mitjançant les lleis internes establertes, es deriven i s’expliquen. 
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reconstrucció històrica de les arrels (sobretot les verbals en el cas del semític, i per 

exclusió d’aquestes, les nominals).55 

Les restriccions en la combinació de fonemes són de caràcter universal i poden 

servir de base per a una determinada tipologia estadística. Aquestes lleis 

d’incompatibilitat són, així, detectables dins un bon nombre de llengües, com les 

indoeuropees,56 i poden servir de referent en la reconstrucció històrica de la 

protollengua, com s’esdevé, per exemple, en la reconstrucció de l’arrel en ie.57 i en PS. 

Malgrat el caràcter universal d’aquestes, que va lligat, entre d’altres funcions, amb la 

idea de l’economia de la llengua i amb la funció de preservar la informació (per evitar 

redundàncies), les incompatibilitats de les arrels poden fornir un criteri efectiu per 

establir diferències i analogies entre llengües.  

En aquest capítol vull tractar del tema de les incompatibilitats de les arrels en 

semític i veure la importància que tenen amb relació a la reconstrucció històrica de 

l’arrel, car aquestes lleis tan sols s’apliquen en l’arrel verbal i no pas en les formes ja 

derivades i allargades per afixos infixats o derivats. Per tal de submergir-nos en el tema, 

vull fer una breu menció dels estudis més significatius que s’han escrit sobre aquesta 

qüestió, sobretot a partir dels anys cinquanta del segle XX, moment en què l’estudi de les 

incompatibilitats de les arrels adquireix més importància.58  

 

 

 

                                                 
55 El tema de les incompatibilitats de les arrels ha generat una bibliografia molt nombrosa. Amb relació a 
l’afroasiàtic, veg. Bender (1978); Loprieno (1984); Petráček (1974) i Voigt (1999). Amb relació al 
semític, veg. Cantineau (1950 i 1951-1952); D. Cohen (1978); Diakonoff (1970 i 1975b); L. E. Edzard 
(1991); Eilers (1978); Frajzyngier (1979); Goldenberg (1994); Greenberg (1950); Herdan (1962); 
Lipiński (1991); Petráček (1964b, 1985 i 1987a); Schramm (1991); Stempel (1999: 73); Ullendorff (1958: 
74); Voigt (1981); von Soden (1973); Zaborski (1994). Quant al tema de les incompatibilitats de les arrels 
en hebreu, veg. Aešcoly (1937-1940); Koskinen (1964); Tobin (1990) i Weitzman (1987). Amb relació a 
l’àrab clàssic, veg. Colin (1945-1948); Rosseau (1984); Schramm (1962); Weitzman (1987) i Zaborski 
(1996), entre d’altres. Un estudi estadístic de les incompatibilitats de les arrels en etiòpic clàssic es troba 
en Ambros (1991). Quant a l’estructura de l’arrel i les seves incompatibilitats en antic egipci i els 
paral·lelismes que s’estableixen amb comparació al semític, veg. especialment G. Conti (1980); Hintze 
(1947); Petráček (1988b); Rocquet (1973); Rössler (1971); Vergote (1975) i Voigt (1999). 
56 Per exemple, en la reconstrucció de l’indoirani –veg. Kuryłowicz (1964: 13), Meier-Brügger (20028: 
138, § L 347 2)– on la llei de Bartholomae ha tingut un pes molt important a l’hora de fer la reconstrucció 
de les arrels. 
57 En aquest sentit, veg. Cuny (1937-1940: 51-52), Bender (1978: 47), Jucquois (1966, 1970 i 1971). Un 
estudi de l’estructura fonològica de l’arrel indoeuropea es troba en Petráček (1982). Quant al tema de les 
incompatibilitats de les arrels en ie., veg. Ammer (1950-1952: 211-212). Amb relació a les 
incompatibilitats en les Wurzelerweiterungen de l’ie., veg. Ammer (1950-1952: 202 i 205). 
58 Un resum concís sobre els primers treballs d’investigació escrits durant la primera meitat del segle XX 
sobre aquest tema es troba en Koskinen (1964: 17). 
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3.2. Principals estudis sobre el tema de les incompatibilitats de les arrels 

 

L’anàlisi de les lleis d’incompatibilitat que es donen en les arrels verbals fa palès 

quin grau d’importància tenen aquestes lleis a l’hora de fixar i determinar l’etimologia i 

la reconstrucció de les arrels semítiques –veg. Goldenberg (1994: 37) i Vergote (1975: 

198)–; a més a més, el caràcter universal de moltes de les lleis que s’hi mostren, fet ja 

ben remarcat per Petráček (1964b), és d’una gran utilitat per acabar d’arrodonir l’intent 

de revisió i descripció de l’arrel verbal del semític que estic duent a terme (veg. 

Goldenberg 1994: 54).59 

 Quant a l’origen de la temàtica que gira entorn de les incompatibilitats, tot i que 

hi ha qui manté que fou Landsberger qui en descobrí les lleis, arran de la publicació del 

seu article “Die Gestalt der semitischen Wurzel” (1935), estudi que, per altra banda, va 

ser de gran interès per a la investigació de les incompatibilitats en semític, el fet és que 

moltes d’aquestes normes ja havien estat observades pels gramàtics àrabs i jueus de 

l’edat mitjana (veg. Greenberg 1950: 163).  

 

 

3.2.1. L’estudi de Greenberg (1950) 

 

Ja en el segle XX, i sobretot a partir de la segona meitat, molts estudiosos han 

treballat en la qüestió,60 i, entre ells, els més importants foren Cantineau (1947), que, en 

la seva “Esquisse d’une Phonologie de l’Arabe Classique”, donà una sòlida explicació 

teòrica de la incompatibilitat fonètica i fonològica de les arrels; més tard, J. H. 

Greenberg (1950) féu un estudi sistemàtic i regulat de les incompatibilitats fonològiques 

de les arrels en les llengües semítiques. En el seu article, “The Patterning of Root 

Morphemes in Semitic”, Greenberg féu ús sobretot de les dades de l’àrab, a partir dels 

diccionaris de Lane (1863) i Dozy (1881), però també se serví de les altres llengües 

semítiques. En aquest estudi pioner, Greenberg fa una estadística, a partir d’unes 3.775 

                                                 
59 “The examination of consonant cooccurrence restrictions in Semitic roots is primarily interesting from 
the historical aspect (v. supra fn. 10). Some root-forms that would probably not have been expected in 
common Semitic will nevertheless be found in most Semitic languages, such as bbX (i.e. bb + some third 
radical) or ggX (v. Cohen Racines II 42, 98-99); cf. Hebrew ddy, mmn, mmš. It is not difficult to explain 
away such forms in historical reconstructions, but should they be synchronically analysed as derived from 
biradical root morphemes? And if historical observation is not excluded, believers in biradical origins of 
triradicality might also consider some other ways of ‘spreading’ to be taken into account, like the addition 
of weak radicals before, within or after the biradical Urwurzel”. 
60 Veg. p. ex. Aešcoly (1937-1940) amb relació a l’hebreu i l’arameu. 
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arrels verbals trilíteres, de la freqüència combinatòria possible en àrab basada en cada 

una de les parelles de consonants possibles en cada una de les posicions que poden 

ocupar dins de l’arrel, és a dir, 1-2, 1-3 i 2-3 (veg. Greenberg 1950: 163).61  

Una estadística alternativa, només per a les posicions 1-2, fou presentada per 

Kuryłowicz (1973), que, a diferència de Greenberg, va excloure’n les arrels que 

contenien semivocals o consonants geminades i va admetre-hi verbs denominatius de la 

forma bàsica. Koskinen (1964) féu les mateixes estadístiques per a l’hebreu, va 

incloure-hi arrels nominals i en va excloure les còncaves.  

L’article suara mencionat de Greenberg (1950) fou un dels primers estudis que 

tractà de la problemàtica a fons i d’una manera detallada. Les conclusions més 

interessants que se’n poden extreure, i que són d’aplicació per al PS, les exposo a 

continuació:  

• Fora de w i y, hi ha quatre seccions de consonants:  

o  les consonants anteriors (sèrie glotal, faringal, postvelar i velar, és a dir, ˀ, h, 

ḥ, ˁ, x, g, k, g, q.  

o  les líquides (r, l, n).  

o  les consonants davanteres (sèrie sibilant, dental i interdental, és a dir, ḍ, š, ś, s, 

z, ṣ, t, ṭ, d, ṯ, ḏ, ṯ)̣.  

o  les labials (p, b, m).  

 Les consonants de cada secció es poden combinar lliurement amb les de les 

altres seccions a l’hora de formar els morfemes verbals triconsonàntics. 

 

• Distintes consonants de la mateixa secció no apareixen en el mateix morfema verbal 

triconsonàntic excepte en els casos següents:  

o En la secció de consonants anteriors, les velars (k, g, q) es combinen 

lliurement amb les faringals (x,̣ ˁ) i amb les glotals (ˀ, h).  

o En la secció de consonants davanteres, les sibilants poden combinar-se amb les 

oclusives dentals t, d i ṭ. En posició 1-2, la sibilant sempre precedeix la dental 

(llei de la transposició o de la metàtesi). 

 

                                                 
61 “The key position in the present study is accorded to Arabic because of the abundance of 
lexicographical information and the relative archaism of its phonological structure. The composition of 
3775 verb roots was investigated based on the lexicons of Lane and Dozy. The results of this study are set 
forth in the accompanying tables 1, 2 and 3 describing the patterning in positions I-II, and I-III, and II-III 
respectively”. 
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• La norma precedent s’aplica amb rigorositat en les posicions 1-2 i 2-3. És menys 

estricta en les posicions 1-3, car a vegades la norma es trenca (veg. Colin 1945-

1948: 83).62 

 

• Hi ha arrels no PS amb consonants idèntiques en primera i segona posició i 

probablement no n’hi ha cap amb les mateixes consonants en la posició 1-3.  

 

• Totes aquestes premisses són aplicables només als morfemes radicals verbals, car 

els morfemes nominals violen freqüentment aquestes normes. Per posar un exemple, 

en el cas dels numerals, quatre xifres de l’u al deu no segueixen la norma: ˀḥd ʻunʼ, 

ṯlṯ ʻtresʼ, šdṯ ʻsisʼ, tsˁ ʻnouʼ. 

 

• No hi ha arrels verbals triradicals en PS amb consonants idèntiques en les posicions 

1 i 2;63 un nombre reduït de verbs en assiri no segueix aquesta norma, però aquests 

verbs no tenen cap altra mena de correspondència fora de l’assiri mateix. 

 

• Dues consonants semblants o iguals seguides són possibles si una d’elles pertany a 

un altre morfema que no sigui radical. Això és, que dues consonants homorgàniques 

són possibles en posició 1-2 i 2-3 sempre que pertanyin a morfemes diferents, per 

exemple, arrel i afixos de derivació o d’inflexió; els afixos, per tant, permeten en 

posició adjacent la presència d’una consonant homorgànica, separats per una vocal o 

no (veg. Frajzyngier 1979: 3-4). Cal fer notar que aquesta norma té una importància 

rellevant pel que fa als criteris històrics de reconstrucció radical i la posterior 

derivació del protomorfema en formes històriques derivades. 

 

• Cap arrel verbal amb líquides en les posicions 2 i 3 no pot ser reconstruïda en PS. En 

les posicions 1 i 3, es troben en les llengües semítiques arrels amb n inicial i l final; 

un bon nombre d’aquestes arrels són remuntables al PS. 

 

                                                 
62 “Les racines arabes du type R1-R2-R1

 paraissent sans grand rapport avec les racines R1-R2-R2. On pourrait 
pourtant rapprocher zlz ‘s’agiter, s’inquiéter’ de zll (=zlğ, zlq, zlḫ) ‘glisser’; et sls ‘rendre lisse, dépouiller, 
couler librement’ de sll ‘extraire par frottement, dégainer, soustraire’ (=slb, slt, slğ, slḫ, slq) ”. 
63 Així passa també en pie. En aquest sentit, veg. Benveniste (19623: 171).  
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• Les sibilants i les interdentals es combinen excepcionalment: per al PS no es pot 

reconstruir cap arrel verbal que contingui �d i sibilant o bé �d i interdental; la dental d 

no acostuma a aparèixer amb les sibilants.  

 

• Un determinat nombre d’arrels pot ser reconstruït amb una sibilant inicial seguida 

d’una dental, però no pas amb una dental seguida d’una sibilant. Tampoc no es pot 

atribuir al semític una arrel amb una interdental z seguida de dental en les posicions 

1 i 2. 

 

 

3.2.2. Els estudis de von Soden (GAG: § 51), Herdan (1962), Mac Donald (1963-1965), 

Petráček (1964), Kuryłowicz (1973), Bender (1978) i Bohas (1990, 1991 i 1993) 

 

Dos anys més tard de l’aparició d’aquest article de Greenberg, von Soden, amb 

la publicació de la seva gramàtica Grundriss der akkadischen Grammatik (1952), 

dedicà un apartat a les lleis d’incompatibilitat de les arrels en accadi (GAG: § 51). 

 Als anys seixanta apareix l’article de Herdan (1962), el qual sotmet a una anàlisi 

matemàtica les possibilitats de combinació de les arrels verbals en semític. La conclusió 

de Herdan (1962: 266)64 és fefaent: dels 6.332 morfemes combinatoris triconsonàntics 

possibles (seguint les regles de la formació d’arrels verbals triliterals en àrab), només 

3.775, és a dir, un 60% de totes les combinacions triliterals possibles, són emprats en la 

formació lèxica de l’arrel. 

Mac Donald s’ajudà de l’estudi de Greenberg (1950) per aplicar-lo a la part 

pràctica del seu treball (1963-1965) i arribà a la conclusió, mitjançant la comparació 

d’aquelles arrels verbals àrabs triconsonàntiques, que tenien la particularitat de 

compartir dues de les seves radicals, que totes les arrels semítiques havien de tenir un 

origen biconsonàntic (1963-1965: 84).65 

                                                 
64 “By applying combinatory mathematics in connection with the rules of formation of Arabic tri-literal 
verbal roots, we thus arrive at 6332 such morphemes. This means that even with Greenberg’s exemptions 
from free combination applied strictly –which in reality they are not– there would be about 6332/3775 = 
1.68 times as many roots as we actually know. Apart from the rather unlikely possibility of verbal 
morphemes having been discarded with time to such an extent as to account for the difference 6332 – 
3775 = 2557, or that the rules of consonant combinations as given by Greenberg are not exhaustive, the 
conclusion may be that for positive reasons only 3775/6332 = 60% of all admissible tri-literal 
combinations are used in word formation–”. 
65 “Whatever one may decide –the evidence from our Tables, the obvious process involved in the 
development of the quadriliteral, the evidence of the derived verb– all these suggest with some force that 
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Petráček (1964) relacionà les incompatibilitats de les arrels de Greenberg amb la 

teoria de la informació (Informationstheorie), aplicada amb anterioritat per R. Jakobson 

i M. Halle (19562) en la seva anàlisi fonològica binària dels morfemes en contacte (que 

actua per oposició), la qual és de caràcter universal per a totes les llengües. En el seu 

article, el que pretén Petráček és mirar d’aclarir els fenòmens de les incompatibilitats de 

les arrels, i no només fer la precisió de les lleis d’incompatibilitat tal com Greenberg ho 

havia fet abans en el famós article suara mencionat.  

En les conclusions del seu treball, Petráček (1964: 138) subratlla la importància 

que té la Informationstheorie a l’hora de reconstruir l’arrel semítica. L’autor, juntament 

amb Greenberg (1950: 178, § 3), remarca que les lleis d’incompatibilitat –i així també 

les seves contràries, les de compatibilitat– es compleixen en la posició de contacte 1-2 o 

bé 2-3, cosa que no s’esdevé entre la primera i la tercera radical (posició 1-3), de la qual 

cosa es desprèn que la posició de contacte entre els constituents de l’arrel és de summa 

importància, en tant que l’element que segueix es veu condicionat pel que el precedeix. 

Posteriorment, a principi dels anys setanta, Kuryłowicz (1973) desenvolupà els 

principis fonològics d’incompatibilitat de Cantineau i féu ús dels resultats de Greenberg, 

bo i refinant-los amb principis encara més rigorosos. Ell exclogué les arrels còncaves i 

els verbs denominatius; no va excloure, emperò, les arrels onomatopeiques. 

Bender (1978) encaminà els estudis de les incompatibilitats de les arrels verbals 

en afroasiàtic vers nous camins d’investigació; se serví de les teories de Greenberg 

(1950) i trobà que la isoglossa de les incompatibilitats és ferma en les llengües 

camiticosemítiques, on únicament les llengües txàdiques i omòtiques en representen els 

punts febles. Subratllà també que les incompatibilitats semítiques establertes per 

Greenberg es troben en les llengües indoeuropees (1978: 10),66 tractades des de 

diferents punts de vista i amb una altra nomenclatura.67 

                                                                                                                                               
there was once a biliteral verb morpheme, possibly many of them, which in the course of development in 
many regions over millenia brought about a proliferation of triliteral verb morphemes, and some triliterals 
in turn created quadriliterals in exactly the same way, by extension, and it is to be noted that the 
quadriliterals and the few quinqueliterals are explained, as D is, mainly by gemination, or addition by 
insertion of a new element”. 
66 “Regarding the first form of negative scoring, Grover Hudson (personal communication) remarked that 
the true isomorph may be that of having triliteral roots at all. The pattern for all world languages seems to 
be mono- or bi-consonantal lexical roots: Semitic coped with the rising information load of advancing 
civilization by adding a consonant, while other languages added a vowel. Regarding the second criterion, 
the problem of how to interpret consonant clusters arises as a serious problem, especially in such 
languages as Proto-Indoeuropean, where only 23 out of 302 verb roots investigated were free of clusters. 
If Indoeuropean and Afroasiatic are indeed genetically related, how does one account for the consonant 
clusters in nearly all PIE verb roots? Is a root of form CCVC or CVCC in PIE to be assumed to be related to 
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A partir dels anys noranta, el fenomen de la incompatibilitat consonàntica en 

semític s’ha tractat des del punt de vista del principi de contorn obligatori (PCO), 

formulat pels lingüistes dels anys seixanta (veg. del Olmo Lete 2003: 75), i que 

Petráček ja observà en els seus estudis emmarcats en el camp de la semitística (1964b), 

segons el qual principi dos elements contigus d’una melodia no poden ser idèntics.68 

Aquest principi, doncs, té un gran nombre d’aplicacions, sobretot quant a les 

restriccions de les dues primeres consonants radicals (veg. L. E. Edzard 1991: 403, n. 

7),69 que semblen útils per explicar l’estructura de l’arrel, el desenvolupament diacrònic 

i les realitzacions morfològiques –veg. Goldenberg (1994: 54).70 

Bohas (1990b, 1991 i 1993c i d) ha estat potser qui més ha analitzat l’efecte del 

PCO sobre l’estructura i els canvis del lèxic semític, sobretot en el sistema del siríac. La 

seva metodologia de reconstrucció interna i els resultats que n’extreu són útils amb vista 

a l’aplicació d’un mètode comparatiu de reconstrucció històrica per al semític. 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
one of form CVCVC in Afroasiatic, or is the development of clusters a purely secondary phenomenon? The 
fact that so many of the clusters are homorganic nasal or sibilant compounds seems to indicate the latter”. 
67 Veg. en aquest sentit Petráček (1982: 396-397): “Dans ce sens les langues indoeuropéennes et 
sémitiques se dressent les unes à côté des autres et le trait sémitique des incompatibilités spécifiques dans 
la racine ne peut pas détacher ces langues des autres, le type des incompatibilités sémitiques dans la 
définition de J. H. Greenberg (position dans les sections de phonèmes destinée par la place d’articulation) 
étant détectable même dans les restrictions de la racine dans les langues indoeuropéennes traitées des 
différents points de départ et sous une autre terminologie, sans parler des restrictions directement dans le 
cadre de la même définition”. 
68 Quant a l’àrab, veg. Goldenberg (1994: 54), “In Arabic, OCP is employed in arguing that gemination is 
dictated by the ‘prosodic template’ (McCarthy Prosodic Theory 383-389); also for explaining some 
restrictions in root-structure, as quoted from J. Greenberg, viz. the impermissibility in Arabic of roots 
with 1st and 2nd radicals identical (like *ssm) and of roots with adjacent homorganic consonants unless 
they are identical. If Arabic roots are subject to the OCP, and all autosegmental spreading is rightward, 
then, as McCarthy suggest, mediae geminatae can be described as outspread biradicals and the 
incompatibility rules simplified”. 
69 “As for Semitic, the OCP has been successfully applied to co-occurrence restrictions within the root (C1 

≠ C2; tendency to avoid two adjacent homorganic radicals) as well as to phenomena of ‘antigemination’ in 
Tiberian Hebrew (cf. McCarthy 1986 for details). An example for the exceptional case in Tigriña is the 
transition from the root *smsm to the root ssm. Examples of the language game in Amharic include the 
expansions bet → baytət ‘house’, bədda → baydəd ‘to make love’ etc.”. 
70 “On the other hand, the conclusions McCarthy has drawn from the ‘Obligatory Contour Principle’ are 
probably connected with the ‘Principle’ itself as adapted for morphophonological analysis. ‘The 
Obligatory Contour Principle (OCP) requires that multiple occurrences of a consonant in the stem be 
represented by a single element of the root melody, so the root underlying, say, reconstructed bazzaz (…) 
is /bz/. The second consonant of this root is spread to fill available slots of the CV skeleton” (McCarthy 
Chaha 212). The same is assumed with regard to the vowel melody”. 
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3.2.3. L’estudi de Zaborski (1994) i les repercussions d’aquest en la fonologia 

històrica 

 

L’objectiu que té Zaborski quan escriu l’article “Exceptioneless incompatibility 

rules and verbal root structure in semitic” (1994) és el de subratllar la idea que, exclosos 

els préstecs i les arrels onomatopeiques, les regles d’incompatibilitat són plenament 

regulars i, per tant, no tenen excepcions (1994: 1).71 Quant a les mencionades 

“excepcions”, al marge de les arrels onomatopeiques i dels préstecs foranis, hi ha arrels 

que o bé són posteriors, o bé són desenvolupaments tardans dialectals. L’autor subratlla 

en aquest sentit que la recerca etimològica és necessària per trobar les excepcions reals 

mencionades i que sobretot, abans que res, les variants radicals han de ser 

sistemàticament investigades. 

Zaborski fa ús de les lleis d’incompatibilitat de les arrels per tal de trobar 

possibles solucions relacionades amb qüestions de reconstrucció històrica (Zaborski 

1994: 13); per exemple, en l’àmbit de la reconstrucció del sistema fonològic del PS, de 

resultes de la incompatibilitat de /ğ/ amb /k/ (1994: 2),72 Zaborski proposa que [g] i [ğ] 

siguin simples variants al·lofòniques del mateix fonema en àrab i en PS. 

Amb relació al tema de la realització glotàlica o faringal de les emfàtiques, 

l’autor pren com a alternativa una solució de caràcter igualment al·lofònic per als 

dialectes distints del PS (Zaborski 1994: 11), car la incompatibilitat original de les 

emfàtiques amb una /ˀ/ següent, per una banda, i la incompatibilitat de les altres 

consonants (amb l’excepció de /h/, /ḥ/, /ˁ/, /ġ/ i /q/ amb una /ˀ/ següent), per l’altra, 

suggereix que hi va haver originàriament en PS un cert tipus de glotalització com a tret 

no distintiu, però això no treu que fos l’únic tret diferenciador de les emfàtiques. 

Zaborski és partidari de pensar que hi devia haver hagut alguna mena de tret de 

faringalització. El fet més important és que no hi ha oposició fonemàtica entre 

glotalització i velarització (o, stricto sensu, faringalització) en les llengües semítiques, 

per la qual cosa aquesta oposició no pot ser reconstruïda per al PS.  

                                                 
71 “All the writers on the subject, including Cantineau and Kuryłowicz, mention a number of exceptions 
to the incompatibility rules and although it has been recognized that onomatopoeic and borrowed roots 
may violate these rules, nobody has asked the question whether apart from these exceptions the rules are 
exceptionless or not”. 
72 “I should like to emphasize that there is no reason to assume, at least on the basis of this incompatibility 
rule (/ğ/ is incompatible with /k/), that the original phonetic realization of the /ğ/ phoneme in Proto-
Semitic had to be only *[g]. Just the both [g] and [ğ] are simply variants (together with other variants) of 
the same phoneme in Arabic, in Proto-Semitic the situation could be similar”. 
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L’autor conclou, doncs, que la qüestió de si les emfàtiques eren glotalitzades o 

velaritzades és una qüestió que, des del punt de vista fonemàtic, no pot ser resposta, car 

s’ha de suposar que hi degué haver alguna mena de glotalització com a tret no distintiu 

en alguns dialectes del PS, mentre que en altres dialectes de la protollengua no hi devien 

haver existit (Zaborski 1994: 11). 

En l’article en qüestió, doncs, Zaborski (1994: 1) fa una revisió dels resultats de 

Kuryłowicz (1973), i se centra sobretot en aquells casos que fan referència a les 

excepcions d’incompatibilitat d’R1 i R2 de les arrels de l’àrab. L’autor arriba a la 

conclusió que les excepcions que trenquen les normes de les incompatibilitats de les 

arrels són motivades per tres factors (1996: 654):  

• Variants tardanes (per exemple, formes d’una vuitena conjugació original amb 

una -t- infixada). 

• Préstecs d’altres llengües, o d’altres dialectes àrabs, on les lleis de les 

incompatibilitats de les arrels són distintes (per exemple, algunes de les arrels 

descrites pels lexicògrafs àrabs com a “iemenites”). 

• Mots onomatopeics, com també noves arrels, creades pels poetes amb propòsits 

d’expressivitat, que contradiuen les normes de les incompatibilitats. 

 

Kienast (2001: § 51.1) ha aplicat les lleis d’incompatibilitat clàssiques de 

Greenberg a les arrels verbals i als adjectius primaris de l’accadi, la qual cosa és una 

prova pragmàtica més de la universalitat, com a mínim en l’àmbit semític, d’aquestes 

lleis. 

 

 

3.3. Les incompatibilitats de l’arrel i la lingüística històrica 

 

En aquest tercer capítol hem pogut veure com el tema de les incompatibilitats de 

les arrels en semític ha estat un tema estudiat llargament a partir de la segona meitat del 

segle XX. Tal com hem observat, les restriccions en les combinacions dels fonemes són 

d’un caràcter plenament universal i poden servir de base per a una determinada 

tipologia estadística. La gran utilitat d’aquestes rau també, certament, en el fet que són 

un instrument necessari a l’hora de fer el reconeixement etimològic i formal de les arrels 

i en el fet que ajuda a entreveure possibles solucions (així ho ha fet palès Zaborski 

1994a) per a determinades qüestions de reconstrucció històrica, com és ara, per 
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exemple, la reconstrucció de les arrels originàries i la clara identificació de les formes 

derivades –atès que, com ja ha estat mencionat, dues consonants homorgàniques són 

possibles en posició 1-2 i 2-3 quan pertanyen a morfemes diferents– i la reconstrucció 

del sistema fonològic del semític (com ara la qüestió entorn de la realització glotàlica o 

faringal de les emfàtiques).73 

 Enllestit aquest apartat, doncs, i havent exposat prèviament les dificultats que 

suscita la reconstrucció de l’arrel, passem a observar les possibilitats que té l’arrel 

semítica de rebre un allargament. 

 
 

  

                                                 
73 Per exemple, a l’hora de reconstruir les arrels originàries i identificar clarament les formes derivades. 
En aquest sentit, veg. Frajzyngier (1979: 3-4): “There is independent evidence to support this claim in any 
of the Semitic languages; an examination of affixes, either inflectional or derivational shows that its 
occurrence is not inhibited by the presence of a homorganic consonant in an adjacent position, whether 
separated by a vowel or not. A random check in Arabic shows the following: t-ḍ in 1-2 position: no 
occurrences within one morpheme (Greenberg, 1950: 164), but ta-ḍārabū; m-f in 1-2 position: within one 
morpheme, no examples (Greenberg, 1950: 164), but miftāḥ ‘key’ (prefix mi-); d-t in 2-3 position: within 
one morpheme, no examples (Greenberg, 1950: 166), but lidat ←walada (suffix –at). It is therefore 
possible to have two consecutive homorganic consonants when they belong to different morphemes, and 
so on phonological grounds it has been shown that the geminated forms are probably derived. But this 
argument can be rejected if one shows on independent grounds that in phonological rules two identical 
consonants do not behave as if they were two similar consonants. For the particular constraint in Semitic, 
one would have to show that for some reason two identical consonants behave as if they were not 
homorganic. The reason I mention independent grounds is because one can use the facts discussed in this 
paper as evidence for the non-operation of the constraint”. 
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IV  
EXTE�SIÓ DE LES ARRELS VERBALS 

  

 

4.1. 	ota preliminar 

 

En aquest capítol quart s’ofereix una descripció històrica i morfològica més 

detallada de les arrels verbals i nominals del semític. Així, es fa la descripció de l’arrel 

verbal semítica a partir d’una perspectiva històrica, s’aprofundeix en el tema de 

l’estructura radical dels verbs dèbils (verba mediae et tertiae infirmae, secundae 

geminatae) i dels quadriliterals, i tornaré a tractar des d’una perspectiva més 

morfològica de les arrels biconsonàntiques. Faré també una breu referència a la 

importància de l’assentament de l’apofonia i a la conseqüent necessitat d’adaptació 

d’arrels biconsonàntiques a una estructura triconsonàntica.  

En totes les branques de la família de les llengües semítiques –i, en general, de 

l’afroasiàtic– hi ha un nombre considerable d’arrels verbals amb una consonant radical 

dèbil (ˀ, w, y, n), l’origen com a sufix radical de les quals ha estat mínimament 

reconegut i acceptat (Diakonoff 1988). És molt probable que les consonants dèbils ˀ, w, 

y i també n fossin emprades per adaptar arrels biconsonàntiques al patró triconsonàntic, 

fet imprescindible per al manteniment i el desenvolupament de l’infix vocàlic ja present 

en els patrons establerts en els temes verbals. 

 Una de les possibilitats emprades per tal d’adaptar l’arrel biconsonàntica a un 

patró triconsonàntic és considerar w, y i ˀ consonants radicals totalment subordinades a 

la qualitat de la vocal llarga de l’arrel, ū, ī o ā. Les altres vies a l’hora d’adaptar una 

arrel biconsonàntica a un esquema triconsonàntic podrien ser, per una banda, l’afixació 

d’un determinatiu a l’arrel biconsonàntica i, per l’altra, la geminació consonàntica. 

 Es poden trobar encara elements biconsonàntics en determinades formes 

històriques de les llengües semítiques, com és ara en els noms primitius d’una banda,74 i 

en determinades formes dels verbs dèbils (verbs geminats, còncaus, verbs reduplicats, i 

verbs triradicals forts que comparteixen dues consonants de significat primari, de l’altra 

(Moscati 1947: 123). 

                                                 
74 Quant als noms primitius, Moscati (1947: 124) és del parer que el fet de fer-les derivar d’arrels 
triconsonàntiques en l’estat històric és totalment artificiós precisament per l’antiguitat dels conceptes que 
expressen. 
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Quant al tema de les arrels nominals, la problemàtica que arrossega la qüestió de 

la reconstrucció de l’arrel verbal s’esvaeix quan hom tracta de l’arrel nominal: tal com 

veurem, els nomina primitiva conserven un vocalisme fix –car es veuen mancats 

d’apofonia–, amb la qual cosa la reconstrucció consonàntica, i fins i tot vocàlica, esdevé 

clarament possible.75  

Com he comentat, en les llengües semítiques hi ha dos grups de lexemes 

diferenciats: els verbs i els noms derivats, regits per la flexió interna, i els noms 

primitius, que no són mai deverbals, amb una vocalització permanent ja en les antigues 

llengües semítiques.76 Des del punt de vista de la tipologia lingüística i històrica aquest 

tema dels noms primitius és molt interessant. En aquest sentit, el patró nominal ie. té un 

patró paral·lel al verbal, funciona de la mateixa manera, i aquest fet podria ser 

equiparable també al patró nominal primitiu i verbal del PS. El sistema nominal primitiu 

és una prova evident, doncs, a favor de la teoria biradical dels verbs. 

L’estabilitat del vocalisme del morfema radical en els noms primaris és 

preservada en accadi –gràcies al seu sistema d’escriptura– i és totalment reconstruïble 

en les llengües semítiques nord-occidentals, on les variacions del vocalisme segons 

l’estat i el nombre del substantiu són secundàries. En hebreu masorètic i en arameu antic 

la situació és en principi la mateixa: tot i les variacions de vocalització en cas d’inflexió 

testimoniades en els noms primaris, aquests canvis són predictibles –en hebreu i en 

arameu aquesta variació depèn majoritàriament de les condicions històriques 

accentuals– i tenen un origen fonètic. 

 La vocalització dels noms primaris en semític no té mai valor semàntic. Així, el 

patró semític C1aC2C3- designa el producte, l’objecte resultant d’una acció, però no és 

pas possible d’incloure en aquest grup els noms primitius kalb- ʻgosʼ, ˁain- ʻullʼ, etc. El 

patró C1iC2C3 designa nocions lligades a una acció verbal, però no és pas possible 

connectar-lo amb noms primitius com ara ḏiˀb- ʻllopʼ, *tisˁ- ʻnouʼ, etc. El patró C1a 

C2C2āC3 designa noms de professió, però no és pas possible d’incloure aquí noms 

primitius com ara l’acc. gammal- ʻcamellʼ, etc.  

                                                 
75 Quant al tema de l’arrel nominal primitiva en semític, veg. Barth (1887); Bauer i Leander (1922); 
Bergsträsser (19773); Bravmann (1977a); Diem (1977a i 1977b); del Olmo (1998 i 2004); Lipiński (1991 
i 1997); Moscati (1947); Philippi (1894) i Stempel (1999: 71), entre d’altres. He cregut convenient, en 
l’exposició d’aquest apartat introductori, de prendre com a referent, altra vegada, l’opinió de Diakonoff 
(1988 i 1991-1992), car és l’autor que més aprofundeix, històricament parlant, en el tema. 
76 Veg. Cuny (1924: 222): “L’évolution de ‘nom’ au point de vue de l’élargissement se trouve donc en 
retard sur celle de verbe (...). Les langues sémitiques qui, systématiquement, ont amené les racines 
verbales à la trilitéralité, possèdent pourtant encore une quantité notable de noms à deux consonnes”. 
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Hom pot veure, doncs, amb aquests exemples, que la vocalització dels noms 

primaris està totalment desvinculada de la vocalització dels patrons deverbals semítics 

(Diakonoff 1988: 52). En semític nord-occidental, la vocalització dels noms primaris és 

constant, i els verbs denominatius d’aquests noms no es deriven fàcilment. Per contra, la 

naturalesa primitiva dels noms no deverbals s’enfosqueix en les llengües semítiques del 

sud per la fàcil creació de verbs denominatius. 

 Els noms primaris amb vocal llarga a l’arrel són rars en semític, i l’allargament 

vocàlic és, aparentment en tots els casos, d’origen secundari. Els morfemes sufixats al 

mot base dels noms primaris de les llengües semítiques testimoniades són escassos i 

encara discutibles. Heus aquí alguns d’aquests exemples que se citen a Diakonoff 

(1991-1992: 75) i a Militarev (2005):  

• -ān-, -ām-: amb un significat d’individualització: acc. šulm- ʻpau, agraïment, 

felicitatʼ; šulm-ān- ʻpresent d’agraïmentʼ (quant a la sufixació –(V)n i –(V)m, 

veg. Militarev 2005: 101-108). 

• -(a)b-: sufix que denota classe d’animal nociu, perjudicial: sem. ˁaqr-ab- 

ʻescorpíʼ; sem. dub-b- ʻósʼ; sem. kal-b- ʻgos (salvatge)ʼ (quant al sufix PS *-Vb, 

veg. Militarev 2005: 118-121).77 

• -(a)r-, -ār-: sufix que denota animals domèstics: sem. ḥim-ar- ʻaseʼ, kir-r- ʻxaiʼ, 

lax-r- ʻovellaʼ (quant al sufix PS *-(V)r, veg. Militarev 2005: 110-115). 

• -(a)l-, -āl-: sufix que denota animal salvatge: sem. ˀayy-al- ʻcérvolʼ, ˁig-l- 

ʻvedellʼ, gam-al- ʻcamellʼ, nayy-al- ʻantílopʼ (quant al sufix PS *-(V)l, veg. 

Militarev 2005: 115-118). 

• -iy-: és el sufix marcador de procedència –el nisbah àrab: acc. ˀaššur-iy- ʻassiriʼ 

(quant al sufix *–(V)y, veg. també Militarev 2005: 110). 

• -t-: sufix de gènere femení (àr. san-at ʻanyʼ, acc. šatt- < *san- ʻíd.ʼ).  

 

En les llengües semítiques hi ha algunes arrels biradicals testimoniades, com ara 

els substantius de l’àrab que cito a continuació: yadu ʻmàʼ, damu ʻsangʼ, ˁiḍ-atu ʻfustaʼ, 

ˀabu ʻpareʼ, ˀaḫu ʻgermàʼ, etc. L’existència, doncs, d’arrels biconsonàntiques amb vocal 

                                                 
77 Quant a aquest tema i amb relació al sufix ie., veg. Eilers (1978: 129) i especialment Eilers (1987: n. 
21): “Tiernamen, die auf den Labial b/p endigen, sind noch ˁaqrab- ‘Skorpion’, akkad. zuqāqỉpum dass. 
(vom Aufrichten des Stachels: zaqāpum), akkad. šelippûm (arab. silaḥfāt zu silāḥ ‘Rüstung’). Zweifelhaft, 
ob schon die Basen-Weiterbildung dazugenommen werden darf: semit. kalb- ‘Hund’, alp- ‘Rind’, arab. 
ḫal(l)ūf ‘Eber’ u.a.m. Auf indogermanischer Seite verzeichnen wir auf –bho- ausgehend ai. rāsabha- 
‘Esel’ (vom Schreien), griech. e[dafo" ‘Hirsch’, e[rifo" ‘junger Bock’, kivrafo" ‘Fuchs’ u.a.m. S. 
Brugmann, Grdr. II (1892) § 78 p. 203 ff., Pok. 303, 304, 326”. 
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breu (monosil·làbiques) conservades en els noms primaris de les llengües semítiques fa 

clara l’evidència de l’origen formal d’aquestes arrels: és necessari de postular, doncs, 

per al PS, l’origen únicament biradical –triliteral (amb vocal breu)– i monosil·làbic de 

les arrels nominals primitives.78 Qualsevol estadi de disil·labisme de les arrels nominals 

apunta un allargament radical secundari d’aquestes arrels. Aquest patró radical, doncs, 

s’hauria de fer extensible també a l’arrel verbal, car a l’origen el nom i el verb 

comparteixen moltes afinitats (així també s’esdevé en pie., en aquest sentit cf. Meier-

Brügger 20028). 

 

 

4.2. Principals teories sobre l’extensió de les arrels verbals 

 

Quant a la història de la investigació, hi ha tres tendències a l’hora de tractar del 

tema de l’allargament de l’arrel. La primera hipòtesi és la biradicalista, que defensa 

l’allargament de les arrels únicament mitjançant un determinatiu radical 

(Wurzeldeterminative) (Hurwitz 1913; Cuny 1924; Ehret 1989; Bohas 1997 i 2000). La 

segona és aquella que admet la sufixació per determinatius en l’arrel i altres 

procediments, com és ara la reduplicació (Moscati 1947; Kuryłowicz 1972; Diakonoff 

1988 i del Olmo Lete 2003); finalment, la tercera, pròpia d’una visió no històrica, no 

creu en l’acceptació general de l’afixació com a procediment establert per a 

l’allargament de les arrels, ans només en casos determinats (Zaborski 1991). 

En l’àmbit de la història de la investigació, Hurwitz (1913) fou un dels primers a 

fer una valoració de l’estat semàntic dels determinatius en semític comú. Tot i la poca 

acceptació que ha tingut en l’àmbit de la reconstrucció històrica l’estudi de Hurwitz, he 

volgut fer-hi menció en aquest apartat precisament per la importància que se li ha de 

concedir en el camp de la història de la investigació, car és un dels primers estudis 

exhaustius sobre els Wurzeldeterminative en semític.  

L’estudi de Hurwitz és una defensa a ultrança de l’origen biradical de les arrels 

verbals en l’àmbit diacrònic: tota arrel verbal, doncs, té, segons l’autor, un origen 

prehistòric biradical i, mitjançant l’annexió afixada d’un determinatiu o per geminació, 

ha esdevingut triradical (ja així en el període històric de les llengües semítiques). Quant 

a la posició i l’ús dels determinatius, Hurwitz (1913: 54) creu que les consonants més 

                                                 
78 Quant als verbs v"k de l’hebreu bíblic masorètic que deriven d’arrels nominals primitives PS i AA, veg. 
l’apartat 7.2.1 d’aquesta tesi. 
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actives per afegir-se a l’arrel biconsonàntica (formatives) són les líquides, les guturals i 

les semivocals y i w, cadascuna de les quals pot actuar com a prefix, infix o sufix de 

l’arrel. Les labials b i p, la dental d i l’ocasional palatal q es troben només com a sufix 

de l’arrel triconsonàntica. Les sibilants š i s són emprades com a prefix i sufix. La dental 

t s’utilitza com a prefix i a voltes com a infix. Tot plegat, assenyala Hurwitz, indica que 

les llengües semítiques tenen un nombre limitat d’“elements subordinats”, els quals són 

formats per líquides, guturals, semivocals, labials, sibilants i ocasionalment palatals o 

dentals, d’entre els quals elements només un petit nombre s’empra per a la formació 

temàtica del lexema verbal.  

Hurwitz féu notar també que la semàntica reflexiva admet indiferentment els 

morfemes radicals r, l, m, n i t en primera o segona posició; que sobretot els conatius i 

els factitius no es distingeixen sinó per la posició dels morfemes representats per les 

radicals ˀ, ḥ (infixos), ˁ, (H) (prefixos). Subratllà, així mateix, que y i w prenen un valor 

semàntic distint segons que siguin infixos (verbs d’intenció o conatius) o bé prefixos o 

sufixos (verbs d’estat). 

Pel que fa als verbs de tercera radical h, Hurwitz comenta que la sufixació 

d’aquesta aspirada sembla que té una força denominativa en molts verbs, i que també la 

preformativa y funciona originalment com a agent denominatiu, per la qual cosa els 

sufixos y i w són de caire denominatiu o de tema estatiu.79 Hurwitz (1913: 66) remarca 

finalment que les consonants emprades com a sufixos són les mateixes que les que 

apareixen prefixades o infixades. A més a més, les labials b i p, i ocasionalment les 

dentals d i t, i la palatal q, funcionen com a morfemes radicals sufixats. El semític, creu 

Hurwitz, emprà aquestes consonants com a determinatius radicals en un període 

primerenc, i creu molt possible que tots aquests determinatius radicals provinguin 

d’antics demostratius. 

Hurwitz (1913: 70) donà a aquests determinatius un valor temàtic d’Aktionsart 

concret (tema estatiu, intensiu, d’intenció, causatiu, reflexiu i sense identificar) segons 

que ocupessin la primera, segona o tercera posició de l’arrel. 

Així, el quadre que proposa Hurwitz (1913: 70) és el següent:  

1. Tema estatiu:  

a) amb w o y prefixada.  

b) amb w o y sufixada.  

                                                 
79 Quant als verbs de tercera radical h etimològica (V"k) en hebreu bíblic, veg. M. Vernet (2000). 
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Generalment aquests determinatius donen a l’arrel una força intransitiva o 

estativa, o bé una condició abstracta. Ex. hbr. o�j�h ʻser calentʼ (*ḥm ʻcremar, fer calentʼ 

–cf. onj ʻtornar-se calentʼ–); v�k�C ʻestar en estat de xoc, defallirʼ (*bl(1) ʻconfondreʼ). 

Ass. zakû ʻser purʼ (*zk ʻbrillar, ser purʼ). Àr. �َََََََََََََََوه ʻser, tornar-se dèbilʼ (*hn ʻser 

deficientʼ); ��َ�َ ʻser afortunat, feliçʼ (*ḥẓ ʻtenir un bon destíʼ).  

 

2. Tema intensiu:  

Amb la segona consonant reduplicada (tot i que moltes d’aquestes arrels tenen 

una connotació idèntica a la dels verbs Iw, y, IIw, y i IIIw, y).  

 

3. Tema d’ intenció:  

a) amb ˀ, h, ˁ infixada.  

b) amb w o y infixada.  

Aquest tema, originalment, denotaria esforç, d’una banda, i propòsit, de l’altra, 

tot i que molts d’aquests verbs han perdut les connotacions originals. Ex. hbr. y�t¨k 

ʻamagar, taparʼ (*lṭ ʻtaparʼ). Aram. y�v�r ʻcomençar a moure’s, córrerʼ (*rṭ ʻremoureʼ); 

r�g�P ʻencobrirʼ (*pr(1) ʻdeixar a partʼ). Ass. mâdu (II ˀ) ʻser de grans proporcions, 

incrementarʼ (*md ʻestendre, mesurarʼ –cf. madadu ʻmesurarʼ–).  

 

4. Tema causatiu:  

a) amb š prefixada.  

b) amb ˀ o h prefixada.  

c) temes similars amb ˁ o ḥ prefixada.  

Ex. hbr. y�e�J ʻfinalitzarʼ (*qṭ ʻtallarʼ); r�G�t ʻanar en línia recta, avançarʼ (*šr 

ʻanar recteʼ –cf. àr. َر�
َ ʻviatjarʼ–); k�d�g *ʻgirar al voltantʼ (*gl ʻgirar entornʼ). Aram.r�s"v 

ʻcaminar entorn deʼ (*dr ʻgirarʼ –cf. àr. َدَاَر ʻmoure’s en cercleʼ–).  

 

5. Temes reflexius:  

a) reflexives directes amb t prefixada o infixada.  

b) reflexives indirectes amb n prefixada o infixada.  

c) temes emparentats amb l, r, m prefixada o infixada.  

La reflexiva directa en semític fóra formada per la prefixació o la infixació de la 

t a la base biliteral, mentre que la reflexiva indirecta generalment denota una acció duta 
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a terme per un mateix o en un mateix d’una manera indirecta; molt freqüentment esdevé 

passiva i sovint pot arribar a confondre’s amb els verbs Iw, y, IIw, y o IIIw, y. Per 

exemple, hbr. c�t�T ʻdesitjar per un mateixʼ (*ˀab ʻdesitjarʼ); k�y�b ʻllançar-se sobreʼ (*ṭl 

ʻllançarʼ). Àr.   .ʻbufarʼ (*fḥ ʻbufarʼ) َاَ�

 

6. Temes no classificats:  

a) amb una líquida com a sufix l, m, n o r.  

b) amb una gutural com a sufix ˀ, h, �ḥ o ˁ.  

c) amb una sibilant com a sufix š o s.  

d) amb una labial com a sufix p o b.  

e) amb una dental ocasional de sufix d o t.80  

f) amb un sufix palatal ocasional q (rarament k). 

 

Quant a la lexicalització dels determinatius radicals, Hurwitz els considera ja 

fossilitzats, talment com ho evidencien les llengües semítiques en l’època històrica 

(1913: 29). La conclusió de Hurwitz (1913: 107) és prou clara: l’arrel triradical històrica 

prové d’una arrel biradical, allargada per un demonstrative root en la majoria dels casos, 

el qual, havent-se monoradicalitzat i lexicalitzat prèviament, s’afegí a l’arrel originària 

biconsonàntica, que esdevingué a posteriori, per allargament, triconsonàntica. 

Cuny, al seu torn, analitza el procés d’allargament de l’arrel semítica per 

afixació –admet per al semític, doncs, el recurs de prefixació, infixació i sufixació del 

determinatiu– i el col·loca en paral·lel amb el procés d’extensió radical de 

l’indoeuropeu: segons la lingüística indoeuropea, l’arrel, que és originàriament 

monosil·làbica (biconsonàntica, però triradical, car en el còmput de morfemes de l’arrel 

indoeuropea es té present la vocal de l’arrel), pot ser allargada per un 

Wurzeldeterminativ annexionat a l’arrel per infixació o sufixació. El procés de 

prefixació en pie. és gairebé nul; només hi ha un cas ja acceptat pels indoeuropeistes 

d’un possible determinatiu prefixat: és el cas de la “s mòbil” (veg. Benveniste 19623: 

162-165; Szemerényi 19893: 98; Villar 19962: 233; Meier-Brügger 20028: § L311 i 

L405), que pot ser present o absent com a fonema inicial d’una arrel sense que canviï 

gens ni mica el sentit ni la funció (p. ex. *(s)teg- ʻcobrir, taparʼ (LIV 20012: 589), cf. llat. 

tegō vs. gr. stegw). Alguns (Møller entre d’altres) han vist en aquest fonema un 

                                                 
80 Aquest sufix també es dóna en pie., però no se sap ben bé quin valor semàntic tenia.  
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possible determinatiu de semàntica causativa, semblantment com s’esdevé en semític. 

Cuny, doncs, és partidari d’acceptar per al PS el procediment d’afixació (1924: 224).81 

L’opinió de Moscati (1947: 129), després de l’estudi dels exemples en hebreu 

bíblic, és que totes les consonants poden semblar determinatius potencials de tercera 

radical. Els determinatius de primera i segona radical sembla que provenen de 

consonants dèbils o de morfemes gramaticals (m, n, ś, š, t). Les líquides, segons l’autor, 

poden derivar d’una dissimilació. Amb relació a la funció d’aquests determinatius, 

Moscati és de l’opinió que la problemàtica va més enllà del llindar semític i que caldria 

trobar una solució en el marc de la lingüística comparada i històrica d’altres famílies 

lingüístiques (1947: 129). L’autor (1947: 129-131) resumeix les teories dels principals 

estudiosos i les divideix en quatre punts:  

a) Teoria preposicional. Seguida per Fürst i Franz Delitzsch, els quals sostenen 

que l’arrel és formada en la majoria dels casos per les dues últimes radicals i que la 

primera és una preposició prefixada. Altres han pensat que la preposició pot ocupar el 

lloc de la tercera radical, talment ho ha indicat Bauer per a l’àrab.  

b) Teoria radical. El determinatiu pot ser un element d’una altra arrel, o part 

radical, fos amb la base biconsonàntica. Així, Philippi (1875) parla d’arrels 

pronominals. Meinhof veu la formació triradical com la fusió de dues radicals, de les 

quals l’una pot ser la forma gramatical de nom o adverbi. Els verbs quadriliterals 

indicarien la fase intermèdia d’aquest procés de fusió que pot menar al triradicalisme.  

c) Teoria gramatical. El determinatiu podria ser el vestigi d’un element 

gramatical, verbal o nominal. Ascoli, comparant el semític amb l’indoeuropeu, 

considera la tercera o la segona radical de les arrels triconsonàntiques, així com la 

segona de les biconsonàntiques, com un fòssil de sufixos nominals. Lagarde donà suport 

també a aquesta hipòtesi gramatical. Segons la seva opinió, els temes triconsonàntics 

deriven dels biconsonàntics. Així, les inicials ˀ, h, ḥ, ˁ, w, y, ś, s, š i t són els vestigis de 

les conjugacions hifˁil, šafˁel, etc. La t infixada correspon a la t de la conjugació vuitena 

de l’àrab. Les consonants medials ḥ, l, m, n i r són consonants de compensació de la 

reduplicació de la forma pi.  

d) Teoria fonètica. Amb aquesta teoria es creu que el determinatiu indicaria, 

mitjançant la diferenciació del so, una difuminació del significat (\uancierung), sense 

                                                 
81 “L’exemple du sémitique qui pratique largement la préfixation, bien moins l’infixation, moins encore la 
suffixation et celui de l’indoeur. qui, en revanche, a presque complètement laissé tomber en désuétude la 
préfixation”. 
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aconseguir semànticament de determinar-lo. Aquesta teoria fou adoptada per Delitzsch 

(1873) amb el nom de Lautsymbolik. A aquesta hipòtesi, s’hi pot afegir la de Meier, 

segons la qual la tercera radical deriva a l’origen de la reduplicació d’una de les dues 

consonants de base.  

Com a conclusió, Moscati (1947: 132) defensa l’existència formal de 

determinatius radicals, però és del parer que en la majoria dels casos no se’ls pot donar 

cap valor o cap funció específica. 

 Crec que les quatre teories exposades per Moscati han de ser enteses com a 

incloents i no pas excloents, si s’entenen totes quatre com a part integrant d’una mateixa 

realitat, la visió i la caracterització de l’allargament de l’arrel com a procés morfològic 

pot arribar a ser molt més correcta i completa. Quant a la teoria gramatical amb relació 

als possibles determinatius radicals prefixats en les arrels verbals tertiae infirmae del PS 

i dels verbs v"k de l’hebreu bíblic masorètic (i.e., ˀ-, h- , ḥ-, w- , n- , š- i t-), veg. 

l’apartat 7.4 d’aquesta tesi doctoral. 

 

 

4.3. Allargaments radicals  

 

Si bé en lingüística indoeuropea ja fa molts anys que l’allargament de l’arrel per 

mitjà de sufixos i determinatius és un fet acceptat, tot i les dificultats de reconstrucció 

que presenta aquesta família (gràcies a la reestructuració definitiva i sistematitzada de 

l’arrel indoeuropea que féu Benveniste l’any 1935 en la seva obra ja clàssica Origines 

de la formation des noms en indo-européen), en l’àmbit de la lingüística semítica, en 

canvi, els fonaments i els procediments de la reconstrucció històrica de les arrels no són 

encara clars.82 

L’assentament de l’apofonia en les bases verbals per tal de matisar l’acció verbal 

i la necessitat formal del triconsonantisme que d’aquesta se’n deriva, foren dos dels fets 

fonamentals que contribuïren a l’aparició d’un nou recurs per formar arrels 

triconsonàntiques a partir de les arrels biconsonàntiques (veg. Cuny 1946: 216-217). 

Com que fou necessari un augment en el nombre d’arrels verbals per poder augmentar 

el vocabulari, aquest increment fou dut a terme amb l’allargament del nucli 

biconsonàntic radical vers el triradicalisme i també, només secundàriament, mitjançant 

                                                 
82 Quant al cas contrari, és a dir, pel que fa a l’haplologia, és a dir, als processos de reducció de les arrels 
reduplicades, veg. Brockelmann (1905) i Voigt (1981: 156-157). 
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l’onomatopeia. Cal trobar els motius d’aquesta extensió radical més o menys espontània 

en els dos factors següents (Diakonoff 1988: 46):  

a) En la pèrdua de la natura vocàlica de les sonants, això és, per la 

consonantització de les sonants radicals sil·làbiques, les quals haurien estat 

transformades en la consonant addicional.  

b) En factors de caire prosòdic (allargament vocàlic amb la posterior aparició 

d’una sonant virtual vora la vocal novament abreujada). Aquestes consonants radicals 

són sovint sonants dèbils que són lliurement intercanviables (*y, *w, *ˀ) i poden ocupar 

el lloc de la segona o la tercera radical, d’una manera que és en principi impredictible: 

diferents patrons poden aparèixer en una mateixa llengua i, a voltes, fins i tot en un 

mateix paradigma.  

Amb l’extensió més o menys espontània de les arrels, motivada pels dos primers 

factors ja mencionats, i amb l’aparició de l’apofonia, la resta de les arrels que encara 

eren biconsonàntiques s’hagueren d’adaptar al patró triconsonàntic. Així, l’allargament 

de l’arrel biconsonàntica en afroasiàtic envers un triconsonantisme històric es dugué a 

terme mitjançant diversos procediments, els més importants dels quals foren (Diakonoff 

1988: 43):  

c) Mitjançant l’afixació d’un determinatiu radical (un Wurzeldeterminativ). És a 

dir, mitjançant l’annexió d’un morfema, anomenat complement per Diakonoff.83 El 

complement canvià la semàntica original de l’arrel. Probablement la tercera radical, 

auxiliar a l’origen, fou aglutinada després de la inflexió vocàlica, la qual, al seu torn, es 

transformà immediatament en flexió interna.  

d) Per geminació radical de l’arrel. Mitjançant la geminació radical (normalment 

la segona); a diferència dels mètodes previs, la geminació és predictible per a totes les 

arrels biconsonàntiques amb l’excepció d’aquelles que tinguin el patró *CS �. 

e) Mitjançant la metàtesi i altres canvis lingüístics, car constitueixen un altre 

factor possible a l’hora de la formació de les tres radicals “fortes”. 

Kuryłowicz (1972: 12) agrupa els allargaments radicals en tres grups 

diferenciats i els distingeix així:  

 

                                                 
83 En pie., aquest tipus d’allargament radical és admès d’una manera general, i qualsevol consonant 
reconstruïda per a l’indoeuropeu és susceptible de ser-ho (com a mínim com a infix i com a sufix, car els 
prefixos testimoniats són rars en indoeuropeu, llevat del cas isolat, i ja prou debatut, de la “s mòbil”). En 
l’àmbit de l’hebraística, el mateix fenomen d’allargament ja fou intuït pels gramàtics judeoàrabs de l’edat 
mitjana, i en l’època moderna ha estat admès unànimement pels estudiosos. 
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a) Prefixos fossilitzats.  

Un cas aparentment clar de prefix radical fossilitzat en l’arrel el presenta la base 

consonàntica ntn ʻdonarʼ. Però la nasal nun apareix com a Wurzelaugment en 

determinats casos, com és ara el semit. naḫl- ʻvallʼ, que pertany a l’acc. ḫallum ʻforatʼ 

(de la base cons. ḫl). Àr. naqb ʻforatʼ, en assiri ʻfontʼ, pertany a la base qb (d’ací també 

ˁaqaba f. ʻpas de muntanyaʼ). La base km és prou coneguda del semític ʻquant?ʼ (accad. 

i àr. kam; hbr. kēmā), que, amb infixació, dóna l’àr. constr. kaum(a f.). Amb prefixació 

de la nun, hi ha en accadi nakāmum ʻamuntegarʼ, nakmum ʻamuntegatʼ, nakamtum 

ʻtresorʼ. 

 

b) Allargaments interns (de consonant o vocal). 

Un cas ben clar de l’allargament morfològic de les arrels biconsonàntiques és la 

reduplicació de les dues radicals R1-R2 en l’arrel quadriconsonàntica R1-R2 R1-R2, (p. ex. 

ma-ḫaḍa = ḫaḍḫaḍa ʻremoure, batreʼ, veg. Kuryłowicz 1972: 8). Un segon recurs 

d’allargament radical vers el triconsonantisme és l’allargament de la vocal de l’arrel (i > 

ī; u > ū) i la geminació de R2, la qual cosa, emperò, no implica que tots els verbs 

còncaus i els geminats s’hagin de remuntar a una arrel biconsonàntica.  

 Amb relació a aquest tema, la llei de Reiner (1966: § 4.1.2.5), segons la qual en 

accadi (i també en PS?) V:C és equivalent a VC: i viceversa, ajuda a seguir la possibilitat 

de fer una diferenciació quant a la naturalesa històrica dels allargaments vocàlics. Així, 

sóc partidària de fer la següent distinció quant a la naturalesa de les vocals llargues en 

semític: aquelles que, diacrònicament parlant, tenen un origen distint a l’apofònic, 

l’allargament de les quals podria haver-se originat per motius de reestructuració 

sil·làbica interna o per motius d’expressivitat semàntica, i aquelles que resulten de 

l’apofonia. Les primeres, doncs, són d’una natura purament fonètica; les segones, en 

canvi, tenen un valor morfològic clar. 

 

c) Antics sufixos. 

Un tercer grup d’allargaments (Kuryłowicz 1972: 11) és representat per R3 y, w. 

En aquest cas tenim sufixos reals testimoniats en la formació de noms: -ayu i -awu > àr. 

ā; -iyu i -iwu > àr. -in. P. ex. bašara ʻportar bones notíciesʼ: bušrā ʻbones notíciesʼ; 

qatīlun ʻmortʼ: pl. qatlā; ˀaḏrāˀu ʻvergeʼ: pl. ˀaḏārin; ḥiḏriyatun ʻturó rocósʼ: pl. ḥaḏārin.  

Un gran nombre de verbs amb R3 y, w estan relacionats amb verbs que contenen 

altres allargaments, p. ex., hbr. bíbl. dåkåh (dky) ʻaixafar, triturarʼ (Gesenius 194), dwk 
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ʻesmicolar (en morter)ʼ (Gesenius 188) i dkk ʻaixafarʼ (veg. Gesenius 194); ug. dk(k) 

ʻesmicolar, convertir en polsʼ (DUL 269); acc. dakāku ʻesmicolarʼ (AHw 151) i acc. dâku 

(dwk) ʻmatar, colpirʼ (AHw 152); aram. rabínic dəḵaḵ ʻíd.ʼ (Jastrow 307); sir. (subst. 

deverbal) dūqā (dwq) ʻquelcom trencatʼ (LS 163); àr. dakka (dkk, Lane 898f.) i dāka 

(dwk) ʻaixafar, triturarʼ i àr. ʻíd.ʼ (Lane 898f.).  

És també pertinent de subratllar que, en semític, la reconstrucció dels 

Wurzeldeterminativs ha estat sempre consonàntica. En pie., en canvi, es féu la distinció 

formal, ja des del principi, entre el sufix radical, de forma alternant (p. ex. -et- i -t-, -en- 

i -n-, -ek- i -k-, etc.) i l’allargament, caracteritzat per la seva forma consonàntica (-t-, -n-, 

-k-, etc.), segons que el grau de l’arrel fos zero o ple.84 

  Els plantejaments de Kuryłowicz quant a l’allargament de l’arrel són clars: una 

arrel biliteral pot ser allargada, doncs, per tres procediments distints: el de prefixació, el 

de reduplicació i el de sufixació. 

 Quant a la naturalesa original d’aquests complements, Diakonoff (1988: 51) creu 

que l’origen gramatical de determinats radicals-complement és força clar: les 

preformatives inicials n-, t-, y-, ˀ-, š- i m- són derivades de pronoms o d’afixos temàtics 

verbals. Però en la majoria dels casos l’origen gramatical d’aquests “complements” no 

és pas evident, car els morfemes en qüestió ja havien perdut temps enrere la seva 

productivitat. Tot i que en molts casos el significat originari es perd en la penombra de 

la diacronia, els complements tenien originalment una semàntica pròpia i només 

apareixien en arrels verbals (veg. Cuny 1924: 239 i Vendryes 1921: 203).  

En un estudi de l’any 1989, Ehret reconstrueix trenta-set sufixos possibles per a 

les arrels: cada consonant, doncs, és un sufix en potència (fins i tot les consonants 

reconstruïdes). Zaborski (1991: 1678)85 critica la metodologia d’Ehret, adduint que un 

nombre tan gran de sufixos és poc probable, car ell mateix no coneix cap llengua natural 

que en tingui tants. Ehret també és criticat perquè no fa ús, pel que fa a l’extensió de les 

                                                 
84 En aquest sentit, veg. Benveniste (19623: 148): “Nous distinguons un suffixe d’un élargissement d’une 
manière purement formelle: le suffixe est caractérisé par sa forme alternante (-et-/-t-, -en-/-n-, -ek-/-k-, 
etc.), l’élargissement par sa forme fixe et consonantique (-t-, -n-, -k-, etc.). Cette distinction, qui est 
capitale, sera ici substituée à la notion de ‘déterminant de racine’ (Wurzeldeterminativ) dont on a fait un 
usage inconsidéré”, i també Benveniste (19623: 153): “Des deux éléments ajoutés à la racine, l’un est 
nécessairement au degré plein (suffixe), l’autre au degré zéro (élargissement). Donc: *pr-ék-s-, non *pr-k-
s-, ni *pr-ék-es-. (...) La racine, étant au degré plein, se fera suivre d’un suffixe au degré zéro: *pér-k-; 
mais on ne pourra pas y ajouter un second élément, ni au degré zéro (élargissement) puisque deux 
éléments consécutifs au degré zéro sont exclus dans une même branche morphologique, ni au degré plein, 
puisqu’un seul des trois éléments doit prendre le degré plein et que la racine le possède déjà”. 
85 “Unfortunately the research on such roots with original sufixes has been once again reduced ad 
absurdum in the recent study by Ehret (1989). Ehret seems to ignore practically all previous studies on the 
subject”. 
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arrels biliterals vers el triliteralisme, d’altres processos com ara la dissimilació, 

l’assimilació, les variants dialectals, la metanàlisi, etc.  

La lingüística indoeuropea, emperò, semblantment a Ehret, ha establert, ja des de 

Benveniste, que tots els fonemes són susceptibles de ser sufixos o allargaments de 

l’arrel (veg. Benveniste 19623: 158).86 És potser en aquest sentit, en l’emmirallament de 

la reconstrucció indoeuropea, on caldria encabir la metodologia d’Ehret. Zaborski critica 

les funcions establertes per Ehret al·legant que aquestes extensions són massa 

idiosincràtiques i no són gaire ben definides (1991: 1679).87 El que admet, tanmateix, 

Zaborski (1991: 1681), aferrant-se a l’argument diacrònic, és la possible existència de 

posposicions en la mesura que aquestes posposicions existeixen en afroasiàtic: és lícit, 

segons aquest autor, de remuntar-se al PAA i reconstruir posposicions originals com a 

terceres radicals en verbs denominatius. 

Zaborski, doncs, es mostra extremament cautelós a l’hora de definir-se sobre la 

realitat dels sufixos adradicals. Crec que l’argument, segons el qual no hi ha cap llengua 

natural al món que contingui tants de sufixos per a l’arrel, pot ser parcialment 

acceptable en la sincronia per la fossilització dels Wurzeldeterminative i per la manca 

d’un mètode unitari en la reconstrucció de les llengües del món, però no pas en l’àmbit 

de la reconstrucció històrica o fins i tot de la tipologia: l’evidència de la reconstrucció 

indoeuropea així ho exigeix i ho accepta per a les seves arrels, ja des de la 

reestructuració que en féu Benveniste (1935). En tot cas, crec que el fet de negar o de 

dubtar de l’existència en PS i AA de sufixos (lexicalitzats) en l’arrel pot portar dificultats 

amb relació a la reconstrucció semítica i afroasiàtica.  

Gregorio del Olmo es mostra partidari de subratllar la idea que, si bé el testimoni 

dels noms primitius, immotivats, evidencia una estructura fonològica originària de les 

llengües semítiques (1998: 38),88 postular la reconstrucció biconsonàntica independent 

                                                 
86 “En outre on voit la grande diversité des affixes mis en jeu: gutturales, dentales, labio-vélaires, 
sonantes, tous les phonèmes sont susceptibles de fournir des suffixes ou des élargissements”. 
87 “If there is no precise semantic function established by a concrete opposition and at the same time there 
is no formal identity with historical affixes, we can only, if there is no possibility of a phonological 
explanation, assume a working hypothesis about a root-determinative, though it has to be very strongly 
emphasized that the notion of root-determinatives elaborated by especialists on Indo-European in the past 
century cannot be uncritically applied to Semitic, and actually, its explicative power is limited even 
within the frame of Indo-European. Nevertheless I do not think that the concept of root-determinatives 
can be totally rejected, at least as a working hipothesis”. 
88 “Lexicography, it is possible that the monoconsonantal series represents the most primitive stratum of 
the Semitic languages and takes us back to a stage of linguistic indifferentiation in relation to other 
families (Afro-Asiatic, Indo-European ...). This is indicated by the few ‘referential’ elements it comprises 
and above all by the predominantly functorial and morphemic (non-lexical) series which complete it. 
Nowadays, these refer back to basic common grammatical structures which in principle remain beyond 
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de totes les arrels verbals, sense acceptar l’afixació de cap Wurzeldeterminativ o el 

desenvolupament consonàntic de les sonants, no és lícit per al PS (2003: 134),89 car 

l’equiparació de les arrels biconsonàntiques amb l’esquema triconsonàntic és un fet que 

ja ha de ser aplicable en PS, per les mateixes necessitats flexives (apofòniques) (2003: 

136) i morfològiques de les llengües (2003: 127). 

He fet, doncs, una breu repassada de les perspectives que els diferents estudiosos 

han aportat a la qüestió de l’allargament de l’arrel. Hem pogut veure que, si bé en pie. 

l’existència de sufixos en l’arrel verbal i nominal és totalment admesa i acceptada, en 

lingüística semítica, en canvi, la posició dels estudiosos no és tan unànime, tot i que 

podríem dir que, entre els estudiosos que treballen en la reconstrucció i la lingüística 

històrica, s’accepta en general la tesi de l’existència en PS i AA d’elements sufixats en 

l’arrel. 

Quant a la naturalesa d’aquests Wurzeldeterminative, ja he observat que, si bé 

alguns semitistes s’atreveixen a atribuir una funció concreta a cada determinatiu 

(Hurwitz 1913 i Ehret 1989), la majoria dels estudiosos són de l’opinió que, en bona 

part dels casos, la lexicalització històrica dels sufixos ha enfosquit l’origen etimològic 

d’aquests sufixos. 

 Tenint en compte, doncs, tot el problema que gira entorn de la reconstrucció dels 

determinatius radicals en semític, passem a veure en concret l’estructura i la formació 

de l’arrel verbal semítica. Arribats en aquest punt de la meva exposició, crec convenient 

de fer una distinció clara entre sufix radical, per una banda, i allargament o determinatiu 

radical per l’altra.  

Els sufixos adradicals, doncs, són aquelles parts d’un mot motivades per un 

procés de derivació productiva i vivent, i.e. un element caracteritzat per una funció 

semàntica clara i productiva, com ara el grup -tor en llatí (lec-tor, ama-tor) o, en 

semític, el sufix lamed que es reconeix en els noms orogràfics (karmel de kérem ʻgrup 

de vinyesʼ, akkad. karānum: kr – m/n) i el sufix bet per a noms d’animals (sem. arnab- 

                                                                                                                                               
the reach of this lexicographical study. Their reduction to a lexical basis can be extremely precarious and 
hypothetical, apart from the natural connection with the pronoun system in the ases of verbal inflection 
and pronominal suffixation. We shall sketch only a simple and summary list of these monoconsonantal 
morphemes with morpho-syntactic function”. 
89 “Reconstruire le niveau bilitère du sémitique nous amène inévitablement au stade chamito-sémitique 
commun. Mais cela ne présuppose pas en soi un niveau primaire bilitère, universel et unique: au contraire, 
avec lui coexiste un niveau trilitère, et cela dès avant la dispersion des familles du phylum (égyptien, 
berbère, tchadique)”. 
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ʻllebreʼ i ṯaˁlab- ʻrabosaʼ) i que té un significat concret dins el camp semàntic de 

l’arrel.90 

En canvi, l’allargament o determinatiu radical (Wurzelerweiterung o 

Wurzeldeterminativ) correspon a aquell element vocàlic, consonàntic o sonàntic,91 que 

ha estat motivat per un procés de derivació ja no pas productiu ni viu, i que, per la qual 

cosa, es veu mancat de semàntica tot i que morfològicament és totalment detectable (en 

una fase primigènia haurien actuat com a sufixos adradicals).92 

Tot i que la morfologia del Wurzeldeterminativ és clara, la semàntica, emperò, 

no ho és pas sempre. Quant al significat funcional d’aquests allargaments radicals, ja he 

remarcat que han de ser separats clarament dels sufixos derivatius productius, car no 

tenen cap significat semàntic concret que pugui ser recognoscible. Puc posar-hi 

l’exemple de l’arrel pie. *ĝheṷ- ʻregar, vessar, libarʼ, la qual desenvolupa un allargament 

*t recongnoscible formalment en la forma llat. fu-n-do i en el germànic, gòt. giutan 

(LIV: 179-180). Ambdues formes es corresponen semànticament i formal de manera 

perfecta (el llatí matisa possiblement també l’Aktionsart mitjançant la infixació de -n-). 

El motiu de l’allargament radical no és apreciable aquí per motius semàntics de manera 

clara, ans es reconeix més aviat per motius formals: el germànic i el llatí devien tenir en 

l’estructura verbal molt poques possibilitats de flexionar temes acabats en vocal sense 

danyar-ne la claredat a causa de les lleis fonètiques posteriors. Aquesta argumentació 

                                                 
90 Alguns exemples d’afixos en semític es troben en Eilers (1978: 128-129); l’autor designa en molts 
casos sufixos productius amb el nom de Wurzelerweiterungen. La terminologia, en aquest sentit, no és 
clara. En Eilers (1987: 515), l’autor ens dóna llistes de suposats WE prefixats (1987: 515), sufixats (1987: 
517) i infixats (1987: 517-518), els quals acostumen a ser sonants: ens trobem aquí també en casos de 
Wurzelvariation que no han estat detectats, i també en casos de sufixació més o menys productiva i clara, 
com és ara el sufix lamed per als noms de muntanya i el sufix bet per als noms d’animals. Quant al tema 
de l’afixació a les arrels AA, veg. Ehret (1995: 15-54). 
91 Amb relació al tema de les sonants i els WE en ie., veg. Ammer (1950-1952: 209). Quant a les sonants 
n, r i l no es tenen exemples que siguin emprades com a WE en ie. Quant a la sonant –m, els exemples ie. 
menen a considerar-la com a sufix de variació radical (Wurzelvariation), com en els casos gā / gem, drā / 
drem, drā / dorm-, pres / prem, tres / trem, dhes / dhew-m. Les variacions radicals no allarguen una arrel 
curta, ans modifiquen la terminació radical consonàntica. Cal tenir ben clara, doncs, la distinció entre 
Wurzelerweiterung i Wurzelvariation. 
92 Veg. Ammer (1950-1952: 195, n. 8a.); amb relació al semític, veg. Diakonoff (1970), Eilers (1987: 
511), Hurwitz (1913), Voigt (1988a: 50), Zaborski (1969 i 1991), entre d’altres. Estudis sobre les líquides 
com a possibles WE en les llengües afroasiàtiques es troben en Eilers (1987-88) i von Soden (1985), per al 
semític; en Derchain (1973), per a l’egipci, i en Hayward (1984) per al cuixític. Quant als WE en ie. i en 
sem. i la seva repercussió en l’estructura de l’arrel biradical, veg. Ammer (1950-1952: 198-199). Quant a 
la posició en l’arrel dels Wurzeldeterminativs, veg. Ammer (1950-52: 205): els WE ocupen sempre la 
tercera posició, mentre que, en construccions secundàries, ocupen fins i tot la quarta o la cinquena 
posició. Quant als determinatius radicals en ie., veg. Bloomfield (1894), Ammer (1950-1952: 213) i 
Meier-Brugger (20028: 143, 164, 183, 286, 292); quant a la definició brugmanniana dels 
Wurzeldeterminativs, veg. Brugmann (19672: 2. 1. 10 f. i 2. 3, 1. 56 ss.). Quant als determinatius radicals 
en AA, veg. Ehret (1995: 15-54). 
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serveix també per la majoria dels allargaments d’aquest tipus (veg. Ammer 1950-1952: 

213). 

 

 

4.4. Verba primae y et w  

 

Els verbs que contenen les sonants radicals w i y es veuen particularment 

exposats a l’actuació del Systemzwang, mitjançant el qual els verbs biradicals s’integren 

analògicament al sistema triconsonàntic (Moscati 1969: § 16.118). Els verbs amb w- 

com a primera radical pertanyen a la corresponent arrel biconsonàntica; els verbs amb 

primera radical y- són en la majoria dels casos una variant dels verbs amb w- de primera 

radical. És així com s’explica el fet que en moltes de les llengües semítiques els verbs 

de primera radical w- coincideixen totalment amb els verbs de primera radical y- (en 

general les sonants u/w, i/y són al·lòfons d’un mateix fonema *ə). 

En primer lloc cal subratllar el canvi característic en semític nord-occidental de 

w > y en posició inicial: ex. acc., àr., et. wld ʻdonar a llumʼ; ug. wld i yld; hbr. i sir. 

yld.93 La distinció original entre ambdues categories de verbs s’observa d’una manera 

interna en les diverses formes derivades: per exemple en el verb hebreu yšb ʻasseure’sʼ, 

la primera radical és originàriament w –tal com ho demostra la forma amb h- prefixada: 

hōšib, mentre que en yṭb ʻser boʼ la y és primària –talment ho demostra la forma hē�ṭīb–. 

En totes les llengües semítiques la w inicial és absent en l’imperatiu: exemple, de l’arrel  

wld, acc. lidī, hbr. lədī, àr. lidī, et. ladī ʻdóna a llum!ʼ (però et. wəfər ʻvés-te’n!ʼ). L’ilad 

del siríac és excepcional (per analogia amb els verbs primae y); ara bé, formes com ara 

teb ʻseu!ʼ i hab ʻdóna!ʼ, etc., es corresponen lingüísticament en les altres llengües. La w 

inicial no apareix en l’imperfet: de la mateixa arrel wld, hbr. yē�le�d, sir. nēlad, àr. yalidu, 

et. (subjuntiu) yəlad (l’accadi n’és una excepció: ūlid; noteu en hebreu i en siríac 

l’allargament vocàlic del prefix). Finalment, determinades llengües semítiques 

                                                 
93 Veg. Stempel (1999: 36-37): “Hier ist zu beachten, daß w im Anlaut im Kanaanäischen und 
Aramäischen restringiert ist, daß nämlich als einziges gemeinsemitisches Etymon das in der Tabelle 
erwähnte wa ‘und’ belegt ist, während ansonsten #y- für anlautendes #w- eintritt, vgl. akk. walādu 
‘gebären’, ugar. wld ‘Kind’, arab. walada ‘gebären’: hebr. yålad, syr. yled. Daß hier tatsächlich der Ersatz 
von #w- durch #y- anzusetzen ist, wird in den abgeleiteten Verbalstämmen deutlich, bei denen 
ursprüngliches w, nunmehr hinter einem Präfix im Inlaut, noch in Erscheinung tritt, vgl. hebr. hōlīd 
‘zeugen’ < *hawlīd gegenüber hēṭỉb ‘gut machen’ < *hayṭib zu yåṭab ‘gut sein’. Im Akkadischen 
schließlich fällt im Anlaut #y- stets, #w-ist nur altakkadisch erjalten, vgl. GAG S. 21 ff”. 
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occidentals tenen infinitius sense w i amb una terminació “femenina”: hbr. ledet, àr. 

lidat, et. lədat (l’acc. fa walādu o bé alādu a causa de la reducció de la w inicial).94 

 

 

4.5. Verba secundae y et w 

 

 Un altre exemple de categoria d’arrels primàries és el format per arrels amb 

dues consonants i una vocal (verba mediae infirmae et ultimae infirmae). En aquest cas, 

en lloc d’adaptar l’arrel al patró triconsonàntic, una semiconsonant w o y (segons la 

qualitat de la vocal primària, la qual depèn, al seu torn, de la transitivitat o la 

intransitivitat del verb o de la denominativitat verbal), s’afegeix ja sigui al mig, ja sigui 

al final de l’arrel –no existeix cap verb amb vocalització u i amb y com a segona radical, 

o bé amb vocalització i i amb w com a segona radical–. Aquest fet pot ser indicatiu que, 

en el procés de transició vers el patró triconsonàntic, la segona radical fou triada en 

correlació amb la vocalització que existia en aquell temps en l’arrel biconsonàntica i 

podria tenir un significat gramatical. El mateix és aplicable als verbs de tercera radical 

dèbil.95  

En els verbs de segona radical w, y, l’imperatiu mostra la vocal llarga apropiada 

entre la primera i la tercera radical: ex. acc. kūn ʻalça’t!ʼ, hbr., sir. i et. qūm ʻalça’t!ʼ (àr. 

qum, a causa de la reducció de la vocal llarga en síl·laba tancada); acc. šīm, hbr. śīm, sir. 

sīm, et. šīm (àr. šim per la mateixa raó suara mencionada). Una vocal medial ā no és 

freqüent: ex. acc. bāš ʻavergonyeix-te’n!ʼ (cf. hbr. bōš, amb el canvi secundari cananeu 

del vocalisme sem. ā > can. ō). La vocal característica és la que queda i roman llarga 

(també en àrab) en la conjugació prefixada: així el pretèrit acc. ikūn, hbr. yāqūm, sir. 

nəqūm, àr. yaqūmu, et. (subjuntiu) yəqūm; acc. pretèrit išīm, hbr. yāśim, sir. nəsīm, àr. 

yašīmu, et. (subjuntiu) yəšīm.  

En les formes etiòpiques, en l’imperatiu, com també en la conjugació prefixada, 

les vocals es marquen llargues segons els motius etimològics pertinents. En la 

conjugació sufixada del semític occidental és en hbr. qām, en sir. qām, en àr. qāma, en 

et. qōma (en la forma etiòpica la vocal ō és derivada del diftong aw). És important 

subratllar que el canvi habitual en cananeu ā > ō no s’esdevé en aquest cas, tot i que hi 

                                                 
94 Els imperatius i els nomina actionis dels verbs amb primera radical w- sovint conserven la forma 
primària del tema (això és, dues consonants amb una vocal breu al mig), cf. *(w)ld, imperat. àr. lid, hbr. 
lēd. 
95 Quant a aquest tema i amb relació al PS, veg. del Olmo (2008: 2-3). 
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ha petges d’aquest fet en la forma nuḫti ʻestic tranquilʼ de les glosses de Tell Amarna i 

en la transcripció llatina chon ʻell eraʼ en fenici-púnic); hbr. śām (però també bīn ʻell 

entenguéʼ), sir. sām (però mīt ʻell moríʼ), àr. šāma, et. šēma (veg. Moscati 1969: § 

16.120). 

Que hi hagi interferència entre ambdues classes no és pas inusual: el fet es 

confirma per l’estatiu accadi kīn i šīm (assiri kēn i šēm); en la conjugació prefixada 

aquesta interferència és només esporàdica (ex. hbr. yāśūm, al marge de l’usual yāśīm). 

La inflexió del perfet aràbic mostra la reaparició de la vocal característica: qāma, 

qumta; šāma, šimta.  

En les formes derivades amb segona radical reduplicada, algunes llengües 

presenten formes amb correspondència als verbs “regulars” (àr. qawwama, et. 

qawwama, sir. qayyem); l’hebreu, per altra banda, té formacions que segueixen 

l’esquema de verbs secundae geminatae (qōmẹm). L’accadi, que té geminació de la 

segona radical també en el present de la forma bàsica, mostra la reduplicació seguida 

d’una vocal llarga en el plural (ex. idukkū ʻells matenʼ, išimmū ʻells col·loquenʼ, en 

contraposició amb les formes en singular idūak > idāk i išīam). La forma derivada amb 

š és formada de manera similar: ex. ušmāt ʻell mataʼ, ušmattū ʻells matenʼ; ušmīt ʻell 

matàʼ, ušmittū ʻells matarenʼ. En hebreu s’esdevenen formacions per analogia amb 

altres verbs “dèbils” com, per exemple yūmat ʻell serà mortʼ, forma que segueix 

l’esquema dels verbs de primera radical w. 

És una de les característiques dels verbs còncaus, i també s’esdevé en el cas dels 

verba primae y/w, el fet que un mateix significat pugui aparèixer al·lomòrficament en 

aquesta classe de verbs. Heus aquí alguns exemples de l’accadi que ajuden a 

exemplificar-ne l’explicació : kâpu (kāp/kūp): ʻprémer, oprimirʼ; qâdu (qīd/qūd): 

ʻencendre, incendiarʼ; riāšu(m) (rī/ūš): ʻalegrar-seʼ; ṣiārum (ṣˀ2r/ṣīr) ʻsobresortir, ser 

superiorʼ. 

Molt sovint els verbs mediae infirmae no s’ajusten fonèticament a un patró 

triconsonàntic. Així mateix, si la vocal depèn únicament de la transitivitat o de la 

intransitivitat, i.e., és un infix vocàlic, no pot ser pas llarga, car la inflexió gramatical és 

representada en principi per vocals breus. La forma accàdia ˀi-mūt, àr. ya-mūt (síl·laba 

ultrallarga), amb ū (derivat d’un hipotètic *ya-mwut-), és motivada per raons fonètiques, 

car en accadi w + voc. esdevé ū, mentre que en àrab la combinació de fonemes w + u ha 

de ser teòricament conservada. Potser l’allargament fou causat pel fet que la inflexió 

vocàlica de l’arrel biconsonàntica requeria l’allargament de la vocal; això no obstant, 
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algunes llengües semítiques conserven encara vestigis d’una vocal breu en els verbs 

mediae infirmae. 

Quant a la quantitat vocàlica dels verbs còncaus, Kuryłowicz (1972: 9) dóna una 

explicació sil·làbica al problema, seguint novament els camins de la lingüística 

històrica. Així, les formes inflexionals de ya-R1iR2u (biconsonàntic) i les formes ya-

R1iyR3u (triconsonàntic), les de ya-R1uR2u (biconsonàntic) i les de ya-R1uwR3u 

(triconsonàntic) esdevenen estructuralment iguals abans de terminació consonàntica o 

zero, a causa de l’abreujament de les vocals llargues en síl·labes tancades (ex. àr. ya-ṣī-

ru ʻesdevenirʼ, pl. fem. 3p ya-ṣĭr-na). Tot plegat indica que, abans de terminació 

consonàntica o zero, les arrels triconsonàntiques còncaves esdevenen biconsonàntiques. 

En aquestes posicions la vocal breu dels verbs biconsonàntics pot ser interpretada com a 

vocal llarga escurçada, car en síl·labes obertes apareix una vocal llarga. La funció 

d’aquest allargament secundari ī, ū és la de donar més expressivitat a les formes. 

El mateix argument de Kuryłowicz que acabo de mencionar l’empra Zaborski 

(1991: 1680), el qual exposa com les arrels biconsonàntiques originals es devien haver 

allargat per un procés morfològic de reinterpretació de la neutralització de l’oposició de 

les vocals llargues i breus. L’anomenat “allargament de la vocal radical” és segurament, 

per a Zaborski, el resultat d’una equiparació parcial d’arrels biconsonàntiques amb 

arrels triconsonàntiques originàries amb w o y com a segona radical. Hi devia haver una 

neutralització de les vocals llargues en síl·labes tancades, mentre que abans de 

terminació zero o consonàntica, la vocal breu en les arrels biconsonàntiques originàries 

fou interpretada com a vocal llarga abreujada; així, aquesta vocal breu originària 

reapareix com a llarga en síl·labes obertes i dóna com a resultat una nova arrel 

triconsonàntica. 

Diakonoff (1991-1992: 119) remarca que hi ha un cas típic d’escriptura plena, 

on l’allargament sorgeix per motius rítmics: les formes dels verbs mediae infirmae *ya-

kun > ya-kūn, *yV-ku(w)an > yV-kân i especialment els ultimae infirmae (y)ib-ni-i. Aquí 

l’allargament és provocat per la semiconsonant final. Els verba mediae infirmae et 

tertiae infirmae deriven d’arrels biconsonàntiques adaptades a les arrels 

triconsonàntiques: ya-CCiC < *-CVCVC *ya-CīC < *-CiC ; ya-CCī < *CiC(i) < *Ci �C/ *CəC.96
 

Amb un sufix vocàlic, apareix una semiconsonant homorgànica, però amb un sufix zero 

s’esdevé un allargament vocàlic d’origen rítmic: *ya-CCī. 
                                                 
96 Cf. la llei de Bélova, segons la qual el protoafroasiàtic C�C-, que produeix normalment *Ci�C/ *CīC en 
semític, produeix una arrel *y-CC en egipci. 
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Quant a la inflexió vocàlica, l’adaptació de les arrels biconsonàntiques al 

triconsonantisme fou un dels factors claus per al desenvolupament definitiu de 

l’apofonia. Una de les solucions consistí a geminar la segona radical de l’arrel biliteral 

(Diakonoff 1991-1992: 94). D’aquesta manera, doncs, en els casos en què no hi ha una 

tercera radical afegida, si l’arrel original era biconsonàntica, el patró primari *ya-CVC 

fou conservat (a voltes amb l’extensió a *ya-CV̅C sota la influència del patró rítmic dels 

temes triconsonàntics), o bé es crearen, per analogia, formes del patró *ya-C1C2V: *ya-

C1aC2V. Amb la presència d’un sufix vocàlic, com que la seqüència *-CVV era 

irrealitzable, o bé la darrera consonant de l’arrel fou reduplicada (*ya-C1C2VC2 o *ya-

C1VC̅2: *ya-C1aC2VC2), o bé una sonant no sil·làbica, en afinitat articulatòria amb la vocal 

en qüestió (com -ˀ- per -a-, -i/ �u�- per -ə-), fou afegida. Aquest és el motiu pel qual molt 

sovint els verbs mediae infirmae, tertiae infirmae i secundae geminatae s’alternen en les 

llengües semítiques.  

 

 

4.6. Verba tertiae y et w  

 

Els verbs amb tercera radical w o y són anomenats tradicionalment verba tertiae 

(ultimae) infirmae.97 És propi dels verbs de tercera radical w, y que la y predomini sobre 

la w en semític del nord.98 Com a exemple de verb amb y original, puc oferir, entre 

d’altres, la base consonàntica bky ʻplorar, lamentar-seʼ, una arrel verbal que en les 

llengües semítiques antigues és testimoniada en acc. baki (estatiu), ibki (pretèrit); en 

                                                 
97 Quant als verbs de tercera radical dèbil en semític, veg. Kienast (2001: § 317), Lipiński (1997: § 
41.13), Moscati (1969: § 16.121) i Setmpel (1999: 72), entre d’altres. Amb relació a l’afroasiàtic i quant a 
la teoria de la –y com a morfema causatiu sufixat, veg. Lipiński (1997: § 43.11); Quant als verbs ultimae 
infirmae i el seu tractament en les diferents llengües històriques, veg. la bibliografia següent: per a 
l’accadi, GAG (§ 105.a), Kienast (2001: § 312) i Lipiński (1997: § 43.12); per a l’àrab, Kienast (2001: § 
316) i Lipiński (1997: § 43.17.); per a l’arameu, Kienast (2001: § 315) i Lipiński (1997: § 43.15.); per al 
geˁez, Kienast (2001: § 313) i Lipiński (1997: § 43.14); per a l’hebreu, Kienast (2001: § 314.2) i Lipiński 
(1997: § 43.14), i per a l’ugarític, Kienast (2001: § 314.1), entre d’altres. 
98 En hebreu les formes de la conjugació sufixada, a causa de la monoftongació –ay > -ā i –aw > ā, 
acaben en –ā, (p. ex. bākā < *bakay, ʻell ploràʼ) escrit amb v finale com a mater lectionis. En la 3 f. sg. hi 
ha en hebreu, vora bānâṯ, la forma més recent bāneṯā en equiparació amb qātelā. Les formes de la 
conjugació prefixada acaben en –ē/e, una terminació que resulta de la reducció de –iy. Quant als verbs de 
tercera radical w, són assimilats a aquells de tercera radical y. Amb la flexió d’elements consonàntics, la 
vocal temàtica a i la semiconsonant radical y es contrauen en ī, p. ex. bana-i-tā > banīṯā. La 
semiconsonant del jussiu és breu (com en acc. pret. ibni ʻell ha construïtʼ i en el jussiu àrab jarmi ʻell ha 
de llançarʼ). Les formes de l’imperatiu (sg. 2 m. benē, f. benî, pl. 2. m. benû, f. benänā) són regularment 
derivades del jussiu i les diferències en el vocalisme són irrellevants. Les formes verbals derivades 
segueixen en general la forma bàsica (Kienast 2001: § 314). 
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hbr. bākā, yibkē; en sir. bəkā, nebkē; 99 en àr. bakā, yabkī;100 en et. bakaya, yəbkī 

(subjuntiu), entre d’altres.  

Quant als verbs tertiae infirmae d’origen denominatiu, en les llengües 

semítiques històriques es pot observar clarament com, en determinats casos, la sufixació 

de w o y a una arrel nominal primitiva serveix per formar arrels denominatives verbals 

triradicals (Stempel 1999: 72). Posem-ne un cas senzill: a partir del nom primitiu i 

biradical ˀaḫu ʻgermàʼ, l’etiòpic i l’àrab construeixen un verb denominatiu *ˀaḫawa, àr. 

en III forma ˀāḫawa ʻagermanar-seʼ, en la forma V ta-ˀaḫḫawa ʻreconèixer-se com a 

germà o amicʼ; et. ta-ˀaḫawa i ta-ˀāḫawa ʻser germà, comportar-se fraternalmentʼ. El 

morfema w és, en aquests casos, un sufix afegit com a tercera radical per formar els 

verbs denominatius (veg., en aquest sentit, l’apartat 7.5.3. d’aquesta tesi).101 És així 

també pertinent, doncs, veure la y com un antic morfema (a vegades de connotacions 

causatives) emprat també per formar verbs a partir d’una arrel nominal monosil·làbica i 

mitjançant la sufixació, p. ex. PS *panay- ʻanar aʼ < PS *pan- ʻcaraʼ; PS *raˁay- 

ʻassociar-se amb; ser amicʼ < PS *riˁ- ʻamicʼ.102 

                                                 
99 En arameu, els verbs amb tercera radical w han estat assimilats pels de tercera radical y. En arameu 
antic, l’ús paral·lel de les formes ˀl yrwh i ˀl yrwy, ʻque no sigui saciatʼ, mostra que tant yrwh com yrwy 
han de ser enteses com a variants ortogràfiques de la mateixa forma verbal en què tant –h com –y són 
emprades com a matres lectionis que assenyalen la contracció del diftong –ē < –ay. Quant al perfectiu, la 
3 p sg acaba en–ā < -ay (ex. bəˁā < *baġay, ʻell demanàʼ). Les 3 p. pl. tenen terminacions en –ō (ex. bənō 
< *banayū ʻells construïrenʼ) i –īw (e.g. ˀištīw < ˀištiyū ʻells beguerenʼ). Com en àrab, les formes no 
contractes es donen abans de sufixos consonàntics de persona, com p. ex. ḥazaytā, ʻtu veieresʼ, rmynˀ / 
*ramaynā/, ʻnos. llançàremʼ; ḥzytwn / *ḥazaytūn/, ʻvos. veiéreuʼ), tot i que les contraccions de formes 
vocàliques (ay>ē/ī) són testimoniades en els manuscrits. Mentre que la contracció és la norma en siríac 
(ex. bəkā, nebkē, ʻcridarʼ; dəlā, nedlē, ʻallargarʼ), la tercera radical y es conserva en arameu modern, la 
qual és seguida de la vocal a, com en àrab (ex. l’infinitiu štāyā ʻbeureʼ). En els altres casos, hi ha una 
contracció de la y en ī, encara que també pot patir elisió, ex. šātī, ʻells beuenʼ; šātaḫ, ʻnos. bevemʼ (veg. 
Lipiński 1997: § 43.15). Les formes derivades tenen en el perfet arreu ī, en l’imperfet e com a vocal de 
classe, i.e., afˁel perf. ˀarmī, impf. narme, eṯpaˁˁal perf. ˀeṯrammī, impf. neṯramme; l’imperatiu té arreu ā, 
p. ex. af. ˀarmā, pa. rammā. (Kienast 2001: § 314.4). 
100 En àrab clàssic s’esdevé en els verbs de classe a- (faˁala) la monoftongació pertinent, ex. bakā < 
*bakaya, ʻell ploràʼ; daˁā < *daˁawa, ʻell cridàʼ. Quant als verbs de classe i (faˁila) i de classe u (faˁula), 
hi ha una diferència entre el perfet, que conserva la tercera radical (ex. laqiya, ʻell trobàʼ; waliya ʻell 
estava properʼ; saruwa, ʻell era nobleʼ), i l’imperfet, on hi ha monoftongació (ex. yalqā, ʻell trobaràʼ; yalī, 
ʻell serà properʼ; yasrū, ʻell serà nobleʼ). Com a norma, les semiconsonants w/y es conserven abans de 
terminació personal consonàntica (ex. ramayta, ʻtu llançaresʼ; daˁawna, ʻnos. cridàremʼ) i en alguns 
casos, abans de la vocal a (ex. yarmiya ʻell llançariaʼ; saruwat ʻell era nobleʼ). Per altra banda, hi havia 
antics dialectes que feien el tractament següent: baqā, ʻell hi romanguéʼ, per baqiya; fanā, ʻell passà de 
llargʼ, per faniya, i per tant realitzen el canvi d’iya per ā. La mateixa monoftongació s’esdevé en les 
formes passives, p. ex. ruḍā per ruḍiya, ʻell fou ben rebutʼ; nuhā per nuhiya, ʻell fou prohibitʼ. Apareixen 
nous diftongs quan les terminacions personals –ū, -ī, -ūna, -īna se sufixen: -ā-ū > aw (ex. ramaw, ʻells 
llançarenʼ), -ā-ī > -ay (ex. talqayna, ʻtu (fem.) trobaràsʼ). Veg Lipiński (1997: § 43.17). 
101 Un estudi etimològic i lexicogràfic de les arrels mediae i tertiae y/w en antic sud-aràbic es troba en la 
tesi doctoral de Walter W. Müller (1962). 
102 Quant al morfema y en cuixític, veg. Lipiński (1997: § 62.2): “A similar process is operative in Central 
Somali (Cushitic) with an –ōy extension suffixed to nouns to form a related verb; e.g. biōy, ‘to water’, 
from biyə, ‘water’; sokorōy, ‘to sugar’, from sokor, ‘sugar’; usbōy, ‘to salt’, form usbə, ‘salt’. Besides, 
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En els capítols 6 i 7 tractaré més detalladament de l’origen etimològic dels verbs 

de tercera radical dèbil en hebreu bíblic masorètic i, per comparació, en les altres 

llengües semítiques antigues. 

 

 

4.7. Verba secundae geminatae  

 

Quant als verbs pertanyents al grup dels mediae geminatae, els verbs que tenen 

la segona i la tercera radical idèntica, el probable origen biconsonàntic és especialment 

evident: la seva integració en el sistema del triconsonantisme demostra la important 

força de l’analogia.103 

En accadi, els verbs d’aquest grup s’han adaptat completament a l’esquema 

regular. Una forma biradical és present en l’estatiu dels verbs que indiquen una condició 

(ex. dān ʻell és fortʼ, sār ʻell és falsʼ); aquesta forma (que és estàndard en babilònic 

antic) es troba en coexistència amb les formes corresponents als verbs regulars en 

neobabilònic (ex. elil ʻell és purʼ). Un petit grup de verbs amb segona radical l o r forma 

un tipus especial duratiu amb n: ex. naˀarruru ʻarribar al rescatʼ, naparruru ʻdeixar de 

bandaʼ, etc. En la inflexió d’aquests verbs, la geminació de la tercera radical sovint 

s’esdevé abans dels sufixos vocàlics: ex. linˀarirru ʻdeixa’ls ajudarʼ. 

En hebreu, el perfet de la forma bàsica es caracteritza per seguir l’esquema 

regular (tipus sābab), però els verbs estatius tenen forma biradical (tipus ḥam); 

l’imperfet i l’imperatiu també tenen l’estructura biconsonàntica (tipus yāsob, sob). 

Algunes formes amb la primera radical reduplicada s’expliquen per influència aramea: 

ex. yissob al costat de yāsob. Abans de sufixos vocàlics, la segona radical és geminada: 

ex. yāsobbū; abans de sufixos consonàntics, s’introdueix una vocal epentètica: ō en el 

                                                                                                                                               
there is in Somali an –i suffix that has a causative function, e.g. warāb ‘to drink’, vs. warābi, ‘to water 
(animals)’; kah, ‘to rise’, vs. kahi, ‘to raise’. Further research, based on Afro-Asiatic, is needed here”. 
103 Quant a aquest tema veg. Eilers (1987: 514), Macdonald (1963-1965: 78-79), Moscati (1969: § 
16.122-16.127), Stempel (1999: 73), Voigt (1981: 149 i 155) i del Olmo (2008: 2), entre d’altres. Quant a 
les arrels pll en egipci, veg. Greenberg (1950: 181): “Egyptian has geminate forms with identical second 
and third consonants just as Semitic. In general, then, the situation in Egyptian and Semitic is similar in 
regard to the occurrence of identical consonants within the verb root morpheme. (...) It is not necessary, 
of course, for all of the dissimilative changes to have happened during the same period. It would seem 
that some of them, at least, must date to the Hamito-Semitic period since they occur both within Egyptian 
and Semitic. It is obvious that this is in many ways merely a preliminary attempt in a very neglected field. 
The conclusions stated here, are, in many cases quite tentative. The general subject of the patterning of 
cononantal phonemes within the morphemes in Hamito-Semitic languages would seem to be a promising 
subject of investigation and one whose results must be kept in mind for their bearing on the historical 
analysis of this family of languages”. 
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perfet i ē en l’imperfet, ex. sabbōtī, təsubbēnā (cf. la formació similar de verbs amb 

tercera radical w/y: ex. tiglēnā). En les formes derivades, són comunes les formacions 

metaplàstiques (polel, polal, hitpolel…); altres són inflexionades per analogia amb els 

verbs ʻdèbilsʼ: ex. la forma hofal yōsab, forjada segons el patró dels verbs de primera 

radical w (yōšab). 

En siríac, les estructures biconsonàntiques són àmpliament testimoniades: el 

perfet de la forma bàsica és baz, bezzat, mentre que en l’imperfet la primera radical és 

duplicada, per analogia amb els verbs primae n (tipus nebboz). El participi masc. sg. és 

format segons el patró dels verbs mediae w (tipus bāˀez): aquesta analogia no s’estén ni 

al femení ni al plural (en contraposició amb l’arameu judaic i al mandeu). En les formes 

derivades, són abundants els verbs formats segons el model dels regulars, com, per 

exemple, ˀetbəzez, etc. 

En àrab, els verbs d’aquesta classe es conjuguen segons els models de les formes 

farra (perfet), yafirru (imperfet) en la forma bàsica; i en les formes derivades, segons 

els esquemes fārra, yufārru; ˀafarra, yufirru, etc. Quan la darrera radical no té vocal, hi 

opera l’analogia amb els verbs regulars: ex. ˀafrarta, etc. 

En etiòpic, l’equivalència amb el verb regular és la norma general (perfet 

ḫašaša, imperfet yəḫaššəš). En el perfet dels verbs estatius (tipus ḥamma) i en la forma 

simple amb t- (tipus tanabba), les formes biconsonàntiques són les que prevalen. En 

l’imperatiu i en l’imperfet les formes curtes conviuen paral·lelament amb les formes 

construïdes en analogia amb els verbs regulars. 

Un recurs usual de convertir una arrel nominal o verbal biradical en triradical és, 

doncs, la repetició de la segona radical de l’arrel, com s’esdevé en el cas dels verba 

mediae geminatae, que en molts casos tenen connotacions expressives o iteratives, p. 

ex. *ˁzz ʻser fortʼ, àr. ˁazza, et. ˁazzaza ʻser fortʼ, acc. ezēzu ʻestar enrabiatʼ (una arrel 

verbal possiblement denominativa, cf. ˁizzu ʻforçaʼ, hebr. ˁoz ʻforçaʼ); *sbb ʻvoltarʼ, hbr. 

såbab, et. sabba, sababa, ugar. sbb ʻgirar-seʼ. D’aquest tema, en parlaré també amb 

deteniment en l’apartat 7.6 d’aquesta tesi. 

És interessant també el fet que alguns dels verbs pll, paral·lelament als tertiae 

infirmae, tinguin un origen onomatopeic. S’ofereixen a continuació alguns exemples 

clars de l’accadi: barāru ʻtitil·larʼ; ḫabābu ʻbrunzirʼ; arāru ʻmaleirʼ; kamāmu ʻfer petar 

les dentsʼ; una possible onomatopeia amb un prefix n- causatiu en napāḫu ʻbufar; fer 

pujarʼ; ramāmu: ʻbramar, mugirʼ; tarāru: ʻtremolar, remoure’sʼ. Com ja ha estat 
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comentat anteriorment (§ 3.1), les arrels mediae geminatae són de fet les úniques en què 

una consonant del mateix lloc d’articulació pot aparèixer reduplicada. 

En els verba secundae geminatae l’arrel biconsonàntica és evident, no només 

per l’existència de formes irregulars, ans pel fet que la darrera radical pot alternar amb 

altres consonants (complements, veg. Diakonoff 1988: 49 i Stempel 1999: 73). Cf., per 

exemple, acc. *dbb ʻparlarʼ i hbr. *dbr, o bé acc. *s �ll ʻcapturarʼ i àr. slb, etc. (no hi ha 

cap raó per veure en aquest cas cap assimilació ni cap dissimilació, ans es tracta 

segurament d’un cas de Wurzelvariation). 

 És un fet també clarament formal i evident la coexistència sincrònica de formes 

còncaves i geminades. Diakonoff fa la següent dissertació a l’hora d’explicar, d’una 

manera seqüencial, aquesta coexistència: els verbs triconsonàntics amb R2 = R3 

esdevenen formes amb vocal temàtica per metàtesi (yaR1R2iR2u > yaR1iR2R2u, etc.). 

Abans de terminació consonàntica o zero, el tractament és regular: yaR1R2iR2-na, 

yaR1R2iR2. Aquest canvi ens mena, en primer lloc, a establir una relació entre yaR1R2iR2 i 

yaR1iR2R2u, per una banda, i entre yaR1iR2 i yaR1īR2u, per l’altra, i, en segon lloc, ens 

ajuda a establir una competència entre yaR1iR2R2u i yaR1īR2u que s’ha d’explicar de la 

manera següent: comparada amb yaR1R2iR2, la forma yaR1iR2R2u mostra la supressió de 

la segona radical del grup consonàntic inicial (R1R2), de manera que implica la 

geminació de la consonant radical final, i.e. yaR1R2iR2 > yaR1iR2 > yaR1iR2R2u. D’aquí la 

possibilitat que derivi de yaR1iR2 la forma yaR1iR2R2u paral·lelament a la forma ja 

existent yaR1īRu. L’adopció de yaR1iR2R2u ocasiona la corresponent transformació de 

yaR1iR2 en yaR1R2iR2. 

Kuryłowicz fa una explicació de caire sil·làbic i estructural a l’hora d’entendre 

l’allargament per geminació i el vocàlic. Així doncs, el mecanisme d’allargament R1 R2 

> R1 R2 R2 és bàsicament el mateix que el d’allargament de la vocal radical de les arrels 

biconsonàntiques (Kuryłowicz 1972: 9). En última instància, el fenomen cal que sigui 

explicat per una unió fonemàtica, total o parcial, d’estructura triconsonàntica i 

biconsonàntica. Per altra banda, la coexistència de yaR1īR2u i de yaR1iR2R2u es presenta 

com una norma per a l’original verb biconsonàntic *yaR1iR2u. Els dos allargaments són 

testimoniats paral·lelament i sincrònica en una mateixa llengua semítica. 

 En conseqüència, Kuryłowicz equipara el doble allargament (vocàlic i d’R2) amb 

una mateixa realitat que apunta la necessitat d’adaptació de les arrels biconsonàntiques 
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en un esquema triconsonàntic.104 L’explicació de Diakonoff, emperò, és distinta i de 

caire seqüencial. Quant a la tesi d’aquest autor, no ens sembla pertinent de veure en la 

forma yaR1iR2R2u una supressió de la consonant radical final del grup consonàntic 

inicial: les arrels geminades existeixen paral·lelament a les còncaves, i crec que és 

sil·làbicament com s’han d’entendre aquestes estructures d’allargament. Contra 

l’argument seqüencial de Diakonoff, podria esmentar el testimoni d’un cas paral·lel: en 

accadi, pel que fa a la flexió verbal dels verba mediae geminatae, la segona radical 

esdevé reduplicada, mentre que la tercera radical, davant de terminació vocàlica, també 

es reduplica (babilònic antic: pres. inˀa‹r›rarrakkum; precat. linˀairrū). Aquest fet, 

doncs, ajuda a entendre el grau d’autonomia de les consonants geminades en l’època 

històrica. 

  

 

4.8. Reduplicacions de les arrels 

 

4.8.1. Arrels ppl, plp i pll  

 

Amb relació al tema de la reduplicació de les arrels, les geminacions 

consonàntiques radicals poden donar a lloc a arrels triradicals noves, quadriradicals i 

fins i tot, encara que més rarament, pentaradicals. Molt sovint, en aquestes arrels 

geminades, s’hi entreveu l’arrel biconsonàntica originària. 

Quant a les arrels triradicals que presenten geminació d’una de les consonants de 

la base, val a dir que hi ha quatre combinacions possibles testimoniades. Oferim a 

continuació, doncs, les combinacions possibles de geminació radical en una arrel 

triradical (seguim l’esquema de Voigt 1981: 149):105  

a. C1C1C2 (verbs ppl) 

b. C1C2C1 (verbs plp) 

c. C1C2C2 (verba mediae infirmae, pll) 

d. C1C1C1 (els exemples testimoniats són secundaris) 

Els quatre grups següents no es troben testimoniats amb la mateixa freqüència: 

per exemple, el darrer grup, el que presenta la geminació de la mateixa consonant (C1 C1 

                                                 
104 Veg. en aquest sentit la llei de Reiner (1966: § 4.1.2.5), segons la qual en accadi (i també en PS?) VC̅ és 
equivalent a V̅C i viceversa. 
105 Quant al tema de la reduplicació total, parcial i apocopada de les arrels en semític, cf. Eilers (1987: 
512 i 1984-1986: 86), Macdonald (1963-1965: 77 ss.) i Voigt (1981: 149). 
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C1) és molt rar i dubtós, car són formes secundàries (cf. sir. ṣaṣṣeṣ, de ṣeṣṣā ʻunglaʼ i 

hbr. šiš:ěˀ ʻdirigirʼ),106 a diferència del tipus c, de fet, el més corrent, el dels verba 

mediae geminatae (C1C2C2), grup sobre el qual, pel fet de ser tan nombrós i de mantenir 

l’estreta relació amb els verba mediae et tertiae infirmae i pel seu origen biconsonàntic, 

n’he parlat minuciosament en el punt 4.7 d’aquest mateix capítol. 

Els primers dos grups d’arrels geminades (a i b) pertanyen al grups de verbs ppl 

i plp. Quant als verbs ppl, si tenim presents les normes d’incompatibilitat consonàntica 

(Greenberg 1950: 167-168), en PS no s’haurien de reconstruir arrels verbals 

triconsonàntiques de primera i segona radical idèntiques. El cas de l’existència d’arrels 

ppl en semític és rar, car segons les lleis d’incompatibilitat de les arrels, una estructura 

consonàntica R1 R1 R2 no es dóna en les llengües semítiques (així passa també en pie.). 

En les llengües semítiques històriques són pocs els casos testimoniats d’arrels ppl: tal 

com veurem, normalment són arrels nominals o bé verbs denominatius i que no tenen 

cap més correspondència fora de la llengua en qüestió.  

En àr. hi ha un nom, dadan ʻjoguinaʼ, probablement un terme infantil, però és 

una arrel merament nominal. L’etiòpic té pocs exemples amb primera i segona 

consonant idèntiques, i aquests casos són els resultats de formes quadriconsonàntiques 

que deriven d’una reduplicació de nucli biconsonàntic, ex. et. ssl ʻabandonarʼ < slsl. I 

encara, els pocs exemples del geˁez no tenen correspondència en altres llengües 

semítiques. L’hebreu té un sol exemple, ddh, una forma pi. que significa ʻanar-se’nʼ.  

Els verbs ppl en accadi són també molt poc nombrosos. He trobat tres exemples 

en el meu estudi d’arrels verbals amb primera i segona consonant idèntiques, en concret: 

ḫaḫû: ʻescopir, vomitarʼ; lullu, ʻequipar amb abundànciaʼ i papātu: ʻrompre un tros 

petitʼ.  

Quant al primer exemple, ḫaḫû, sembla clarament una formació onomatopeica 

(és una forma isolada comparativament parlant). El verb lullu, d’una possible arrel llī, és 

un clar exemple de verb denominatiu del substantiu lalû ʻabundànciaʼ. Finalment, 

l’estructura radical que hi ha darrere la forma papātu deu ser una reducció, amb possible 

assimilació prèvia, atès que en accadi la forma G s’equipara amb la D, d’una arrel plpl, 

tal com queda testimoniat en siríac i en àrab, on la forma d’aquest verb és ptpt 

ʻesmicolarʼ.  

                                                 
106 Ambdues formes, emperò, no són clares. Quant a la forma intensiva de l’hebreu, Gesenius (1951: 
1058) postula una forma pilpel d’una hipotètica base šˀˀ, per la qual cosa sembla clara la derivació 
posterior de la forma verbal (tri)geminada. 
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Hi ha molt pocs casos en accadi que violin la norma i normalment no tenen 

correspondències fora d’aquesta llengua. És significativa, doncs, la gairebé total 

absència d’arrels ppl en les llengües semítiques, fet que constata la rigidesa amb què 

actuen les regles de compatibilitat radicals. 

Quant als verbs plp, els exemples testimoniats de les llengües semítiques són 

també escassos, encara que potser no tant com en el cas de les formes ppl. Això no 

obstant, hi ha només un cas cert per al PS d’arrel verbal d’aquest tipus i és la base 

consonàntica ntn ʻdonarʼ (cf. fen. ytn), un possible cas d’allargament de l’arrel 

mitjançant la prefixació d’un determinatiu ja fossilitzat en PS.  

És, però, curiós el fet que moltes arrels nominals tenen en semític primera i 

tercera consonant idèntiques. Cito a continuació alguns dels substantius PS pertanyents a 

aquesta classe: *šmš ʻsolʼ, *bwb ʻportaʼ, *ṯlṯ ʻtresʼ, *nwn ʻpeixʼ; *tḥt ʻinferiorʼ, *šrš 

ʻarrelʼ.  

És significatiu el resultat que he obtingut arran de l’estudi realitzat a propòsit de 

les arrels plp en accadi, un buidat fet a partir del diccionari de von Soden: només hi ha 

set casos clars d’arrels verbals plp en accadi: ḫašāḫu, ʻdesitjarʼ; kanāku, ʻsegellarʼ; 

karāku, ʻenvoltarʼ; nadānu, ʻdonarʼ; šag/kāšu, ʻmaltractarʼ; šalāšu: ʻfer per tercera 

vegadaʼ; zâzu(m), ʻfer bocinsʼ.  

D’aquestes set arrels verbals, dues són clarament denominatives (kanāku > 

kunnukku ʻsegellʼ; šalāšu > šalaš ʻtresʼ) i tres són arrels verbals testimoniades en altres 

llengües semítiques: karāku (aram., hbr. m. ʻembolicarʼ); nadānu (hbr., aram. ntn, ug., 

fen. ytn); šag/kāšu (šgš aram. ʻenganyar, desconcertarʼ; hbr. m. ʻexcavarʼ). De totes les 

arrels verbals i nominals testimoniades (un total de dotze), cinc són arrels verbals; dues, 

arrels verbals denominatives, i cinc, arrels nominals (s/šuḫsu: ʻllitʼ; šeššet: ʻsisʼ; šalaš: 

ʻtresʼ; šamšu(m) ʻdéu del sol Šamašʼ; šuršu ʻarrelʼ).  

Aquest fet, doncs, ens facilita les conclusions següents: les arrels plp són 

bàsicament nominals; quant a les verbals, algunes poden ser denominatives i d’altres 

són testimonis isolats de l’accadi i per tant no pertanyen al semític comú.107 Les 

conclusions extretes per a l’accadi són extensibles a les altres llengües semítiques 

antigues. 

 

                                                 
107 En accadi hi ha formacions clarament secundàries que tenen la forma plp a causa d’ una assimilació a 
distància entre la primera i la tercera radical: sps, < šps, šapāsu, šapāṣu, šabāṣu: ʻembolcallarʼ i šnš, < 
snš, s/šanāšu, també sanāsu?: ʻposar, ficarʼ. 
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4.8.2. Arrels quadriradicals i pentaradicals 

 

Les arrels verbals i nominals quadriliterals, de clara estructura reduplicada, són 

un clar exemple de construcció verbal d’origen biradical, p. ex. àr. kaukab, acc. kakkab 

(*kab-kab) ʻestrellaʼ; àr. silsilah ʻcadenaʼ, et. bärbärä ʻfer pillatgeʼ, etc.  

En molts casos, emperò, l’origen biradical directe d’algunes formes 

quadriradicals històriques no es dóna, car cal derivar-les d’arrels triradicals. En aquest 

sentit, la inserció de líquides (r, l, n) per formar verbs quadriliterals derivats d’arrels 

triradicals és un fet prou conegut: R1anR2aR3, R1alR2aR3, R1arR2aR3 (vora una arrel 

potencial o testimoniada R1R2R2aR3). És aquesta una conseqüència morfològica 

d’assimilació regressiva de r, l o n amb la cononant següent.108 

Quant a les arrels quadriradicals, són possibles les següents classes amb dues 

radicals iguals (segons l’esquema de Voigt 1981: 149):109 

a) C1C2C1C2 (verbs plpl) (p. ex. base ḥlḥl ʻremoureʼ (àr. i hbr. mishnaic pulpal); 

dqdq ʻser exacteʼ (àr. i hbr. mishnaic), glgl (rodar) (àr., hbr. i aram.) 

b) C1C2C3C3 (p. ex. acc. (n)aḫarmumu: ʻrompreʼ; (š)uparruru, ʻestendreʼ); hbr. ˁrbb 

ʻbarrejarʼ; àr. (intensius especials que connoten colors i defectes físics) ṣfrr ʻser 

grocʼ; et. brdd ʻcobrir amb pedresʼ; ug. ṣḥrr ʻcremarʼ. 

c) C1C2C1C3 (p. ex. àr. ṭarṭaba ʻser remogutʼ < àr. ṭariba ʻser commogutʼ). Aquest 

esquema, emperò, pot ser degut a una dissimilació d’una arrel plpl originària: 

veg. àr. qurqub- ʻventreʼ i qabqab- ʻíd.ʼ.  

 

Els grups a i b són testimoniats amb més freqüència que no pas el darrer, del 

qual tenim testimonis isolats i sense correspondència comparativa. 

El caràcter secundari d’aquestes arrels és un fet acceptat pels semitistes: tot i que 

per al PS es poden reconstruir arrels quadriliterals concretes pel testimoni que ens donen 

les llengües semítiques, això no obstant en la seva base consonàntica d’aquestes arrels 

s’hi entreveu normalment una arrel biconsonàntica o una de triconsonàntica. 

Una prova directa (Kuryłowicz 1972: 8) de l’allargament morfològic de les 

arrels biconsonàntiques és la reduplicació R1-R2 > en l’arrel quadriconsonàntica R1-R2-

                                                 
108 Kuryłowicz 1972: 26, n. 25. Cf. en aquest sentit l’origen de l’infix verbal accadi -tana-. 
109 Ja Gesenius i Kautzsch (190227: 101) dividiren les bases quadriliterals en les classes següents: a) 
aquelles que tenen una consonant afegida o desenvolupada en alguna part de l’arrel; b) aquelles que són el 
resultat de la fusió de dues arrels triliterals; c) aquelles que són una lexicalització de temes verbals amb 
existència independent. 
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R1-R2. Aquesta mena de formacions (hbr. pilp �el) són una altra prova de l’afinitat de les 

arrels R2 = R3 amb les arrels còncaves (IIy, w), car representen la reduplicació de l’arrel 

biliteral. 

Finalment, i ja per acabar, les arrels formades per cinc consonants es donen 

només en les formes nominals i en els préstecs i tenen l’estructura radical C1C2C3C2C3. 

Aquestes arrels pentaradicals són similars en creació i tema als triliterals amb geminació 

de la segona consonant. Oferim alguns exemples de verbs denominatius pentaradicals 

(veg. Voigt 1981: 150):  

• et. ḥmlml ʻesdevenir verdʼ; rsḥsḥ ʻtacar, sollarʼ. 

• hbr. sḥrḥr ʻenvoltar amb rapidesaʼ; ḥmrmr ʻser bullit (tr.)ʼ (poˁalˁal). 

• sir. ḥlmlm ʻsomiar, somni?ʼ.  

 

 

4.9. Observacions generals 

 

Són molt nombrosos els casos de connexió semàntica que s’estableixen entre les 

arrels verbals (verba mediae et tertiae infirmae, verba mediae geminatae, verba primae 

n et w, verbs ppl, plp i quadriliterals) de base binària compartida. Com veurem a 

continuació amb alguns exemples, en determinats casos els verba mediae et ultimae 

infirmae, els mediae geminatae, els primae w et n, els ppl i plp i els quadrililterals 

estableixen una connexió semàntica perquè comparteixen una base binària comuna, i 

també els mediae et tertiae w et y comparteixen en molts casos un mateix significat.  

 Les connexions de significat que s’estableixen de resultes de la comparació 

binària entre les arrels verbals són molt nombroses i abundants. Són molt rics els casos 

en què una mateixa base binària és compartida per diferents verbs.  

Així doncs, crec en la possibilitat de fer remuntar diacrònicament l’arrel PS a una 

arrel biconsonàntica i monosil·làbica, allargada, ja en temps del PS, en una arrel estesa a 

causa de les necessitats verbals de l’esquema triconsonàntic –sobretot per l’assentament 

de l’apofonia–, ja sigui per geminació, ja sigui per un Wurzeldeterminativ, el qual, en 

molts casos, presenta un origen i un significat obscur a causa de la seva lexicalització 

històrica en l’arrel. Per tot plegat, crec, doncs, que tot origen triradical i plurisil·làbic 

podria perfectament apuntar a un allargament secundari de l’arrel originària. 

Un cop vista la caracterització que he fet de l’arrel verbal, només em falta, per 

completar-ne la visió, donar pas a l’apartat que fa referència a l’apofonia vocàlica, el 
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desenvolupament de la qual, tal com ja he apuntat, fou d’importància capital perquè 

s’adaptessin al triconsonantisme les primitives arrels biradicals.  
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V 
L’APOFO�IA VERBAL 

 

 

5.1. 	ota preliminar 

  

El conjunt de les llengües semítiques, gràcies a la particularitat de tenir una 

estructura radical verbal i nominal ben definida i que ha sabut mantenir-se fermament 

durant el temps, ha conservat en el sistema verbal un dels majors trets que l’ajuden a 

diferenciar-se i singularitzar-se com a grup lingüístic ben definit: és l’apofonia vocàlica, 

testimoniada i documentada en les llengües més antigues, que ha tingut un paper molt 

important quant a la formació i la flexió verbal i nominal.110  

No són pas nombrosos els estudis que han mirat de tractar d’aquest tema per 

sistematitzar, d’una manera descriptiva i comparativa, el sistema apofònic del semític. 

En destaquen dos estudiosos per la seva capacitat reconstructiva i comparativa: 

Diakonoff111 i Kuryłowicz, essent aquest darrer, indoeuropeista i semitista, qui més ha 

treballat en la matèria. Kuryłowicz és precisament autor del tractat monogràfic de 

l’apofonia en semític (1961), una obra de referència que encara avui no ha estat 

superada.112 

 En aquest quart capítol d’aquest estudi, vull descriure i analitzar formalment tot 

el funcionament flexiu vocàlic del sistema verbal semític: és així com es podrà arribar a 

escatir determinats punts que afecten el sistema vocàlic de classes temàtiques de les 

arrels verbals del semític en general i de les arrels verbals tertiae infirmae en particular. 

 

                                                 
110 Tot i que diferents canvis semàntics, analògics i posicionals hagin pogut desvirtuar els límits 
argumentals, la petjada apofònica és prou clara en semític: així ho ha constatat Kuryłowicz (1961) en la 
seva gran obra, L’apophonie en sémitique. Quant al funcionament de la inflexió vocàlica en semític, veg. 
la bibliografia següent: Aro (1964), Bravmann (1977b), D. Cohen (1973: 440), Fronzaroli (1963), 
Grimme (1904), Kuryłowicz (1954, 1957-1958, 1959, 1961, 1972), Petráček (1960b, 1961, 1962, 1963, 
1964), Rundgren (1964), Stempel (1999: 75) i Torczyner (1910). Amb relació a l’hebreu i el cananeu, 
veg. Birkeland (1940a), Brønno (19662), Sznycer (1974); amb relació a l’àrab, veg. Ambros (1973-1974) 
i Heath (1987), entre d’altres. Quant a la flexió vocàlica interna en les llengües afroasiàtiques, veg. 
Andrzejewski (1975), Bélova (1991), D. Cohen (1974), Cuny (1943), Jungraithmayr (1978, 1979, 1997), 
Polotsky (1964b), Rössler (1981) i Wolff (1988). 
111 Les explicacions de Diakonoff (1988: 50) sobre l’origen diacrònic de l’apofonia verbal en semític han 
estat forjades a partir d’arguments que es fonamenten en la teoria ergativa, una hipòtesi que ha estat molt 
discutida i refusada per part d’alguns dels estudiosos. 
112 Les teories apofòniques de Kuryłowicz exposades en l’article de 1957-1958 es troben revisades i 
ampliades en el tractat més complet de 1961. Un dels mèrits més importants d’aquest autor com a 
indoeuropeista rau en el fet que va demostrar que els coeficients sonàntics postulats hipotèticament per 
Saussure es trobaven reflectits en la ḫ de l’hitita, com a mínim la segona laringal (h2). 
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5.2. Flexió interna en la forma bàsica. Inflexió i derivació en les formes derivades 

  

L’apofonia és el canvi d’un fonema (per tant pertinent i distintiu) vocàlic que es 

produeix per flexió en l’interior d’un mot. És, doncs, el resultat de la superposició d’una 

primitiva alternança vocàlica quant a les relacions jeràrquiques que uneixen les formes 

gramaticals entre elles (Kuryłowicz 1961: § 11).113  

L’alternança vocàlica consisteix en l’intercanvi de dos fonemes (no pas de dues 

variants), on l’un (a1), el membre no marcat i neutre de l’oposició, substitueix l’altre 

(a2), el membre marcat, en unes condicions fonològiques definides. I és en aquest sentit 

que l’oposició privativa de dos fonemes vocàlics, realitzats dins d’unes alternances 

determinades, pot, en circumstàncies morfològiques favorables, derivar envers 

l’apofonia vocàlica. Cal fer una distinció rigorosa entre l’apofonia, per una banda, 

relacionada directament amb la morfologia, i l’alternança, per l’altra, un fenomen 

merament fonològic. 

Una de les distincions més importants que cal fer en morfologia semítica és la 

que s’estableix entre les alternances fonemàtiques i les alternances morfofonemàtiques o 

morfològiques (Kuryłowicz 1972: 32). Cal tenir presents dos factors de lingüística 

estructural quan es treballa en el camp de les alternances morfofonemàtiques 

(anomenades gradació vocàlica, apofonia o Ablaut): a) històricament els diferents tipus 

d’apofonia es remunten com a norma a alternances merament fonemàtiques. b) la 

relació d’apofonia amb l’alternança fonemàtica, emperò, és només indirecta. El canvi 

d’alternança fonemàtica vers l’apofonia ha de ser explicat per l’ambivalència de 

l’arxifonema, per una polarització dels seus valors inherents a causa de la pressió de la 

forma bàsica sobre la derivativa i de l’oposició d’aquesta amb aquella. 

L’apofonia té, doncs, en semític un tret morfològic pertinent, car la gradació 

vocàlica és sovint l’única portadora de distinció morfològica, a diferència, per exemple, 

d’altres famílies lingüístiques, com és ara el cas de l’indoeuropeu, on el feble sistema 

apofònic originari reconstruïble ha quedat molt desdibuixat, de tal manera que pot tenir 

un caràcter de redundància morfològica (tot i que l’apofonia sigui viva en el germànic i 

en els temes verbals del grec i el llatí), car normalment és l’afix o la desinència 

                                                 
113 El treball de Kuryłowicz (1961) és una descripció interna i sincrònica del funcionament apofònic 
històric testimoniat en les llengües semítiques. Mitjançant aquesta descripció interna, l’autor arriba a 
determinades conclusions, sobretot quant al sistema verbal semític, que les diferencien dels resultats 
exposats en l’article de 1949: el més recent ha de ser pres com a treball descriptiu sincrònic; el més antic, 
com a aportació diacrònica. En aquest sentit, cf. Diakonoff (1991-1992: 90). 
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l’encarregat del valor morfològic.114 Els motius d’aquesta debilitació, car un sistema 

apofònic ple com en el cas del semític no és reconstruïble en pie., cal buscar-los en la 

llunyania: l’estructura de l’arrel, que en semític apareix ferma i estable mutatis 

mutandis, en pie. s’anà desvirtuant des de bon principi i s’anà afeblint per la debilitació 

i la caiguda de les laringals pie., fet que provocà un conjunt de canvis fonètics i 

morfològics que afectaren de ple l’estructura de l’arrel nominal i verbal i, de retruc, la 

incipient debilitació del sistema apofònic. 

El recurs de l’apofonia en les llengües semítiques aporta unes possibilitats 

immenses quant a la creació i la formació de mots. Hi ha altres recursos de formació 

lèxica, amb tot, en aquesta família de llengües, d’ús més restringit, com ara la sufixació 

sense alteració de les vocals temàtiques.  

En les llengües semítiques documentades de les èpoques antigues i 

tardoantigues, la composició lèxica és pràcticament una eina desconeguda. La 

reduplicació, emperò, és un recurs llargament emprat. Així, totes les creacions de 

formació temàtica en les llengües semítiques es presenten únicament amb flexió 

vocàlica interna i en combinació amb un determinat nombre reduït d’afixos. Aquest fet 

desemboca en una estabilitat sorprenent de l’arrel semítica i del tema, de tal manera que 

qualsevol alteració posicional de consonants i de vocals ocasiona la destrucció de les 

correlacions semàntiques dels lexemes derivatius. Aquesta és la raó per la qual les 

alteracions posicionals són observables únicament i de manera limitada en les llengües 

semítiques de les èpoques més tardanes, moment en què els principis estructurals del 

semític comencen a aigualir-se (veg. Kuryłowicz 1972: 32). 

Amb relació a l’apofonia i la reconstrucció de la vocal temàtica de l’arrel verbal, 

el punt de vista de Kuryłowicz (1961: 17) és decisiu, al meu entendre: malgrat l’enorme 

desenvolupament de l’apofonia en semític, l’arrel verbal no ha de ser entesa únicament 

com a mer esquelet consonàntic, car ofereix per força un vocalisme fonamental 

comparable a la gradació normal de l’arrel verbal en pie.115 És en aquest sentit, doncs, 

que tots els altres vocalismes de la conjugació són determinats d’antuvi: són, per tant, 

previsibles. El vocalisme autònom i immotivat de l’arrel verbal es troba, així, en la 

                                                 
114 Quant al funcionament de l’apofonia en pie., veg. Güntert (1916), Kuryłowicz (1956, 1959), Meier-
Brügger (20028: 203 ss., sobretot pel que fa a l’Ablaut nominal); quant al germànic, veg. Žirmunski 
(1965). 
115 Del mateix parer, quant a la gradació vocàlica de l’arrel verbal reconstruïda en semític, es mostra 
Diakonoff (1991-1992: 91, n. 161). 
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segona radical de l’imperfectiu yaqtulu, yaqtilu (yaqtalu) en semític occidental, i en el 

pretèrit yaqtul, yaqtil, yaqtal de l’accadi. 

Quant a la tercera radical, apareix sempre com a portadora de les desinències 

vocàliques, mentre que la primera radical té un vocalisme no pas autònom: pot ser zero 

(yaqtulu, yaqtilu), a (qatala, qatila, qatula), o bé una repetició de la segona radical 

(qutul, qitil). Aquesta darrera forma de la repetició de la segona radical subratlla 

l’absència de les formes apofòniques *qutil i *qitul. 

 

 

5.3. Principals mostres d’apofonia nominal i verbal en semític  

 

En semític, doncs, les formes d’apofonia tenen un paper essencial en l’evolució 

de la flexió i de la derivació, verbal i nominal. Tot seguit analitzaré les formes 

d’apofonia més rellevants del semític. Segueixo, per dur a terme aquest apartat, els 

esquemes de Kuryłowicz (1961) i de Stempel (1999: 75-79). 

 

 

5.3.1. Apofonia en formes monosil·làbiques 

 

Una forma clara d’apofonia es troba en les formes nominals qatl, qitl, qutl (àr. 

kalbu ʻgosʼ, sifru ʻllibreʼ, ˀuḏnu ʻorellaʼ). Kuryłowicz (1961: 26) creu que la vocal 

d’aquestes construccions nominals podria haver depès originàriament de l’articulació de 

la consonant precedent: a després de “laringal” (és a dir, després de h, ˀ, ḥ, ˁ i després de 

les velars ḫ i ġ), u després de labial, i després de y, etc.  

Quant a les formes verbals, es pot establir una forma d’apofonia entre les 

estructures qtul, qtal, qtil, la forma verbal més senzilla caracteritzada per l’imperatiu 

sg., cf. àr. u-qtul (amb vocal protètica), hbr. qəTōl (amb un xevà eufònic), sir. qTol 

ʻmor!ʼ. És a partir de l’imperatiu que es construeix la conjugació prefixada del verb 

(veg. Stempel 1999: 76 § 2.2.1). 
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5.3.2. Apofonia en formes amb dues vocals breus 

 

 Paral·lelament a les formes apofòniques nominals qatl, qitl, qutl, existeixen les 

formes amb estructura de dues vocals breus (Stempel 1999: 76, § 2.2.2):  

a. qatil. Un nom primari és *kabid- ʻfetgeʼ, acc. (allargat en fem.) kabittu, àr. kabid, 

hebr. kåbēd. Aquesta forma apofònica es dóna en els adjectius verbals del 

semític comú, cf. acc. paris ʻsepararʼ, àr. katib ʻescritʼ, hbr. låbēš ʻvestitʼ etc. 

És la forma de l’estatiu acc. i les formes intransitives de la conjugació 

sufixada del semític occidental. 

b. qatul. És una forma sobretot adjectival, paral·lela a qatil, p. ex. hbr. qåṭōn ʻpetitʼ, àr. 

yaquẓ al costat de yaqiẓ ʻdespertʼ. 

c. qital: en formes substantives, cf. àr. ˁinab, hbr. ˁēnāb ʻraïmʼ, i també d’adjectius 

abstractes com en àr. kibar ʻgrosʼ. 

d. qutal: només testimoniat d’una manera clara en àrab com a adjectiu de verbs que 

denoten violència, força, p. ex. ḥusam ʻlleóʼ (una clara substantivació del 

participi originari: ʻdevorador, esbocinadorʼ). 

e. qatal: aquesta forma apofònica és força productiva en semític; en accadi, emperò, no 

és tan usual, car, en lloc d’aquesta forma, sovint s’hi empra una altra 

formació (cf. hbr. zåkår ʻhomeʼ, en contraposició amb l’acc. zikaru). 

En els verbs, la forma qatal és la forma majoritària per a la conjugació sufixada del 

semític occidental. 

 

 

5.3.3. Apofonia en formes amb vocal llarga 

 

En l’apofonia verbal les formes apofòniques amb vocal llarga tenen un paper 

destacat (Stempel 1999: 77, § 2.2.3). Totes les formes derivades amb vocal llarga en la 

segona síl·laba (qatūl, qatāl, qutāl, qitāl; qatūlat, qatīlat, qatālat, qutālat, qitālat) fan a 

l’origen funció de substantiu, abstracte o concret, masculí o femení. L’ús doncs de 

qatūl, qatīl en funció d’adjectiu o de participi és secundari (Kuryłowicz 1961: 39, § 49).  

a. qatāl: substantiu verbal semític, formes de l’infinitiu: acc. parāsu ʻesquinçarʼ, hbr. 

qåṭōl ʻmatarʼ; àr. salām, et. salām, hbr. šålōm, sir. šlām-ā ʻsalutʼ. 

b. qātil: participi actiu semític (també substantivat): acc. āliku ʻviatgerʼ, àr. kātib 

ʻescriptorʼ. 
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c. qitāl: aquesta forma és testimoniada com a nom primari *ḥimāru- ʻaseʼ. En apofonia 

verbal forma substantius deverbals (cf. àr. niṭāq ʻcinturóʼ < naṭaqa ʻcenyirʼ). 

En àrab es troben també infinitius amb aquesta estructura. 

d. qatūl: és una construcció participial i adjectival de verbs intransitius en àrab: farūq 

ʻporucʼ < fariqa ʻtenir porʼ; hbr. qåṭūl ʻmortʼ (participi pass.). L’hebreu 

empra la forma amb terminació femenina sovint per formar construccions 

abstractes, p. ex. gəbūråh ʻforçaʼ (< gibbōr ʻfort, heroiʼ). 

 

 

5.3.4. Apofonia vocal breu (u, i, a): zero 

 

L’apofonia vocal breu : zero en qutl : yaqtulu, qitl : yaqtilu (d’origen no prou 

clar ni demostrable, però segurament degut a alternances fonètiques motivades per 

l’accent) és comparable a la relació que s’estableix en pie. entre les formes (o estats) I i 

II de l’arrel, p. ex. *perk : *prek o bé *genə : *gnē (Kuryłowicz 1961: § 21). Aquesta 

relació s’estableix mitjançant la metàtesi de la segona radical i de la vocal contigua. 

Similarment al pie., i d’una manera merament formal, el semític sembla que té en aquest 

cas també les dues formes de l’arrel (o estats) II *qtul (*qtil, *qtal) i I qutl (qitl, qatl), les 

quals a primera vista sembla que exigeixen les bases primitives *qutul, *qitil, *qatal. La 

forma II és directament testimoniada per l’imperatiu, que hom reconstrueix com a *qtul, 

*qtil, *qtal. 

 

 

5.3.5. Apofonia u : i 

 

Aquest tipus d’apofonia prové en darrer terme d’una antiga alternança 

(Kuryłowicz 1961: 21, § 25). La incompatibilitat de u + y, i + w, que en les llengües 

històriques deriva a iy (> ī davant consonant, p. ex. mabīˁun per *mabiwˁun < *mabyūˁun, 

partic. pass. de bāˁa ʻvendreʼ ), n’és un vestigi clar. 

 Però, malgrat tot, es troba en determinades categories un tractament morfològic 

uy > ū destinat a salvaguardar el vocalisme u característic de la categoria. Així doncs, 

els verbs primae y tenen en la forma IV yu-y- > yū (en lloc de *yī), p. ex. yūbisu. De la 

mateixa manera els femenins del tipus qutlā (elatiu) sembla que prefereixin ū, p. ex. 

Tūbā < ˀaṭyabu, vora les formes paral·leles ṭībā. 
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 La substitució de u per i, de w per y en contacte amb i, y ha dut a generar en 

àmbit del domini fonològic una alternança u : i i una oposició entre u, membre marcat, i 

i, membre no marcat substituïdor de u en contextos determinats.  

 Quant als verbs derivats, presenten tots en la segona radical el grau apofònic i 

(verbs transitius). Això vol dir que el timbre i es manté, mentre que u té sempre 

tendència a canviar en i en aquestes formes. Aquesta característica del verb derivat és 

general en tots els casos i en les arrels ultimae y/w. Hom hi obté:  

 

Nom: (*qitl > ) qitil > verb derivat yaqtilu 

Nom: (*qutl > ) qutul > verb derivat yaqtilu   

 

L’antiga alternança vocàlica u : i ha estat transformada en apofonia en part a 

causa de les arrels tertiae w / y (car en totes les classes verbals derivades C3 = w ha estat 

substituïda per C3 = y). 

 

 

5.3.6. Apofonia u i : a 

 

La relació apofònica u i : a (com també l’anteriorment mencionada u : i) es 

realitza en els tipus denominatius yaqtilu i yaqtalu de la conjugació prefixada (cal 

distingir-los de yaqtilu i yaqtalu primaris). És per la necessitat de crear els verbs 

denominatius que el vocalisme i (en contraposició amb u) esdevé característic de l’actiu 

de totes les formes derivades (i a l’origen de la forma bàsica) i el vocalisme a de la veu 

mitjana-passiva en general (Kuryłowicz 1961: 26-35, § 33).  

Les condicions d’influència de la laringal sobre una vocal veïna no han estat 

encara determinades d’una manera exacta (Kuryłowicz 1961: § 33). La zona d’ús de la 

vocal a és més gran que la de les vocals i, u, essent a la no marcada per oposició als 

altres dos fonemes vocàlics. 

Malgrat tot, Kuryłowicz (1961: § 33) comenta en el seu estudi que el canvi 

prehistòric de u i a a, dut a terme en contacte amb les laringals, ha deixat una forta 

empremta en la morfologia semítica.116 Això no obstant, cal considerar la diferència 

                                                 
116 Quant als verbs de l’antiga classe a, verbs intransitius i de semàntica mitjana, Diakonoff (1991-1992: 
115) comenta: “Specially unstable semantically were the a-verbs, because the rather numerous words 
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entre les formes imperfectives yaqtulu, yaqtilu i yafˁalu no pas d’ordre fonètic –una 

prova d’això fóra el fet que els vocalismes u, i són tolerats, per exemple, en els 

perfectius corresponents : faˁila, faˁula–, car l’antiga repartició vocàlica es mantingué en 

l’imperfectiu simplement perquè era la forma de fundació del sistema verbal. 

 No s’esdevé estrictament així en els casos de verbs denominatius, el nom o 

l’adjectiu dels quals deriven tenia una laringal que modificà el timbre vocàlic del nom; 

amb relació a tot això, si l’alternança estrictament fonètica u i : a és morta a l’època 

històrica, l’apofonia corresponent té un paper encara més important que el del canvi u : i 

(Kuryłowicz 1961: § 35). El seu origen pot ser probablement representat amb l’esquema 

següent:  

 

A. Nom (qutl > ) qutul 

 Verb (derivat) yaqtilu    

Nom   (qitl > ) qitil 

Verb (derivat) yaqtilu 

B. Verb  (qutl > ) yaqtulu   

 Adjectiu qitil (qutul)   

Verb  (qitl > ) yaqtilu 

Adjectiu qitil (qutul) 
 
 

En el cas que la segona o la tercera radical sigui una laringal (H), hom hi obté:  
 

Nom  (qutl > ) qutul : (qutH > ) qutaH 

Verb (denom.) yaqtilu : yaqtaHu 

Nom  (qitl > ) qitil : (qitH > ) qitaH 

Verb (denom.) yaqtilu : yaqtaHu 

 

Els verbs denominatius tenen, doncs, l’imperfet en yaqtilu (sigui qutl o qitl el 

nom del qual deriven). Ara bé, en el cas que la laringal del nom hagi modificat el timbre 

vocàlic en a, el verb denominatiu heretarà també el mateix canvi. Així doncs, el 

vocalisme radical de yaqtaHu és a, amb relació a els mots base (qutH >) qutaH i (qitH >) 

qitaH. Per consegüent, el verb denominatiu de qutul, qitil amb laringal en segona o 

tercera radical esdevé yaqtalu. Si la funció fonamental del verb denominatiu és la 

intransitiva (i.e., l’estativa-fientiva) (ʻesdevenir o ser quelcom, comportar-se com 

quelcomʼ), llavors aquesta serà la de la forma nova yaqtalu, al mateix temps que les 

                                                                                                                                               
having the radicals h, ˁ, ḥ, x or ˀ in the root adopted the a vocalization on phonetic grounds, irrespective of 
semantic class”. 
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formes antigues del tipus yaqtilu seran a partir d’ara afectades pels usos transitius, és a 

dir, secundaris. 

 

 

5.3.7. Apofonia vocal breu : vocal llarga 

 

Cal veure l’origen de l’oposició apofònica vocal breu : vocal llarga en una 

antiga alternança quantitativa de connotacions merament prosòdiques: en determinat 

moment, les síl·labes tancades abreugen la vocal (p. ex. àr. yaqtul ʻque parliʼ, taqulna 

ʻvos. parleu (fem.)ʼ, qul ʻparla!ʼ), mentre que en síl·laba oberta la vocal és allargada per 

motius de reestructuració sil·làbica (p. ex. àr. yaqūlu ʻell parlaʼ, taqūlūna ʻvos. msc. 

parleuʼ, qūlī ʻparla!ʼ (fem.) (Kuryłowicz 1961: 36-47, § 47-61).  

Aquesta alternança merament prosòdica i quantitativa, no pas morfològica, 

juntament amb la sufixació d’antics sufixos (p. ex. -at(u) del fem. o -t(u) de l’antic 

abstracte) i amb la conseqüent reestructuració sil·làbica quantitativa, donà lloc a 

l’aparició de l’apofonia vocàlica quantitativa, de ple valor morfològic distintiu en les 

llengües històriques i que permeté, amb aquest joc apofònic, la creació i la distinció 

definitiva de determinades formes nominals o adjectives deverbals, com ara substantius 

abstractes o col·lectius, infinitius i participis, per exemple el tipus qatīl, abstracte 

denominatiu a l’origen, paral·lel en el significat a la forma femenina de l’adjectiu 

deverbal qatilat, que funciona també com a nom abstracte. Però, gràcies a l’ús 

aposicional de la forma qatīl, aquesta forma anà adquirirnt poc a poc un significat 

adjectival, sobretot en semític occidental. 

El desenvolupament apofònic quantitatiu en les llengües històriques és un procés 

gradual. Així, per exemple, l’intercanvi gràfic i fonètic entre qatĭl i qatīl és freqüent, i 

estan testimoniats ambdós valors, el d’adjectiu i el substantivat (p. ex. acc. adēru i adru 

ʻtenebrós, trist; tenebresʼ; kanīku, kanku ʻsegellat; documentʼ; šakēnu, šaknu ʻinstituït; 

governadorʼ). Malgrat tot, hom pot considerar que l’estadi final de l’evolució és en els 

adjectius de vocal llarga qatīl: alīlu ʻfortʼ; ḫanīnu ʻagraciatʼ.  

És important de remarcar, però, que en les llengües històriques la quantitat 

vocàlica pot ser de caire prosòdic, fet merament fonològic, o bé de caire apofònic, un fet 

morfològic i distintiu: en molts casos, la vocal llarga ens ajuda a entreveure l’antigor de 

la forma, car les formes amb grau allargat comporten sempre un morf addicional 

(l’allargament), mentre que les formes breus, són les originàries (en molts casos les 
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formes allargades, tipus qatāl, qatīl, qatūl, qutūl, qutāl, etc., donen un valor nominal 

d’abstracció o de nom d’acció als derivats deverbatius). 

 

 

5.3.8. Apofonia i vocalització del prefix de l’imperfectiu 

 

La relació apofònica que en sincronia s’estableix entre el prefix de l’imperfectiu i 

la vocal temàtica d’aquest imperfectiu és explicada per Kuryłowicz (1961: § 41) d’una 

manera més diacrònica, car l’exposició teòrica comença en l’etapa prèvia a 

l’establiment regular de l’apofonia.117 En Diakonoff (1991-1992: 116), emperò, el punt 

de partida ja és l’apofònic, i, per tant, l’explicació té un caràcter més aviat sincrònic. 

 Així, si en Kuryłowicz l’evolució del vocalisme del prefix és paral·lela a la del 

vocalisme temàtic (1961: § 41)118 (en estat primitiu, doncs, yuqtulu, yiqtilu, yaqtalu), 

Diakonoff ja parteix de la premissa que en la majoria de les llengües antigues l’apofonia 

s’esdevenia també en els prefixos personals: hi havia, doncs, un vocalisme apofònic 

entre la vocalització del prefix i el de la vocal temàtica: verb transitiu *ya-CCiC, verb 

intransitiu *yi-CCaC. 

 El desplaçament de yu- a les formes derivades, l’explica Kuryłowicz arran de 

l’analogia dels verba primae w et y (1961: § 41).119 

 En Diakonoff aquest desplaçament de yu- s’explica com a resultat apofònic 

també per marcar la veu passiva, sorgida més tardanament, amb relació a l’activa ya-, 

yi-. Les formes reflexives, emperò, haurien adoptat el sufix ya-. Aquest fet ha de ser 

explicat pel mecanisme, no pas insòlit, de contrast de tons en síl·labes contigües o entre 

morfemes en el paradigma accentuat. L’aparició, doncs, del prefix àton yu- en contrast 

amb el prefix tònic ´yi- i ´ya- fou probablement el punt de partida del desenvolupament 

general d’u. L’autor suggereix que l’original *ə fou retingut com a vocal neutra en 

posició àtona, i que després va coincidir amb la vocal u, que fou a l’origen un al·lòfon 

                                                 
117 Amb relació a la reconstrucció vocàlica del prefix d’imperfet en semític, veg. Barth (1894) i Hetzron 
(1973-1974). Quant a l’hebreu antic, Beyer (1969: 58). 
118 “La vocalisation du préfixe sera d’abord en accord avec la voyelle fondamentale de la racine. Et 
l’extension de la préfixation sur les racines trilitères nous fera poser comme point de départ kun : šukun 
=q(u)tul : šuqtul, par conséquent šuqtul, šiqtil, šaqtal. L’évolution du vocalisme préfixal est en somme 
parallèle à celle du vocalisme de R1: a) État primitif, exemple: formes verbales yuqtulu, yiqtilu, yaqtalu”. 
119 “Pour les racines à R1=y et vocalisme u de R2, de même pour les racines à R1=w et vocalisme i de R2, 
les formes en question deviennent yuqtulu>yīR2uR3, yiqtilu>yīR2iR3. Étant donné que le vocalisme du 
préfixe est subordonné à celui de la racine, la série sera transformée en yiqtulu, yiqtilu, yaqtalu –le 
vocalisme préfixal yu- étant relégué aux formes dérivées”. 
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de posició de *ə > *i. Cenyint-se a tot això, Diakonoff (1988: 106) reconstrueix per al 

PS les formes derivades prefixades a partir de l’esquema següent:120 

 

 Perfectiu-Jussiu  Imperfectiu 

D *yu-parris  *yu-parras 

Š *yu-ša-p(a)ris  *yu-ša-p(a)ras 

N *ya-n-paris   *ya-n-paras 

T *ya-t-paris   *ya-t-paras 

 

 

5.4. La vocal temàtica en les arrels verbals: transitivitat, intransitivitat i veu mitjana-

estativa 

 

Les llengües occidentals oposen els perfectius qatala (transitiu-causatiu) i qatila 

(intransitiu) als imperfectius yaqtu/il(u), yaqtal(u) respectivament. Mantenen, per tant, 

el tipus yaqtal(u), indicador d’una categoria flexional que denotaria veu estativa. Des 

del punt de vista de la diàtesi, doncs, la relació dels imperfectius yaqtulu, yaqtilu : 

yaqtalu és la mateixa que la que s’estableix entre els perfectius qatala i qatila (qatula). 

 Així, el sistema occidental del verb transitiu es presenta de la manera següent 

(Kuryłowicz 1961: § 91):  

 
 ACTIU  ESTATIU 

IMPERF.   yaqtulu, yaqtilu, 

yafˁalu121   

yaqtalu, yafˁalu 

TEMPS 

NARRAT.  

yaqtul, yaqtil,  

yafˁal    

yaqtal, yafˁal 

PERF.    qatala, faˁala     qatila, faˁila 

 
Però, paral·lelament a la conjugació primària yaqtulu / yaqtilu, hi ha també verbs 

deponents del tipus yaqtalu, perf. qatila, que es relacionen amb els seus actius 

corresponents, i que representen els verbs denominatius. Semblantment als verbs 

                                                 
120 Quant al tema del bivocalisme originari en PS i de l’origen al·lofònic de les vocals i i u (< *ə), veg. 
especialment del Olmo (2008: 3-4). 
121 La ˁayin com a segona consonant de l’arrel indica la presència de laringal en la forma verbal en 
qüestió. 
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deponents de les llengües indoeuropees, són idèntics, per forma, als mitjà-passius dels 

verbs actius; de la mateixa manera, aquests verbs s’equiparen amb els verbs intransitius 

(yaqti/ulu) i amb el perfectiu (qatila). La conjugació qatila de les llengües històriques 

pot ser qualificada de deponent pel fet que correspon a l’antic mitjà-passiu, talment com 

les formes llatines dels verbs deponents sequor o morior (Kuryłowicz 1961: § 92). 

  En conseqüència (Kuryłowicz 1961: § 92), fóra convenient de distingir en 

semític occidental les conjugacions primàries següents (que representarien, en principi, 

el sistema de conjugació del semític comú) (veg. Kienast 2001: § 205):  

1a) Conjugació activa-transitiva: impf. yaqtu/ilu: perf. qatala. (mitjà-passiu = 2). 

1b) Conjugació activa-intransitiva: impf. yaqtu/ilu: perf. qatila. 

2) Conjugació deponent: impf. yaqtalu: perf. qatila (amb el tipus residual qatula). 

 Diakonoff segueix el mateix camí que Kuryłowicz en aquest sentit quan apunta 

que la vocalització i de l’antic puntual afroasiàtic del nord indicaria verbs de moviment 

o transitius, i que, més tard, un nou esquema de vocalització u en lloc de i hauria sorgit 

per a verbs d’acció transitiva (1991-1992: 115).122 La vocalització a hauria estat 

reservada, doncs, per a verbs d’acció mitja i intransitius.123 

L’esdeveniment més important dins la història de la conjugació occidental ha 

estat la renovació de la forma mitjana-passiva yaqtalu per una nova forma ja gairebé 

passiva yuqtalu (el perfectiu qatala fou substituït de la mateixa manera per qutila) 

(Kuryłowicz 1961: § 96). Pel seu origen, yuqtalu/qutila representa simplement el mitjà-

passiu de la forma causativa (àr. ˀaqtala, yuqtilu), etc.124 En àrab els imperfectius 

mitjans-passius de les formes I i IV són idèntics (yuqtalu). En hebreu, per altra banda, la 

forma hofˁal (impf. yufˁal) correspon a la passiva de qal. És per aquest motiu que alguns 

semitistes han pogut considerar alguns imperfectius de la forma hofˁal com a 

imperfectius passius de la forma qal. Certament, yuttan ʻés donatʼ, yuqqaḥ ʻés presʼ, i 

d’altres formes encara, no apareixen mai en l’imperfectiu de la forma hifˁil. En realitat 

es remunten a una veu passiva comuna i formalment idèntica entre la forma bàsica i la 

                                                 
122 “In Semitic the original form of the NAA punctal seems to have been relegated to the sphere of the verb 
of motion, or of transitive verbs of surface action: Akk. ˀi-šbir ‘he broke’ (durative ˀi-šabbir), Arab. ya-
ḍrib-u ‘he hits’. A new pattern with -u- for -i- had evolved for transitive verbs and was used for verbs of 
transitive action: Akk. ˀi-prus ‘he divided’ (durative ˀi-parras), Arab. ya-nḍur-u ‘he guards’. The 
vocalization -a- was reserved for medial and intransitive action: Akk. ˀi-lmad ‘he learned’ (durative ˀi-
lammad), OAkk. yi-blaṭ (durative yi-balluṭ) ‘he revived, he started to live’, Arab. ya-ḥzan-u ‘he is in 
sorrow’, Eth. Jussive yə-lbas ‘let him be clad’, Mehri yi-tbōr ‘he is breaking’ ”. 
123 Quant a la intransitivitat i la transitivitat verbals, veg. Lipiński (1997: § 38.15). 
124 Aquesta forma de l’imperfectiu és una mostra de forma derivada mancada d’afix derivatiu. 
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causativa. Semblantment, en hebreu hi ha formes passives pu. sense que la seva forma 

activa pi. sigui testimoniada. 

 Diakonoff (1991-1992: 103) fa notar que la classificació semàntica dels verbs 

semítics segons la vocalització de les formes conjugades (-CCuC- transitiu, -CCiC- 

moviment, -CCaC- acció intransitiva, etc.) hauria de ser aplicada únicament a arrels 

triradicals, car la vocal dels verba mediae et ultimae infirmae sembla que depèn 

únicament de la vocalització original de l’arrel. Així, els verba mediae infirmae semblen 

més freqüentment intransitius (en accadi ca. 66%), i els verba ultimae infirmae són amb 

més assiduïtat transitius (en accadi ca. un 70%).125 

  

 

5.4.1. Les classes vocàliques verbals en etiòpic 

 

Les quatre formes verbals del geˁez són: el perfet qatala, l’imperfet (anomenat 

també present) yəqattəl, el jussiu (anomenat també subjuntiu) yəqtəl i l’imperatiu qətəl 

(Tropper 2002a: § 44.11). Quant al perfectiu, cal fer la diferència en dues classes 

(Kienast 2001: § 219 i Tropper 2002a: § 44.12):  

a) La classe trisil·làbica del tipus nagara ʻparlarʼ, caracteritzada 

normalment per verbs transitius. 

b) La classe bisil·làbica del tipus labsa (<*labəsa) ʻvestir-seʼ, caracteritzada 

normalment per verbs intransitius (veu mitjana). 

 La vocal temàtica, situada entre la segona i la tercera radical, és sempre a: les 

formes amb i i u originàries (*qatila, o *qatula) passaren en etiòpic a *qatəla i després 

s’escurçaren en *qatla. 

 En determinats verbs, concretament en els verbs estatius i en els verbs amb r i l 

en segona radical, hi ha testimoniades, l’una al costat de l’altra, formes de perfet del 

tipus ple (nagara) i del tipus apocopat (labsa) (p. ex. qarba/qaraba ʻser a prop, atansar-

seʼ; ṣalma/ṣalama ʻser fosc, brutʼ; tarfa/tarafa ʻdeixar, abandonar, tenir en abundànciaʼ; 

ˁaṣaba / ˁaṣba ʻser dur, difícilʼ). El motiu d’aquesta vocalització doble hauria de ser 

estudiat amb deteniment. Al marge dels motius fonètics que envolten la presència de 

consonants líquides i les possibles vocals anaptíctiques que hi podrien aparèixer, caldria 

                                                 
125 Hom podria veure en els casos de verbs IIIy l’origen d’un antic sufix (Wurzeldeterminativ) 
denominatiu i, per tant, portador de la valència transitiva en els verbs d’aquesta classe. 
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buscar-hi, quant als verbs estatius sense consonants líquides, valors plenament 

morfològics apofònics amb relació a la diàtesi d’aquests verbs. 

L’imperfet (yəqattəl), anomenat també present (Tropper 2002a: § 44.13), és, des 

del punt de vista formal, la forma llarga de la conjugació prefixada.126 La seva 

construcció té en totes les formes verbals (bàsica i derivades) les característiques 

següents:  

a) una vocal a entre la primera i la segona radical. 

b) la geminació de la segona radical.127 

El jussiu (yəqtəl), anomenat tradicionalment subjuntiu (Tropper 2002a: § 44.14), 

és, des del punt de vista d’estructura, la forma escurçada de la conjugació prefixada. 

Aquest mode s’empra en les oracions principals com a forma desiderativa i, en les 

subordinades, quan tenen un sentit final, consecutiu, etc. 

 L’estructura del jussiu és bisil·làbica amb la vocal ə en la síl·laba del prefix, i les 

vocals ə o a en la segona síl·laba, entre la segona i la tercera radical. La vocal temàtica 

del jussiu té una oposició apofònica amb la del perfectiu: així, els verbs que fan el 

perfectiu del tipus nagara tenen com a norma general ə, p. ex. yəngər (sem. *yaqtu/il); 

els verbs que fan el perfectiu del tipus labsa, tenen com a norma general una vocal a, p. 

ex. yəlbas (sem. *ya/iqtal). 

 Els verbs, però, que fan el perfectiu amb una doble possibilitat de vocalització 

(estatius o amb una líquida) (p. ex. tarfa/tarafa) fan el jussiu també amb una 

bivocalització (yətraf/yətrəf) ʻdeixar, abandonar, tenir en abundànciaʼ (veg. Tropper 

(2002a: § 44.14). 

 

 

 

 

                                                 
126 Quant a la vocalització del prefix, es troba una explicació en Corriente (1996: § 2.3.3.2.1): “La 
vocalización del prefijo en etiópico es ə –debido a una propagación paradigmática de los efectos de la ley 
de Barth (*yalbas > yilbas), como en hbr. y neoár., y con las mismas excepciones en contacto con 
guturales, donde tenemos ä– salvo en las formas derivadas donde *aˀa >*ā, o sea a”. 
127 Pel que fa a la geminació de la segona radical i d’aquesta problemàtica, veg. Tropper (2002: § 44.13, 
n. 113): “Der mittlere Radikal von Impf.-formen wird gemäβ trad. A. durchgehend –in allen Stämmen– 
geminiert gesprochen. Entgegen dieser Tradition wird der mittlere Radikal von Impf.-Formen in älteren 
Grammatiken des Äth. (z.B DG) nicht geminiert umschrieben (yəqatəl). Es gibt eine lange Diskussion 
darüber, ob die Gemination alt ist oder nicht. Sollte sie sekundär sein, wäre die Ähnlichkeit mit dem 
akkadischen Präsens ein Zufall. Überzeugende (inneräthiopische) Argumente für die Ursprünglichkeit der 
betreffenden Gemination hat Voigt (1990) geliefert. Diese Annahme wird ferner dadurch gestütz, dass 
sekundäre Gemination im Äth. häufig vor der Tonsilbe aber nur ganz vereinzelt nach der Tonsilbe zu 
beobachten sind”. 
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5.4.2. Les classes vocàliques verbals en accadi 

 

En accadi, W. von Soden fa una primera divisió dels verbs: els de caràcter 

estatiu i els d’acció (GAG: § 87).128 

Quant als de caràcter estatiu, relacionats directament amb els adjectius, tenen 

normalment la vocalització i, tot i que en accadi antic i en antic babilònic hi ha formes 

testimoniades amb la vocal a (Von Soden GAG: § 87a).129 

Quant als verbs d’acció, transitius o intransitius, se sol fer la distinció verbal en 

quatre classes principals (Von Soden GAG: § 87c) a partir de la vocal temàtica de l’arrel, 

que és la vocal que precedeix la radical final en el present i el pretèrit G:130 una classe 

apofònica a/u per a verbs transitius;131 una classe a per a verbs transitius, també; una 

classe i per a verbs transitius, el resultat dels quals és produït per una acció momentània, 

o bé intransitius de moviment, i finalment una classe u per a verbs intransitius (la 

majoria).132 Aquesta divisió respon, doncs, a l’esquema següent:133 

 

                                                 
128 Amb relació a les classes verbals de l’accadi, veg. Kienast (2001: § 207). 
129 Caldria estudiar més detalladament aquest fet. La vocal en i en el pretèrit i el present accadi de verbs 
d’estat pot indicar segurament la capacitat de la vocal per crear verbs denominatius provinents 
d’adjectius. 
130 Paral·lelament a la formació del present i el perfet G accadi, hi ha l’estatiu, la forma conjugada de 
l’adjectiu verbal parasum (< parisum). No té la noció de temps, ans és el resultat/estat permanent de 
l’acció. La formació es fa prenent l’adjectiu verbal i afegint-li les desinències personals (pn. personals). 
Els estatius normalment tenen la base paris; alguns, però, poden presentar la base parus: maruṣ (ʻell està 
malaltʼ > marāṣum (a)) o bé paras: rapaš (ʻser frondósʼ > rapašum (i)). 
131 Quant als verbs que pertanyen a l’Ablaut-Klass, cf. les explicacions de Reiner (1966: 76): “For certain 
stems, forming a subgroup usually called ‘Ablaut-class’ two vowels usually are given, since the vowel of 
the preterit and that of the present differ. The ‘Ablaut-class’ stems are those wich form the present tense 
by vowel replacement, and since, as it will be seen, the replacive is always a, there is in fact no need to 
specify both vowels”. I encara Reiner (1966: 78-79): “For some grups of verbs, it is not sufficient to state 
the two allomorphs of the stem, because these verbs have one stem vowel in the preterit and imperative, 
and another in the present and perfect. Hence, either two stems have to be given, or the present and 
perfect tense morphs have to include an additional morph, ‘vocalic replacement’, (…) called Ablaut in the 
grammars”. 
132 Quant a les formes derivades i el joc apofònic amb relació al present i l’imperfet en accadi, veg. 
Kuryłowicz (1961: § 78). 
133 Amb relació al nou imperfectiu iparras (Kuryłowicz 1961: § 70), la característica vocàlica més 
important és el fet de mantenir la mateixa gradació vocàlica que la del seu corresponent adjectiu verbal. 
Per tant, manté l’antiga oposició de la diàtesi entre l’adjectiu verbal qatal, forma base de yaqattal, i 
l’adjectiu verbal qatil, forma base de yaqattil (yaqattul). La forma transitiva qatal es troba a la base de 
presents transitius yaqattal (ikaššad). La forma intransitiva qatil ajuda a bastir els presents intransitius 
yaqattil (ikaššid). Consegüentment, s’obté com a punt de partida de l’estat històric:  

 verbs transitius verbs intransitius 
pretèrit yaqtul yaqtil yaqtul yaqtil 
present yaqattal yaqattil 

L’estat històric de l’accadi (Kuryłowicz 1961: § 70) testimonia alguna diferència envers l’esquema acabat 
d’exposar per un factor: els verbs transitius yaqtil han abandonat el seu antic present yaqattal per yaqattil 
(GAG § 113). Les conseqüències d’aquest fet és que l’apofonia flexiva només apareixerà en la classe de 
verbs a : u –Ablaut Klass–, i de la mateixa manera, doncs, només en els verbs transitius. 
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 PRES. G PRET. G  

prs ʻsepararʼ classe a/u iparras iprus  Transitius 

ṣbt ʻmesurarʼ classe a iṣabbat iṣbat Transitius 

pqd ʻconfiarʼ (tr.) classe i ipaqqid ipqid  Trans./Intransitius 

rpd ʻcórrerʼ classe u irappud irpud  Intransitius 

 

Quant als verbs de classe ipaqqid / ipqid, del buidat que he dut a terme a partir 

del diccionari de Black, George i Postgate (20002) (CDA), trobo significatiu el fet que 

gairebé un 20% dels verbs de classe i (d’un total de 297 verbs testimoniats) de l’accadi 

tingui en la forma bàsica i en la forma D un significat verbal argumental idèntic o molt 

similar. Formalment, el que diferencia el present duratiu G (ipaqqid) del pretèrit D 

(upaqqid) és tan sols la vocalització apofònica dels prefixos personals. Aquesta 

tendència a l’equiparació de la forma D i G fóra, doncs, una clara mostra del valor 

factitiu (sobretot en els verbs d’estat) i intensiu que encara roman en la forma bàsica i 

que més tard s’hauria equiparat i regularitzat únicament en la forma derivada D, 

diferenciada només per l’apofonia vocàlica del prefix de l’imperfectiu en u. 

 

 

5.4.3. Les classes vocàliques verbals en àrab 

 

En àrab, l’imperfectiu de la forma bàsica de la veu activa té tres vocalitzacions 

distintes:134 yafˁal, yafˁil, yafˁul (Fischer 20023: § 216). Juntament amb les classes 

vocàliques del tema de perfet i les de l’imperfet, són possibles sis combinacions:  

1a. faˁala / yafˁulu     4a. faˁila / yafˁalu 

2a. faˁala / yafˁilu     5a. faˁula / yafˁulu 

3a. faˁala / yafˁalu     6a. faˁila / yafˁilu135 

La gran majoria dels verbs de l’esquema faˁala pertanyen a les classes primera i 

segona. La a de l’imperfectiu de la classe tercera és condicionada pel veïnatge d’una 

laringal o una faringal: qaraˀa / yaqraˀu ʻllegir, recitarʼ.  

                                                 
134 Sobre les relacions de les vocals temàtiques en àrab i en accadi, veg. Diakonoff (1988: 91). 
135 La classe sisena és representada únicament per ḥasiba / yaḥsibu, yaḥsabu ʻconsiderarʼ. 
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El perfet de la classe faˁila té per regla general l’imperfet yafˁalu (classe quarta): 

šariba / yašrabu ʻbeureʼ. De la mateixa manera, l’imperfet yafˁulu (classe cinquena) 

pertany únicament al perfectiu faˁula.  

Quant a la semàntica verbal (Corriente 19965: 150 i Kienast 2001: § 218), i 

d’acord amb la resta de les llengües semítiques occidentals, els verbs que denoten acció 

solen tenir un tema de perfectiu qatal, mentre que els d’estat solen tenir un tema qatil, i 

els que són estatius, qatul. Ex: katab- ʻescriureʼ, però fariḥ- ʻestar alegreʼ i ḥasun- ʻser 

boʼ. 

  Fischer (20023: § 163) fa una tripartició més senzilla de la vocalització verbal 

de la forma bàsica activa, cenyint-se a criteris qualitatius del verb. Així, divideix la 

conjugació bàsica en tres classes136 distintes segons la vocalització del tema de perfet:  

a) faˁala (impf. yafˁa/i/ulu): inclou verbs d’acció transitius i intransitius com ara 

qatala/yaqtulu ʻmatarʼ, ḍaraba/yaḍribu ʻcolpir, picar, mossegarʼ. 

b) faˁila (impf. yafˁalu): inclou una gran majoria dels verbs intransitius o que 

expressen qualitat: ˁaliqa/ yaˁlaqu ʻpenjarʼ, baliha/yablahu ʻser de ment senzillaʼ. 

c) faˁula (impf. yafˁulu): inclou exclusivament verbs que expressen qualitats o 

atributs com ḥasuna/yaḥsunu ʻser bo, atractiuʼ, ˁamuqa/yaˁmuqu ʻser profundʼ. 

  

 

5.4.4. Les classes vocàliques verbals en ugarític 

 

Hom acostuma a dividir els verbs de l’ugarític en tres classes segons la seva 

vocal temàtica i la corresponent argumentalitat dels verbs (Segert 1984: 55, Sivan 1997: 

113, Tropper 2000: 447, Pardee 2003-2004, 2: 225):  

a) Verbs d’acció: qatala / yaqtul (yaqtil) 

b) Verbs d’estat passatger (fientius): qatila / yiqtal 

c) Verbs d’estat permanent (essius): qatula / yiqtal 

Paral·lelament a aquesta classificació, emperò, una laringal en segona o tercera 

posició exigeix el canvi, al marge de la diàtesi verbal, envers les vocals temàtiques 

següents: qatila-yiqtalu (veg. Gordon 1965: § 9.6 i Segert 1984: 58-59). 

És interessant la perspectiva que aporta Tropper (2000: 453-454) en la seva 

gramàtica (en contrapartida amb aquesta opinió, veg. Pardee 2003-2004, 2: 229). 

                                                 
136 La mateixa tripartició la fan Corriente (1996: § 2.3.3.1) i Wright (19643: 2a part, § 36). 
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Segons aquest autor, la vocal temàtica verbal es veu estretament condicionada i depèn 

de tres factors molt decisius:  

a) De la classe de significat de l’arrel (factor lèxic): les arrels amb significat 

estatiu vocalitzen l’imperfectiu amb a, mentre que els verbs d’acció (transitius o 

intransitius) ho fan amb u o i. 

b) Del significat semàntic que vol adoptar el verb. Tropper (2000: 453-454) 

sosté que el canvi de vocalització temàtica, tenint present les vocalitzacions bàsiques del 

punt anterior (a), pot fer modificar sintàcticament la valència d’un verb i, per tant, 

canviar-ne l’estativitat envers la transitivitat o, en alguns casos, envers la causativitat 

(sobretot, mitjançant la vocalització i). 

c) De la qualitat fonètica de la segona i la tercera radical de l’arrel. Les arrels 

amb guturals (laringals i faringals) en segona i tercera posició vocalitzen la conjugació 

prefixada amb a com a norma general. 

Quant al prefix vocàlic, és directament testimoniat per la primera persona del 

singular;137 en l’escriptura alfabètica, la vocal és indicada per un dels tres signes a, i, u 

que expressen la glotal seguida de la vocal (veg. Segert 1984: 58 i Sivan 1997: 115). 

Alguns noms en escriptura sil·làbica també indiquen la qualitat del prefix de la vocal. El 

prefix vocàlic a apareix en els imperfets que tenen la característica vocàlica u o i. El 

prefix vocàlic i es mostra en formes que tenen la vocal temàtica a, al marge de si és per 

semàntica o per posició d’una laringal. En el sistema sil·làbic el prefix de la tercera 

persona singular masculina yi- és testimoniat per la simple i. El prefix vocàlic u és 

limitat a verbs amb arrels còncaves.138 

Amb relació al tema de la reconstrucció d’una forma causativa flexiva en i en 

ugarític (yaqtil), exposo a continuació, a manera d’excurs, les meves teories. Si 

s’accepta la hipòtesi, demostrada en l’estudi de Joosten (1998), que en PS la capacitat de 

modificació de diàtesi d’un verb en la forma bàsica era potencialment possible 

mitjançant el recurs de la flexió interna (de l’apofonia), cal acceptar que, donat un verb 

transitiu, el canvi apofònic afavoriria el canvi de diàtesi envers un sentit més augmentat 

de transitivitat, de sentit intensiu i a voltes causatiu. Ens trobaríem en aquest cas, doncs, 

davant un exemple de causativitat morfològica assenyalada únicament per la variació 

apofònica d’un verb transitiu. En el cas que el verb en qüestió fos denominatiu, la 

semàntica causativa fóra de caràcter més aviat lèxic, sempre que no es trobés el seu 

                                                 
137 Pel que fa a la seqüència dels prefixos i la vocal temàtica, cf. també Gordon (1965: § 9.9). 
138 Per a l’ugarític amb relació a les altres llengües, cf. Beyer (1969: 20). 
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corresponent verb en forma i significació bàsiques. Per tots aquests factors hom podria 

avançar a priori que l’existència en ugarític d’una causativitat flexiva en i (morfològica 

o lèxica) és del tot possible en potència. 

La causativitat139 s’expressa en ugarític, com a forma regular, mitjançant la 

derivació, amb el prefix š-, i mitjançant el morfema flexiu vocàlic i entre la segona i la 

tercera radical de la base verbal de l’imperfectiu i el perfectiu, talment com en accadi. 

 En lloc del prefix derivatiu š-, el prefix h- (debilitat a posteriori en ˀ-) en la 

conjugació sufixada és emprat en antic cananeu (ḫi-iḫ-bi-e [ḫiḫbiˀ] EA 256,7), en arameu 

(hanpēq ʻell causà la fugidaʼ, ˀaˁbēd ʻell féu produirʼ), en hebreu (hiqdīš ʻell consagràʼ), 

en moabita (hrˀny ʻell em permeté de veure-hiʼ), en àrab (ˀahaba ʻell féu brandar (una 

espasa)ʼ) i en sud-aràbic modern i en etiòpic (geˁez ˀaqtala ʻell causà la mortʼ, amarinya 

aqärräbä ʻell causà la proximitat, ell portàʼ).140 

 En la conjugació prefixada, la preformativa h- > ˀ- és normalment suprimida en 

cananeu antic, en hebreu, en moabita, en alguns dialectes arameus, en àrab i en etiòpic 

(cf. hbr. yaqṭīl ʻell assassinaràʼ, moabita wˀšb ʻi jo ho vaig retornarʼ, àrab yuḥibbu ʻell 

estimaràʼ). En geˁez, emperò, s’allarga compensatòriament la vocal, p. ex. yānakkər ʻell 

se’n meravellaràʼ (Tropper 2002a: § 44.4). El fenici és l’única llengua semítica141 que 

empra el prefix derivatiu y- totalment regularitzat per marcar la causativitat (yifˁil), p. 

ex. yqdšt ʻjo vaig consagrarʼ.  

 Centrant-me en la llengua ugarítica, hem vist que el morfema š- i la vocal 

temàtica i és la forma regular de marcar derivativament la causativitat en l’imperfectiu 

(yašaqtil). Pel que fa al tema de la presència d’una h-causativa i ˀ- causativa en ugarític, 

hi ha hagut una vasta polèmica. Gordon (1965: 83-84) és del parer que no hi ha cap 

evidència clara per a la reconstrucció d’aquestes dues formes. Tot i que el significat és 

clarament causatiu en amlkn (49: I: 18) ʻel faré reiʼ i nmlk (49: I : 20, 26) ʻ(el) farem 

                                                 
139 Quant al tema de la causativitat en general i amb relació a les llengües del món, remeto el lector a 
l’interessant article de Comrie (19995: 309-348). Quant al tema de la causativitat en les llengües AA, cf. 
Lipiński (1997: § 41.7). 
140 Com a tret particular de les llengües etiòpiques, el morfema prefixat derivatiu ˀa- o a- pot afegir-se a la 
forma bàsica, a la forma amb segona radical geminada, a la forma amb primera vocal allargada i a la 
forma amb afix t. 
141 Una possible forma yifˁil en hebreu la troba testimoniada residualment Gordon (1965: § 9.40) en la 
Bíblia hebrea en vuvh hbchah chah ot (2Sa 15,8) i en thch ,gc (2Cr 24,11). Però, en ambdós casos, 
la coincidència de la preformativa y de tercera persona msc. amb la del prefix causatiu és un entrebanc per 
a la demostració segura del prefix derivatiu. No menyspreant aquesta possibilitat, emperò, podríem estar 
davant d’un cas de causativitat flexiva morfològica antiga, que en l’època masorètica devia ser vocalitzat 
en forma hif. Els estudis sobre el prefix derivatiu causatiu y- que presenta el fenici en la forma causativa 
yifˁīl són nombrosos. A primera vista, sembla que sigui el resultat de la debilitació del morfema derivatiu 
prefixat causatiu antic š, h o ˀ, i la consegüent assimilació regressiva de la vocal flexiva i de valor causatiu 
representada mitjançant la corresponent semiconsonant homorgànica y en l’atac i l’inici de la síl·laba. 
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regnarʼ, cal que aquests verbs, segons aquest autor, siguin analitzats com a pertanyents a 

una forma D.  

Dahood (1957: 73) ha vist aquestes formes com a causatives i no pas 

relacionades amb una forma D, pel fet que l’hebreu mai empra la forma pi. en la base 

mlk, ans la forma hifˁil. En àrab el verb malaka té l’imperfectiu en classe i (yamliku), i 

dóna al verb denominatiu un canvi de valència vers la transitivació (ʻser rei quant a 

quelcomʼ > ʻposseir, dominarʼ (ac.)), mentre que les formes derivades II i IV prenen el 

significat plenament causatiu (ʻfer posseïdor algúʼ).  

El meu punt de vista, emperò, té en compte la possibilitat de trobar en aquest 

verb denominatiu l’antiga capacitat de la vocal temàtica i per crear verbs denominatius 

de transitivitat augmentada envers la causativitat; ambdues formes no tindrien, doncs, 

prefixos derivatius ni pertanyerien a cap forma derivada, ans la sola vocalització i de la 

forma bàsica hauria donat al verb denominatiu en qüestió una semàntica causativa 

lèxica.142 

 Al marge de la causativitat entesa derivativament, Gordon (1965: § 9.9) 

s’empara amb els pocs residus que resten en hebreu d’imperfectius de la forma qal en i i 

reconstrueix l’imperfectiu bàsic yaqtil de l’ugarític en alguns verbs còncaus i en els 

verbs que conserven la vocalització temàtica i en l’imperfectiu de l’hebreu masorètic.143 

Dahood (1957: 62-73 i 1965: 24-25) ha mirat de demostrar que hi ha formes 

ˀafˁēl en ugarític, però Merrill (1974: 40-49) ha refusat els seus arguments; la 

justificació d’aquest refús, això no obstant, no ens sembla definitiva, car l’autor oblida 

els casos dialectals i l’existència a voltes de formes fossilitzades.144  

Segert (1984: 68) és del parer que les formes amb causativa interna flexiva, 

sense cap mena de prefix causatiu derivatiu, es troben testimoniades en l’imperfectiu. 

La característica vocàlica d’aquestes formes, com caldria esperar, és la vocal apofònica 

i, que molt probablement és breu en les formes del verb fort –per l’estructura sil·làbica 

                                                 
142 L’únic exemple, apunta Gordon (1965: 83-84), de forma yifˁil és wyṣi (Krt: 100), car el significat ʻi ell 
expulsaràʼ és afavorit per la variant wybl (Krt: 189). Gordon no descarta tampoc la possibilitat d’un error 
d’escriba, per la qual cosa l’evidència d’altres formes causatives no és gens clara i ha de ser refutada. 
143 “ˀaqtil-: atn (77 : 19, 22) ‘I shall make (lit. give)’, ard (67 : VI : 25) ‘I shall go down’, aṯbn (49 : III : 
18) ‘let me sit’, ašr (77: 1) ‘I sing’, aštk (3 Aqht obs.: 17) ‘I shall set thee’ ”. 
144 “In conclusion, it appears that any attempt to discover the aphel causative in Ugaritic on the basis of 
presently available texts must fail. We suggest the following reasons: a) East semitic and early West-
Semitic (including Ugaritic) use the š-causative almost exclusively. b) The yiphil is peculiar to Phoenician 
(though yaphel apparently appears in Mari). c) The hiphil is characteristic of Hebrew and other post-
Ugaritic dialects. d) Aphel forms occur only in late Aramaic and Arabic. Aphel in Middle and Late 
Bronze Age Ugaritic would be a singular exception to the historical developmental pattern. e) Of the 
fewer than one dozen examples of non -š- causatives adduced by Dahood, for example, no more than one 
or two are plausible in the face of better alternatives”. 
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mateixa– i llarga en les formes dels verbs còncaus amb w com a segona radical. 

Aquestes formes, doncs, en l’imperfectiu corresponen a les formes causatives regulars 

dels imperfets en hebreu bíblic (p. ex. yaqtîl, yårîm) i en àrab yuqtilu (IV). 

 Els dos exemples d’imperfets en ugarític que cita l’autor com a causatius interns 

són de clara semàntica causativa, però no morfològica, ans lèxica: per una banda, la 

base šlm, impf. yšlm, ya-aš-li-ma- /yašlimu/ ʻpacificarʼ, per l’altra, la base lḥm, impf. 

ylḥm /yalḥimu/ ʻalimentar, péixer un animalʼ.  

Ambdós casos, emperò, són d’origen denominatiu, i en aquest sentit hom hauria 

de parlar d’una causativitat lèxica (no pas morfològica) afavorida per la capacitat de la 

vocal i a l’hora de crear denominatius verbals de semàntica causativa. 

 Tropper (2000: 453-454), en la seva gramàtica, ha fet una brillant exposició dels 

factors o els motius de la variació de la vocal temàtica de l’imperfectiu de la forma 

bàsica. El primer factor és de caire lèxic, segons que l’arrel verbal tingui connotació 

estativa o d’acció.145 El segon factor que cal tenir en compte és de caire fonètic: la 

vocalització a temàtica dels imperfets es veu també estretament lligada amb la presència 

de glotals en segona o tercera posició radical. 

 El darrer d’aquests tres factors, el que determina la qualitat vocàlica temàtica de 

l’arrel, és el que més ens interessa. Les conclusions a què arriba Tropper (2000: 453-

454) les sostenim també nosaltres.  

Tropper afirma que el canvi de vocalització temàtica de la forma bàsica, tenint 

ben present les vocalitzacions bàsiques detallades en el primer punt, pot fer canviar 

argumentalment un verb i transformar-li, doncs, la seva valència envers la transitivitat i 

fins i tot envers la causativitat. Aquest fet es duu a terme mitjançant la vocalització 

temàtica en i.146 

                                                 
145 Com hem vist (§ 2.3.3), les arrels amb significat estatiu vocalitzen l’imperfectiu amb a, mentre que els 
verbs d’acció (transitius o intransitius) ho fan amb u o i. 
146 Reprodueixo a continuació els exemples que cita Tropper (2000: 453-454) i que ajuden a entendre 
molt satisfactòriament la teoria exposada per l’autor i que avala les meves opinions: “Ein eindruckvolles 
Beispiel dafür ist die in einem Amarnabrief aus Sichem bezeugte Verbalform ya-aḫ-li-qú (EA 254: 9) mit 
der Bedeuteung ‘er wird (sein Land) verliern’. Die zugrundeliege Wz. ḫlq hat die stativische 
Grundbedeutung ‘zugrunde gehen’. Als solche hat sie in der Präfixkonjugation des Grundstamms an sich 
den Themavokal a: *yiḫlaq- ‘er geht zugrunde’. Wird die genannte Wurzel aber mit dem Themavokal i 
versehen, wird ihre Semantik transitiv-fientisch: yaḫliq- ‘er verliert (etwas)’. Somit kann der einfache 
Grundstamm nebeneinander entweder intransitive oder transitive Bedeutung haben, abhängig von der 
Qualität des Themavokal. Dies setzt ein weitgehend produktives, d. h. noch nicht vollständig 
lexicalisiertes System der Themavokalen im Grundstamm voraus. Offenbar machten gerade die älteren 
sem. Sprachen von der genannten Möglichkeit häufigen gebrauch. Belege dafür finden sich in allen 
klassischen sem. Sprachen. S.V. Vgl. etwa akk. raḫāṣu (a/u) ‘baden, spülen’ gegenüber raḫāsu (i/i) 
‘überschwemmen’; ar. šaqiya-yašqā ‘unglücklich sein’ gegenüber šaqā-yašqū ‘unglücklich machen’ 
(faktitiv), sakira-yaskaru ‘betrunken sein’ (intransitiv) gegenüber sakara-yaskiru ‘(ein Gefäs) anfüllen’ 
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 Havent vist tota la problemàtica que envolta el tema de la causativitat en 

ugarític, voldria concloure aquest apartat subratllant la idea que, emparant-me amb el 

resultat del mètode comparatiu, és legítim de reconstruir una forma causativa interna, 

apofònica i flexiva, en la forma bàsica, ja sigui lèxica, ja morfològica en ugarític: els 

resultats de l’accadi i de l’àrab, així com els exemples mencionats per Tropper (2000: 

453-454) i les tesis exposades per Joosten (1998), són clares demostracions que avalen 

la hipòtesi reconstructiva.  

 

 

5.4.5. Les classes vocàliques verbals en arameu 

 

En arameu, talment com en la resta de les llengües semítiques, les distintes 

vocals temàtiques són indicadores de la pertinença del verb a un significat lèxic de 

transitivitat o intransitivitat, de sentit estatiu o actiu (Martínez Borobio 2003: 128). La 

vocalització fa la distinció de tres estats: actiu, estatiu i passiu (Ribera-Florit 1994: 231). 

Martínez Borobio (2003: 128) fa una distinció, emprant arguments de 

reconstrucció interna, segons la qual els verbs amb perfectiu i / imperfectiu a indicarien 

una propietat transitòria (verbs fientius), mentre que els verbs amb perfectiu u-

imperfectius i o a tindrien caràcter d’estativitat permanent (verbs essius) (Martínez 

Borobio 2003: 68).147 

En arameu el sistema vocàlic temàtic és el resultat, en els textos vocalitzats 

transmesos, d’un seguit de canvis d’escurçament vocàlic (Segert 19904: § 5.6.6 i Ribera-

Florit 1994: § 2.3.1 d). Així doncs, se sol fer la distinció entre les classes següents:148 

                                                                                                                                               
(transitiv), rahiqa-yarhaqu ‘(unmittelbar) folgen’ gegenüber rahaqa-yarhiqu ‘bedrängen’. Angesichts 
dieses Befundes und aufgrund der Tatsache, daβ der kausative Š-Stamm im Ug. relativ selten ist (§ 
74.627.1), dürfte auch bzw. gerade im Ug. mit dieser Möglichkeit einer sogenannten ‘Transitivvariante’ 
(des Grundstammms), zu rechnen sein, anstatt die Existenz eines besonderen Verbalstammes, des 
sogennanten ‘Caustive internal pattern’ (so BGUL § 54.47) zu postulieren”. 
147 “Por el arameo posterior vocalizado o con abundantes matres lectionis sabemos de la existencia de 
distintas vocales temáticas (aquella vocal entre la segunda y tercera radical de la base verbal) en el tema 
simple. Dado que en arameo antiguo no se da vocalización y muy escasamente encontramos usadas 
internamente las semivocales funcionando como signos vocálicos, es imposible establecer una 
identificación de distintos tipos de verbos por medio de dichas vocales temáticas; únicamente podemos 
basarnos en la vocalización o el uso de matres lectionis en arameo posterior. Tendríamos tres tipos 
diferentes de verbos que se vocalizarían según su vocal temática en las conjugaciones ktb/yktb: 1) a/u, 2) 
i/a, 3) u/i (o u/a)”. 
148 Rosenthal (1974: § 102) comenta l’existència d’un perfectiu en a i un altre en i, de caire estatiu, però, 
quant a la vocal temàtica de l’imperfectiu, no gosa fer una classificació gaire clara (1974: § 106): “No 
practical rules can be formulated for the vowel following the second consonant of the root. Most verbs 
pəˁal have u. Pəˁil verbs prefer a”. 
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a) Perfectiu a, imperfectiu u per als verbs d’acció, p. ex. rəšámtå (̈T�n&�J�r)ʻtu has 

escritʼ i tiršum (oªJ�r�T) ʻtu escriusʼ. 

 b) Perfectiu i, imperfectiu a per als verbs estatius, de qualitat transitòria, p. ex. 

šəleṭ (y	k�J) i yišlaṭ (y�k�J�h) ʻell és poderósʼ. 

Quant a l’imperfet en i, només es troba en arameu bíblic en els verbs primae nun 

aut yod, p. ex. yinten (i	T�b�h < *yintin)149 ʻell dónaʼ (Dn 2, 16), yippel (k	P�h < *yippil) 

ʻell cauʼ (Dn 3, 6), i també en Dn 7, 9 yetíb (c·¦,�h) ʻs’asseguéʼ. Cf. també śẹˀ (t	G) ʻpren!ʼ 

(*tertiae y, primae nun). 

 

 

5.4.6. Les classes vocàliques verbals en hebreu bíblic masorètic 

 

A continuació esmentaré les classificacions vocàliques temàtiques verbals de 

l’hebreu, feta a partir de la vocalització masorètica medieval tardana, i exposada en les 

gramàtiques tradicionals.150 

Els tractats gramaticals divideixen en dues classes generals els verbs de l’hebreu 

(bíblic) –verbs d’estat i verbs d’acció– (Meyer 1989: 232 i Joüon-Muraoka 19932: § 41 

a i b) depenent de la significació dels verbs i de les seves vocals temàtiques. Aquests 

autors solen fer, doncs, la distinció següent:  

a) Verbs d’acció. Perfectiu qatal: imperfectiu yaqtul (> yiqtol) / yaqtil. 

b) Verbs d’estat. Perfectiu qatil/qatul: imperfectiu yiqtal. 

Els verbs d’acció del tipus yaqtil, que en protohebreu es troba encara en el verb 

fort (Ebeling 1909: 47), són molt rars en hebreu: per regla general, la vocalització de 

                                                 
149 En arameu bíblic només l’imperfet i l’infinitiu de l’arrel ntn (i,b) són testimoniats. Per al perfectiu i 
l’imperatiu s’empra l’arrel yhb (cvh). 
150 Quant al semític occidental en general, veg. la visió aclaridora de Kuryłowicz (1961 : § 15) amb 
relació a les vocals temàtiques: “En sémitique occidental les verbes qatala ont en gros le vocalisme 
fondamental u ou i, qui apparaît à l’imperfectif, tandis que a est en général conditionné par le voisinage 
d’une laryngale. Au contraire, le vocalisme fondamental des verbes qatila, qatula se révèle au perfectif. 
C’est que dans le premier cas yaqtulu, yaqtilu nous font prévoir un perfectif à vocalisme a (qatala), tandis 
que les perfectifs qatila, qatula déterminent l’imperfectif yaqtalu. D’autre part, qatala comme point de 
départ nous laisse incertains quant au vocalisme de l’imperfectif (u ou i). De même le type yaqtalu laisse 
indéterminé le vocalisme du perfectif correspondant (qatila ou qatula)”. Una bona exposició sobre la 
reconstrucció de la vocal temàtica de l’hebreu antic es troba en Beyer (1969: 56) i en Richter (1978: 75). 
Per al tema de la vocalització tardana masorètica i la influència aramea, veg. Beyer (1969: 33): “Die 
jüngsten hebräischen Ausspracheüberlieferungen sind die Vokalisationssysteme der Masoreten aus 
Palästina und Babylonien: Ihre Anfänge liegen im 6. Jh. n. Chr. und das der Biblia Hebraica (ed. R. 
Kittel) zugrunde liegende tiberische System wurde erst im 10. Jh. n. Chr. in Tiberias abgeschlossen, also 
eineinhalb Jahrtausende nach dem Ausseterben des Hebräischen. Reflexe des Althebräischen, alle Stufen 
des Aramäischen, und falsche Rekonstruktionen liegen hier in einem schwer zu trennenden Gemenge”. 
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l’imperfectiu en hebreu és en *u (Meyer 1989: 232; Kienast 2001: § 216.2; Joüon-

Muraoka 19932: § 41). 

Gesenius-Kautsch-Bergsträsser (199528: § 47) designen els diferents imperfets 

de l’hebreu amb el nom d’imperfet o, imperfet a, imperfet e, cenyint-se també a la 

reconstrucció diacrònica. I comenten que els imperfets en i són rars en la llengua 

(Gesenius-Kautsch 199528: § 47). El mateix esquema el segueixen també Bauer-Leander 

(1922: § 40), que divideixen l’imperfectiu qal de la veu activa segons la vocal temàtica 

en tres classes:  

1. u-aorist151 > hbr. o-aorist, PS *iáqtul(u) > hbr. yiqṭol (k¶y�e�h). 

2. a-aorist > : PS *iázqan(u) > hbr. yizqan (i�e�z�h). 

3. i-aorist > hbr. e-aorist, PS *iántin(u) > hbr. yittẹn (i	T�h). 

Tot i que la majoria dels imperfectius en i del PS han passat en hebreu als 

imperfets de classe a, es troben encara en els verbs forts de la forma qal alguns residus 

de l’antic imperfectiu en i (veg. Richter 1978: 95). Aquests autors apunten la possibilitat 

que molts d’aquests imperfectius haguessin estat puntuats pels masoretes com a forma 

derivada hif. (Bauer-Leander 1922: § 40 b).152  

  

 

5.4.6.1. Sobre la debilitació dels imperfectius en i (yaqtil) de l’hebreu  

 

Acabem de veure com l’hebreu masorètic distingeix apofònicament els verbs 

d’estat (qatil/qatul : yiqtal) dels d’acció (qatal : yiqtol i molt rarament yaqtil). Com ho 

assenyalen les gramàtiques,153 el tipus yaqtil en verbs d’acció, conservat encara en 

l’imperfectiu cananeu d’Amarna,154 és molt rar en hebreu. 

 Les formes verbals que tot seguit reproduiré són els testimonis que les 

gramàtiques clàssiques recopilen per tal de mostrar la presència debilitada d’un antic 

imperfectiu en i que la llengua hebrea vocalitzada pels masoretes (segle X d. C.) encara 

                                                 
151 La designació de la conjugació prefixada (imperfectiva) semítica amb el terme d’aorist podria menar a 
confusions, car en aquest cas fa referència a una acció imperfectiva, mentre que en les llengües clàssiques 
el terme fa referència sempre a una acció perfectiva en el passat. 
152 “Die meisten ursem. i-Aoriste sind aber im hbr. zu a-Aoristen geworden. Daher finden sich beim 
starken Verb nur wenige Spuren eines i-Aorists (die freilich von den Masoreten als Hifˁil aufgefaβt und 
danach punktiert wurden)”.  
153 Cf. Joüon-Muraoka (19932: § 41), Meyer (1989: 232), Gesenius-Kautsch-Bergssträsser (199528: § 47), 
Bauer-Leander (1922: § 40), inter alios. 
154 Cf. Ebeling (1909: 10) pel que fa a la vocalització de la conjugació prefixada del “kanaanisierende 
Präteritalbildung”. 
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conserva. En molts casos és la forma pausal la que manté aquest antic valor. A 

continuació miraré d’analitzar aquestes antigues petjades tenint en compte la triple 

capacitat de la vocal i testimoniada en els imperfectius en i dels verbs de l’accadi i 

l’àrab, i buscaré de trobar-hi possibles explicacions. 

 La coincidència formal entre l’antic yaqtil de la forma qal i l’esquema yaqtîl, 

causatiu derivat hifˁil, és clara.155 Cal fer notar que en la puntuació masorètica de 

Tiberíades l’imperfet hifˁil no duu cap mena de notació quant a la possible assimilació 

del morfema h causatiu de forma a la primera radical de l’arrel: no hi ha cap mena de 

dagueix forte d’assimilació ni tampoc, quantitativament parlant, hi ha cap allargament 

vocàlic compensatori per caiguda del prefix causatiu.156 En els imperfets de les formes 

hifˁil masorètiques, doncs, hom hi esperaria, en absència d’un dagueix d’assimilació 

(*yaqqtîl), un allargament compensatori (*yåqtîl) en el prefix de la conjugació 

preformativa hifˁil: encara que la síl·laba sigui àtona i tancada, car la h- és un morfema 

derivatiu de forma i no una mera vocal protètica. L’evidència és clara, doncs: 

formalment l’antic imperfectiu (yaqtil) de la forma qal dels verbs en i és pràcticament 

idèntic a la forma derivada hifˁil causativa. I és precisament aquesta coincidència formal 

el motiu pel qual molts antics imperfectius qal que vocalitzaven en i, sobretot en verbs 

denominatius, han passat a ser entesos com a imperfectius derivats en forma hifˁil, és a 

dir, per analogia amb la forma qal i per desvirtuació del seu origen. 

 Tenint en compte aquesta equiparació formal, una de les garanties que ens 

ajudarà a comprovar si realment un verb és un d’aquells antics imperfectius en i, serà, 

sobretot, veure si, per exemple, en la forma hif. només hi ha testimoniat l’imperfectiu. 

En el cas que es doni aquest fet, llavors, molt probablement el verb s’haurà de tractar 

com un antic imperfectiu qal amb vocalització temàtica i, sempre que la semàntica 

verbal s’hi adigui (qal-acció neutra, hif.-causatiu).  

La comparació amb altres llengües semítiques ens serà molt útil també per 

poder-ho discernir. Quant a l’argumentació verbal, hauré de parar esment en el triple 

valor que la vocal i de la conjugació preformativa aportava als verbs en àrab i accadi 

mitjançant la flexió: denominativitat, estativitat ingressiva i intensitat-causativitat lèxica 

o morfològica. 

                                                 
155 Un cas particular el formen els verbs secundae yod (Barth 1889: 190-191), en què l’imperfectiu qal 
s’equipara amb el no pas testimoniat imperfectiu hif: així, cf. les formes yåśîm (oh�G�h), yårîb (ch�r�h), 
d’absoluta semblança formal amb el corresponent hif. no testimoniat. 
156 En accadi i ugarític el morfema derivatiu causatiu š- es conserva en les conjugacions prefixades; en 
geˁez, hi ha un allargament compensatori de la vocal per la caiguda d’aquest morfema (yānakkər). 
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Així doncs, vist aquest preàmbul, reproduiré les restes documentals que citen les 

gramàtiques com a testimonis d’antics imperfectius en i. Exposades les formes en 

qüestió, en faré el comentari i les analitzaré emprant a voltes un mètode de comparació 

amb l’accadi i l’àrab, a voltes un mètode de reconstrucció interna en vista de la 

trivalència vocàlica del morfema i. Passo ara a enumerar les formes recopilades en les 

gramàtiques clàssiques:  

a) ˀTm (oyt): ʻtancarʼ, veg. la forma imperfectiva qal yaˀTẹm (o	y§t�h < *yaˀṭim) 

ʻell tapàʼ, al Sl 58,5.  

b) ˀkl (kft): ʻmenjarʼ. La vocal reconstruïble per al tema d’imperfectiu ha de ser 

u (cf. AB kªft	h, àr. yaˀkul), com es pot veure en l’imperat. ˀekol (k¶f¡t). La forma pausal 

de la primera persona ˀokẹl (k	f¶t) és motivada per la dissimilació del timbre o en ṣerê: 

*ˀōkol > ˀokẹl.157 

 c) ˀmṣ (.nt): ʻser astut, fortʼ. El jussiu yaˀamẹṣ (.	n"t�h < *yaˀmi �ṣ ) ʻque ell sigui 

fortʼ es troba testimoniat en Sl 31,25. 

d) yšb (cJh): ʻseure, establir-se, assentar-se, romandreʼ.158 Al costat de la forma 

hif. plenament causativa (ʻcausar l’assentamentʼ) wayyôšẹb (c	JIH©u en Gn 47,11), hi ha 

l’imperfectiu de la forma bàsica yẹšẹb (c	J	h). No és rar trobar imperfectius qal 

vocalitzats en i en els verbs primae w: quant al timbre de la primera vocal, vindria de i 

per analogia amb la vocal de la segona radical. Segons aquesta hipòtesi, *yišib fóra una 

forma sincopada que suprimí la primera radical (talment com l’imperfectiu àrab dels 

verba primae w: yalidu > walada). 

e) yšr (rJh): ʻser recteʼ. En Pr 4, 25 es troba una forma imperfectiva, vocalitzada 

com a hipotètica forma hif. en forma pausal, yayšírû (Ur·�J§h©h); en canvi, a causa de la 

llei de Philippi, en 1Sa 6,12 trobem la forma femenina wayišarnå (v�b§r©3�h©u). 

f) ntn (i,b): ʻdonarʼ.159 Només es dóna en qal. L’imperfectiu és yittẹn (i	T�h), 

l’imperatiu tẹn (i	T), l’infinitiu constructe tẹn (i	T), i l’imperfet del qal passiu, yuttan 

(i©Tªh) ʻserà donatʼ. 

g) ˁrm (org): ʻser astut, prudentʼ. L’imperfectiu yaˁrim (o·�r§g�h) el trobem 

testimoniat en forma pausal en 1Sa 23,22, Pr 15,5 i Pr 19,25. 

                                                 
157 Veg. Beyer (1969: 60): “Im Imperfekt qal aller Verben Iˀ wird der Präformativvokal a nach Ausfall 
des ˀ über ā zu ō, dem sich der Imperfektvokal u zu i dissimiliert: yōkíl (=hipˁil), Kurzimperfekt yốkíl”. 
158 Cf. àr. waṯaba yaṯibu, as. (w)ašābu(m) (Bab. a/i) . 
159 Acc. nadānu, pret. iddin, pres. inaddin. AB yinten (i	T�b�h). 
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h) prḥ (jrp): ʻbrotarʼ. Trobem l’imperfectiu vocalitzat com a forma hif. yaprîaḥ 

(©jh·�r§p©h) en Pr 14, 11, yapríaḥ (j·�r§p�h) en Jb 14, 9, i yaqrîḥû (Ujh�r§p�h) en Sl 92, 14. 

Dels exemples tot just acabats d’esmentar, que són mencionats per les 

gramàtiques clàssiques, només n’hi ha un, la vocalització en i (amb ṣerê) dels 

imperfectius en forma pausal del qual s’explica per dissimilació vocàlica de la segona 

vocal respecte a la primera, ambdues de timbre semblant. Així doncs, tant el ṣerê de les 

formes pausals com els pataḥ de l’imperfectiu del verb ˀkl (kft) s’han d’explicar per 

dissimilació vocàlica a causa de la vocalització del prefix d’imperfectiu amb ḥolam. La 

vocal temàtica de l’imperfectiu que s’ha de reconstruir és u i no pas i, talment com es 

pot veure en l’imperatiu ˀeḵol (k¶f¡t) o amb la comparació de les formes de l’arameu 

bíblic yeˀḵul (kªft	h) o de l’àrab yaˀkulu. 

Aquest recull de testimonis exemplifica que els verbs que tenen com a primera 

radical una y (< *w) (yšb, yšr), una n (ntn)160 o una ˀ (ˀṭm, ˀkl, ˀmṣ) són els que 

acostumen a conservar aquestes formes. Per trobar el motiu de la perpetuació de la 

vocal primitiva cal recórrer al comparativisme i a l’anàlisi sintàctica i semàntica dels 

verbs. Així, si analitzem d’una manera argumental, i de retruc també semàntica, 

aquestes formes, veiem que hi ha tres bases estatives: ˀmṣ (.nt) ʻser astut, fortʼ, yšr 

(rJh) ʻser recteʼ, ˁrm (org) ʻser astut, prudentʼ. Quant al primer cas, tot i que en la 

forma qal existeix un imperfectiu vocalitzat amb timbre a, l’existència, al costat d’un 

imperatiu ˀemaṣ (.©n5t en Js 1, 7), d’un imperatiu amb vocalització ˀimṣû (Um�n�t, en Dt 

31,6), com també l’existència d’una sola forma hif. en jussiu weyaˀamēṣ (.	n£t©h�u, en Sl 

27,14), fan pensar que, al costat de l’antiga forma de l’estatiu qatil-yaqtal, n’hauria 

sorgit una de nova (yaqtil) que esdevingué, com el significat d’aquest jussiu i de 

l’imperatiu, una forma marcadora d’ingressivitat, la transformació ʻesdevenir fort, 

astutʼ. 

 En el cas de yšr (rJh) ʻser recteʼ, paral·lelament a la forma bàsica de 

l’imperfectiu yiqtal, propi dels verbs estatius, es troba una forma aparentment hif. en 

pausa: yayšírû (Ur·�J§h©h en Pr 4, 25) de semàntica causativa-permissiva. L’altra forma 

testimoniada en hif. és l’imperatiu hayšar (r©J�h©v, en Sl 5,9 Qr). Es podria veure, 

                                                 
160 Cf. en aquest sentit Kuryłowicz (1961: § 104): “Est aussi significatif le fait que les verbes primae n qui 
assimilent nR2 en R2R2 à l’impératif et à l’infinitif (construit), connaissent encore l’ancienne vocalisation i, 
tandis que dans les formes plus récentes, où n se maintient, le vocalisme est u: nṣọr ‘garde’, lintọaˁ 
‘planter’, mais tẹn ‘donne!’; śˀẹp ‘lever’ à côté de nśọˀ, tẹÞ ‘donner’ à côté de nÞọn”. Quant als verbs 
primae nun, veg. també Beyer (1969: 60-61). 
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paral·lelament al cas dels verbs àrabs i accadis, en aquests dos exemples, dos antics 

imperfectius en i, estatius però de caire ingressiu. 

 El cas del tercer estatiu, ˁrm (org) ʻser astut, prudentʼ, és un cas molt particular, 

car en la forma qal només hi ha testimoniat l’infinitiu absolut. Els tres imperfectius hif. 

(yaˁrim o·�r§g�h) testimoniats en 1Sa 23,22, Pr 15,5 i Pr 19,25 cal que siguin considerats 

de la forma qal, amb semàntica ingressiva-estativa. 

 En aquest recull de formes que testimoniarien l’antic imperfectiu qal en i, 

trobem dos verbs que, per la seva semàntica i la seva argumentació, són transitius amb 

possibilitat de trivalència: ˀṭm (oyt) ʻtancarʼ i ntn (i,b) ʻdonarʼ.  

 Quant al primer verb, el fet que en la forma qal només siguin testimoniats els 

participis i una forma imperfectiva, ens fa pensar en un nou testimoni d’un antic 

imperfectiu en i, de clara semàntica intensiva-causativa lèxica. 

 El segon verb altament transitiu (a voltes pot regir doble acusatiu) és ntn, un 

verb primae nun, que en accadi (nadânu) es conjuga també com a verb de classe i 

(inaddin, iddin). L’arameu bíblic, on només l’imperfet i l’infinitiu de l’arrel i,b són 

testimoniats, també conserva aquesta vocalització en i (yintẹn i	T�b�h). Per al perfectiu i 

l’imperatiu s’empra l’arrel yhb (cvh). El seu imperfectiu yittẹn (i	T�h), l’imperatiu tẹn 

(i	T) i el seu infinitiu constructe tẹn (i	T), així com el fet que no hi hagi testimoni en cap 

altra forma derivada (només es dóna en qal), fan pensar en un clar exemple de verb amb 

vocalització i. 

 Els dos exemples restants d’aquest recull de verbs són formes verbals 

inacusatives, el primer dels quals té connotacions de veu mitjana (yšb (cJh) ʻseure, 

assentar-se, romandreʼ), mentre que el segon és de clara argumentació no agentiva, 

inacusativa, com s’esdevé en el cas dels verbs de connotacions meteorològiques i 

biològiques (prḥ (jrp) ʻbrotarʼ). 

 Quant al primer verb yšb (cJh), atès que l’accadi (w)ašābu(m) i l’àrab waṯaba 

testimonien l’imperfectiu en i, malgrat que la forma hif. es troba perfectament 

documentada (impf. wayyôšẹb, c	JIH©u en Gn 47,11), cal pensar en un possible 

imperfectiu en i de la forma qal. La diferència, emperò, entre ambdues formes rauria en 

la diàtesi verbal: l’una, amb veu mitjana; l’altra, acusativa161 i causativa. 

 Pel que fa a la base prḥ (jrp) ʻbrotarʼ, totalment inagentiva, en la forma qal 

només es troba testimoniada la conjugació sufixada. L’imperfectiu únicament es 
                                                 
161 De la mateixa manera que es dóna, mitjançant una primitiva apofonia indoeuropea, en alemany sitzen, 
setzen o en anglès to seat, to sit. 
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conserva, segons el diccionari (Gesenius 1951), en la hipotètica forma hif. yapríaḥ 

(©jh·�r§p©h), al costat del perfectiu hipraḥti (h�T�j©rP�v) en Ez 17,24. Potser caldria trobar 

algun punt de relació en el fet que en accadi i àrab alguns dels verbs no agentius de 

caràcter meteorològic o físic tenen un imperfectiu G en i i que en hebreu bíblic 

masorètic apareguin conjugats en la forma derivada hif. Caldria, tanmateix, estudiar el 

tema detalladament. 

Al marge dels diferents factors de canvi fonètic i d’analogia que hagin pogut fer 

variar l’estructura apofònica de l’hebreu masorètic, tenim altres fets que ens palesen 

l’existència d’aquesta antiga vocalització en i de l’imperfectiu de la forma bàsica.162  

 L’article de Barth (1889) és interessant pel que fa als testimonis que s’hi 

recopilen. Comentaré tot seguit algunes de les seves troballes i analitzaré aquests 

exemples amb vista a la possibilitat d’una apofonia originària bàsica amb capacitat 

modificadora de diàtesi i de la pluripotencialitat de la vocal i en la conjugació 

preformativa. Tenint en compte aquests factors, podré donar explicacions històriques 

per als casos de què tractaré a continuació. 

 El manteniment directe de les formes residuals dels imperfectius en i (Barth 

1889: 177) es troba testimoniat pels verbs pll (kkp), això és, els verbs secundae 

geminatae. Aquests verbs tenen en l’imperfectiu de la forma hif. en síl·laba tancada un 

ṣerê (ẹ) en lloc del ḥiriq gadol (î) (yåpẹr, ˀaḥẹl imperfectius), una forma aparentment 

igual a la de l’antic imperfectiu. En tractar d’aquests verbs, doncs, hom haurà 

d’analitzar la vocalització de l’imperfectiu qal, si és que n’hi ha, i examinar la 

semàntica i l’argumentació de l’imperfectiu hif., i els casos que es conserven en aquesta 

forma. Molts d’aquests verbs pll (kkp) tenen un origen denominatiu:163 la funció 

vocàlica de i a l’hora de crear verbs denominatius, per tant, es veu exemplificada en 

aquests tipus de verbs. 

 Un estudi detallat d’alguns d’aquests verbs figura en Barth (1889: 178). 

N’analitzaré uns quants a continuació:  

a) gll (k©k�D). En Gn 29,10 trobem la forma wayyågel (k¤d�H�u) ʻrodar, fer rodarʼ. 

L’origen denominatiu (< galgal k©D�k©D ʻrodaʼ) d’aquest verb permet una reconstrucció 

                                                 
162 En aquest sentit, veg. Kuryłowicz (1961: § 189), on mostra com l’antic imperfectiu qal en i és a la 
base de maqtil, car els exemples citats del tipus yaqtẹl : maqtẹl i la manca de la forma bàsica yiqtol són 
considerats per l’autor proves de l’antiga vocalització en i. Un altre fet que pot deixar entreveure un antic 
imperfectiu en i és, per exemple, com ja hem vist, el fet que en la forma qal no hi hagi testimoniat cap 
imperfectiu i en la forma hif. sí, i que imperatius i infinitius, que comparteixen la vocal temàtica del tema 
de la conjugació preformativa, tinguin aquesta vocalització. 
163 Quant als verbs secundae et tertiae geminatae, veg. Beyer (1969: 61). 
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clara d’imperfet qal en i, de semàntica causativa lèxica. En la forma qal només hi ha 

testimoniat el perfectiu gallôtî (h�TIK©D) en Is 5,9, i l’imperatiu gol (k¶D), a voltes gal 

(k©D). L’imperfectiu de la forma qal no és testimoniat en hebreu bíblic, la qual cosa fa 

pensar en l’equiparació formal de la forma hif. 

b) gnn (i©b�D) ʻtapar, envoltar, protegir, defensarʼ. En Is 31,5 trobem l’imperfectiu 

yågẹn (i	d�h). Aquest verb, de clara semàntica causativa-intensiva, vocalitza el perfectiu 

qal en qåtul (wegannôtî h�,IB©d�u en Is 37,35) i fa l’infinitiu absolut gånôn (iIb�D en Is 

31,5), però en la forma bàsica no hi ha testimoniat l’imperfectiu, que és considerat un 

hipotètic hif. yågẹn (i¥d�h en Is 31,5) amb la mateixa connotació semàntica que la forma 

qal. És aquest, doncs, un altre exemple d’una antiga forma en i. 

c) ṣll (k©km) ʻxiular, ressonar (les orelles), tremolar, fer petar les dentsʼ. En 1Sa 

3,11 trobem la forma teṣillênå (v�bh¤K�m�T). Es tracta novament d’un altre verb 

denominatiu (< ṣilṣål?), que en la forma qal té testimoniat el perfectiu ṣålelû (Uk�k=�m Ha 

316) i dos imperfectius vocalitzats distintament: l’un amb segol (i y en escriptura 

consonàntica) teṣillênå (v�bh�K�m�T 1Sa 3,11), i l’altre amb pataḥ, tiṣṣalnå (v�b�k©M�T 2Cr 21, 

12). Aquesta forma en àrab, de connotacions semàntiques similars, ṣalla, vocalitza 

l’imperfectiu amb la vocal i i és un verb G tantum. Cal pensar, doncs, en l’imperfectiu 

yaqtîl de la forma bàsica com a originari. 

 Altres formes verbals reconegudes per Barth i no mencionades en els tractats 

gramaticals són:  

a) ˀṣl (k©m�t): ʻreservar, deixar de bandaʼ. En Nm 11,25 trobem la forma 

wayyåˀṣel (k¤mt�H�u). És un verb denominatiu. En la forma qal només hi ha testimoniat el 

perfectiu qåtal: ˀåṣaltå (�T�k©m�t, en Gn 27,36, etc.). L’únic imperfectiu hif. testimoniat en 

aquesta forma fa pensar en un antic imperfectiu en i de clar origen denominatiu. 

b) ṭmn (i©n�y) ʻamagarʼ. En 2Re 7,8 wayyaṭminû (Ub�·n�y�H�u) l’imperfectiu qal 

d’aquest verb no és testimoniat. El perfectiu es troba testimoniat unes vint-i-set vegades 

amb el mateix significat d’ʻamagarʼ. Si tenim en compte la vocalització de l’únic 

imperatiu sufixat testimoniat ṭåmenẹhû (Uv	b�n�y en Jr 13,14), es pot pensar perfectament 

en un originari imperfectiu en i.  

El fet important de veure que en els mencionats imperfectius qal hi ha una i 

breu, i que no mostren, com en els altres casos, una vocal ẹ amb ṣerê, es deu a les 

distintes condicions tonals.164 

                                                 
164 Tocant a aquesta variació vocàlica, en paral·lel amb l’arameu bíblic, veg. Barth (1889: 181). 
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Una altra possible manera de detectar antics imperfectius en i de la forma bàsica 

és, tal com ho assenyala el mateix Barth (1889: 181), a partir de l’anàlisi de l’imperatiu i 

de l’infinitiu de la forma bàsica. L’imperatiu comparteix la vocalització temàtica amb el 

jussiu i l’imperfectiu: tenen, doncs, la mateixa vocal temàtica de la conjugació 

prefixada. Quant als verbs transitius, hi ha casos en què, al costat d’algun imperatiu en i, 

hi ha el testimoniatge d’una forma en u del tema imperfectiu (cf. les formes šmor r¶n�J i 

la forma sufixada šåmrẹnî h�b	r�n�J): això ens remetria a la dualitat vocàlica present en els 

verbs de l’àrab o l’accadi, per exemple, i fóra una clara mostra de com un mateix verb 

pot canviar de diàtesi dins la forma bàsica.165 

 Quant a una de les formes no personals del verb, l’esquema de l’infinitiu hebreu 

constructe és idèntic al del corresponent imperfectiu: qeṭol (k¶y�e) i yiqṭol (k¶y��e�h), qaṭṭẹl 

(k	Y�e) i yeqaṭṭẹl (k	Y�e�h), haqtîl (kh�y�e�v) i yaqṭîl (kh�y�e�h). Així doncs, els intransitius qal 

dels imperfectius en a tenen un infinitiu en a, com šepal (k�p�J), ḥaṣar (r�x"j), geraˁ (g��r�D). 

Per aquesta norma, els antics imperfectius en i haurien de tenir un infinitiu constructe 

també vocalitzat en i, p. ex. šebet (,�c�J), ledet (,�s�k) i, davant de sufix, šibt (T�c�J), lidt 

(T�s�k). 

 Al costat dels verbs transitius en u trobem, així mateix, casos en què, juntament 

amb l’infinitiu en u, hi ha testimonis d’antics infinitius en i. Així, amb relació als 

infinitius mkor (r¶f�n) i npol (k¶p�b), es troben, en paral·lel amb les formes sufixades 

måkråh (V�r�f�n), nåplô (Ik�p�b), les formes mikråm (o�r�f�n, imperatiu mikrî h�r�f�n), niplô 

(Ik�p�b), niplåm (o�k�p�b). Quant a l’infinitiu šbor (r¶c�J), es construeix sobretot en šibrî 

(h�r�c�J) (Lv 26,26, Ez 30,18 i 34,27) (cf. àr. yaṯbiru i acc. išbir). Aquestes formes, 

doncs, conserven l’antiga vocalització i al costat de la vocalització en u: hom podria 

veure en aquests casos una doble marca flexiva de diàtesi. 

 Els infinitius constructes laˁeśẹr (r	G�g�k) (Dt 26,12), verb denominatiu del 

numeral, i baˁeśẹr (r	G�g�c en Ne 10, 39) han de pertànyer a la forma qal d’un antic 

imperfectiu en i, car en aquesta forma no hi ha testimoniada cap forma hif., ans només 

qal i pi. 

 En 2Sa 18,3 hi ha l’infinitiu escrit lˁzyr (rhzgk), però llegit laˁazôr (rIz"g�k). 

L’imperfet en i és testimoniat en l’àrab yaˁẓiru. En 2Cr 28,23 es troba el participi 

maˁzerim (oh�r�z�g�n) de la forma hif. 

  

                                                 
165 Cf. Joosten (1998: 208-209). 
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5.4.6.2. Conseqüències apofòniques, semàntiques i argumentals de la desaparició de 

l’antic yaqtil en l’hebreu bíblic masorètic 

 

Hi ha dos mètodes que poden ajudar a explicar les causes de la debilitació i 

l’atròfia final dels imperfectius en i de l’hebreu masorètic. L’un fa referència a la 

reconstrucció interna, basada en l’anàlisi descriptiva de la mateixa llengua, que ens pot 

ajudar a trobar solucions de caire evolutiu i fonològic. L’altre és el mètode comparatiu, 

establert entre les llengües d’una mateixa família, del qual m’he servit, un cop duts a 

terme prèviament el buidat del diccionari i l’estudi dels valors argumentals i 

morfològics de la vocal i en els imperfectius de l’accadi i l’àrab. 

 Mitjançant el mètode comparatiu, s’ha pogut arribar a establir les funcions 

argumentals i de diàtesi que la vocal i exercia en els verbs de l’accadi i l’àrab. Hem 

pogut veure com la capacitat denominativa de la vocal temàtica i servia per crear en 

aquestes llengües verbs estatius, però de caràcter sempre ingressiu, eventiu, i també 

verbs transitius de valència transitiva molt alta, que sovint derivava envers la intensitat i 

la causativitat (lèxica o morfològica). Hem observat també que una gran part dels verbs 

imperfectius d’aquesta classe era formada per verbs transitius, i que només uns quants 

constituïen verbs de moviment i mai agentius, ans sempre inacusatius. 

 Arribats en aquest punt, vist el valor transitiu-ingressiu de la i imperfectiva, que 

el protohebreu devia conservar amb tota probabilitat, hom arriba a plantejar-se què ha 

passat i on s’han camuflat els antics valors de la vocal i en hebreu masorètic.  

Quant als denominatius verbals, se sap que en hebreu masorètic i posterior molts 

d’ells es conjuguen en la forma derivada hif., sense que en certs casos existeixi una 

forma bàsica qal. La coincidència formal de l’imperfectiu qal i del hif. ens fa pensar en 

un antic verb en i que, per analogia i per manca de conjugació en la forma qal, hauria 

estat vist com a hif. 

 Pel que fa als estatius qatil-yiqtal, caldria veure també quina és la manera de 

marcar la semàntica ingressiva.166 

                                                 
166 Un estudi interessant que es podria fer fóra, prenent la llista dels verbs de caràcter estatiu que fan 
l’imperfectiu en yiqtal, analitzar com marquen els verbs en qüestió la ingressivitat o la causativitat. Quant 
als testimonis de la forma hif. causativa morfològica, caldria veure també si, al costat de l’imperfectiu de 
la forma derivada, es donen casos de perfectiu, o bé quina és la vocalització de l’infinitiu o l’imperatiu 
qal, si sempre és la mateixa. La base rˁb (cgr) ʻestar afamatʼ, per exemple, té només testimoniat en la 
forma hif. la conjugació preformativa, amb denotació causativa (yarˁîb ch�g�r�h en Dt 8,3 i Pr 10,3). 
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 Quant als verbs inacusatius de moviment, i sobretot els meteorològics i de 

caràcter biològic, se sap que molts d’ells passen a la forma causativa hif. i que, per tant, 

podrien tractar-se d’antics imperfectius en i de la forma bàsica. 

En el mètode de reconstrucció interna, hi ha un factor fonològic que cal tenir 

present: és la llei de Philippi, la qual va contribuir al fet que alguns verbs de classe 

yaqtil passessin a conjugar-se prenent l’esquema de l’estatiu yiqtal. 

El fet que una part dels antics imperfectius en i hagin passat a vocalitzar la 

conjugació de la forma prefixada amb vocalisme a (yiqtal) –talment com ho subratllen 

algunes gramàtiques (Bauer-Leander 1922: § 40b)–,167 com ho fan per norma els verbs 

d’estat, és degut a un motiu fonològic, que té la seva explicació en l’esmentada llei,168 

segons la qual la vocal breu páṭaḥ és en hebreu el miratge d’una antiga i en síl·laba 

accentuada tancada i travada per una de següent (davant desinències personals, per 

exemple).169 

 Per tot això queda més clar que, tant en hebreu com en arameu, una antiga i 

d’imperfet fou transformada en a en les posicions ja mencionades, per la qual cosa es 

podria veure una posterior equiparació amb els intransitius vocalitzats en a. La pèrdua 

de l’antiga vocalització en i féu que s’equiparés formalment amb l’imperfectiu de la 

forma causativa, i transformà l’antiga i breu en la *î llarga (amb ḥiriq gadol) de la 

forma hif.170 

 La comparació amb l’àrab i l’accadi serveix per entreveure també, en aquells 

imperfets qal vocalitzats en a i sense petges, una antiga vocalització en i, sobretot en el 

cas de l’arameu, on la vocalització ha estat molt desdibuixada.171  

La supressió parcial de qatila i yaqtilu en hebreu, per tant, és una continuació 

morfològica de i > a en síl·laba tancada travada i accentuada.172 Heus ací, doncs, la raó 

per la qual alguns verbs amb antiga vocalització i haurien pogut passar a vocalitzar-se 

en a.  

                                                 
167 No he trobat cap estudi específic que parli d’aquest tema. En tot cas, fóra bo d’estudiar-ho amb 
deteniment. En aquest sentit, cf. Kuryłowicz (1961: § 105). 
168 Veg. també Barth (1889: 185): “ǐ in betonter geschlossener Silbe, der noch eine weitere folgt, wie 
Philippi mit Recht wiederholt hervorgehoben hat, im Hebräischen in a übergeht”. 
169 Cf. els perf. zåqẹn, gådẹl, ḥåpẹṣ amb zåqantî, gådaltå, ḥåpaṣtî. Les condicions, emperò, en què opera 
la llei de Philippi són encara prou confuses, sobretot quant a la forma pi. i hif. i les formes pausals. 
170 Quant al fet que els antics imperfectius yaqtilu han estat absorbits per hif., cf. Kuryłowicz (1961: § 105 
i § 189). 
171 Veg. en aquest sentit Barth (1889: 187). 
172 Cf., doncs, perf. (1p s) kåbadtî, amb (3p msc. sg.) kåbẹd; impf. (3p pl. fem.) tẹšabnå, però yẹšeb. 
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L’apofonia protosemítica de l’imperfectiu yaqtil yaqtul yaqtal es veié reduïda, 

en hebreu masorètic, per la dualitat vocàlica de la forma bàsica yaqtul i yiqtal en els 

imperfectius. L’antic imperfectiu yaqtil, doncs, es veié repartit per analogia a les formes 

derivades (sobretot en hifˁil) i a la conjugació yiqtal. Les conseqüències apofòniques 

que es deriven d’aquest fet foren que en l’imperfectiu yiqtal de la forma qal se sumaren 

estatius i verbs de caire transitiu; però, com mostra Kuryłowicz (1961: § 105),173 els 

verbs transitius de la classe qatala yaqtilu tendiren abans de l’època històrica de 

l’hebreu a passar a qatala yaqtulu. Aquest tema, emperò, hauria de ser estudiat amb 

deteniment, car, en determinats casos, sobretot pel que fa als verbs denominatius, allò 

que acollí l’antic imperfectiu en i fou la forma derivada hifˁil, molts d’ells hifˁil tantum. 

 L’evidència, per tant, sembla clara: molts dels antics imperfectius en i de la 

forma qal de l’hebreu antic passaren a ser vocalitzats masorèticament en forma hifˁil la 

coincidència formal de l’imperfectiu qal i el causatiu devia afavorir l’analogia. 

 La llei de Philippi, que actuà davant les antigues vocals *i tòniques i en síl·laba 

tancada no final, causà el canvi en arameu i hebreu de *i > a. El canvi pogué estendre’s 

analògicament i afectar les altres síl·labes àtones. Un estudi concret sobre aquest tema 

manca encara per fer. El fet que en arameu la vocalització en i dels imperfectius ha 

quedat totalment desvirtuada fa entreveure, per altra banda, una petja aramea en la 

vocalització masorètica bíblica de les formes verbals. 

 Aquests són, doncs, els principals motius condicionants del canvi i la desaparició 

de l’antic imperfectiu en i de l’hebreu. 

 

 

5.5. La diàtesi i l’Aktionsart en la flexió apofònica de la forma bàsica (G) i el pas 

envers la derivació verbal 

 

A propòsit del tema de la capacitat flexiva apofònica originària en PS i 

transformada a posteriori en derivativa en el sistema verbal de les llengües semítiques 

històriques a l’hora de marcar la capacitat de diàtesi d’un verb en la seva forma bàsica, 

                                                 
173 “L’élimination des formes qatila et yaqtilu a été suivie en hébreu d’un renforcement de l’opposition 
transitif: intransitif à l’imperfectif”. La substitution de qatala à la place de qatila a créé un type de 
conjugaison sans apophonie qatala/yaqtalu (intransitif) contrastant avec qatala/yaqtulu (transitif ou 
intransitif). Sous la pression de qatala/yaqtalu les verbes intransitifs qatala/yaqtulu passent à 
qatala/yaqtalu. Ensuite, le rapport qatala/yaqtulu devenant caractéristique des verbes transitifs, les verbes 
transitifs qatala/yaqtalu (provenant de qatala/yaqtilu) tendent à passer à qatala/yaqtulu sans que ce 
procès se soit achevé à l’époque historique de l’hébreu”. 
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en relació, sintàcticament parlant, amb la seva capacitat de valència, l’article de Joosten 

(1998) és particularment interessant.174 Aquest estudiós subratlla la possibilitat 

originària per al PS de marcar mitjançant el recurs de la flexió bàsica vocàlica (i per tant 

apofònica) dels verbs aquesta capacitat simultània (Joosten 1998: 209).175 

Els resultats comparatius realitzats per Joosten (1998: 216), arran del seu estudi 

argumental del valor de la forma pi. en hebreu bíblic masorètic, el duen a postular que, 

en protohebreu o en un determinat estadi del PS, la llengua posseïa un sistema oposat de 

diàtesi, expressat pel rol apofònic, en la forma bàsica. En aquest estadi, la derivació 

merament apofònica de la veu activa de verbs mitjans176 i viceversa fou altament 

productiva. 

Aquest fet ja apareix plantejat per Kuryłowicz (1961), però aquest autor parla 

sempre, dins la forma bàsica, de verb primitiu i de verb deverbal: la idea de potencialitat 

simultània no sembla que hi sigui gaire present, car en Kuryłowicz hi ha la idea d’una 

determinada jerarquia originària de diàtesi: és un estudi més descriptiu dins les llengües 

històriques transmeses. És en aquest sentit, doncs, que, seguint les explicacions de 

Kuryłowicz (1961: § 38), quan hom parla de forma primitiva respecte de la seva 

derivada, dins el sistema verbal del semític, cal tenir ben present la diàtesi verbal amb 

relació a la transitivitat / intransitivitat i l’estativitat. Heus ací la filiació de les formes 

principals (Kuryłowicz 1961 : § 38): qatil (participi únic, també passiu), anterior a 

yaqtalu (verb denominatiu); yaqtulu (yaqtilu; verb primari, de valor transitiu per 

oposició a yaqtalu) anterior a qatal (participi actiu). El vocalisme a esdevé, doncs, el 

signe de fonament o de derivació d’una forma que s’oposa al mot base amb gradació 

vocàlica u/i. Així es resol la contradicció aparent entre yaqtilu (i actiu) i qatila (i 

passiu), o bé entre yuqtalu (a passiu) i qatala (a actiu). 

                                                 
174 Cf. en aquest sentit, com a precedents, l’obra de Jenni (1968: 24) i Aro (1964: 9 ss.). Veg. també 
Richter (1978: 70, n. 126): “Die Kategorien Zustandverbs und Aktionsverb sind morphologisch, die 
Kategorien transitiv-intransitiv syntaktisch. Jede Verbalbasis kann verschiedenen syntaktischen Klassen 
angehören. So kann ein Zustandverbs und Aktionsverb als Verb der Bewegung intransitiv sein, daneben 
aber transitive (mit object, nicht mit Umstandsgabe) Belege haben. Ein weiteres Problem ist das des 
Vokaltypus (s.u.). Es kann also ‘transitive Zustandverben’ geben, jedoch nicht wegen der 
Vokalopposition, die in der Regel ein Zustandverbs hat, aber auch ein Aktionsverb haben kann”. Ofereixo 
també els estudis que tracten de la veu i la diàtesi en semític: Christian (1927), Retsö (1989), Rundgren 
(1966); quant a l’ie., veg. Stempel (1996 i 1999: 119). Quant al tema de l’Aktionsart en semític, veg. 
especialment Klein (1974), Rundgren (1966) i Stempel (1999: 125). 
175 “The relative frequency of active-middle pairs, however, and the presence of such pairs in different 
branches of Semitic, indicates that we are dealing with the traces of an earlier system in wich the 
opposition of diathesis within the simple stem was more or less systematic”. 
176 Joosten entén per veu mitjana tot aquell verb agentiu però monovalent, mentre que la veu activa 
implica sempre verbs d’acció agentius bivalents, sintàcticament parlant. 
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Seguint la idea de la capacitat apofònica de l’expressió de la diàtesi, val a dir que 

aquesta primitiva habilitat s’anà afeblint per diferents motius i quedà substituïda pel 

sistema derivatiu de les llengües històriques. Les causes de la debilitació d’aquesta 

capacitat apofònica foren degudes a diferents motius fonològics i morfològics (Joosten 

1998: 213): el paper de les glotals, així com altres febleses de l’arrel, feren trontollar 

aquest sistema flexiu primitiu vocàlic (Joosten 1998: 213).177 Aquesta debilitació ja 

incipient en PS féu que el sistema de diàtesi entrés en competició amb el sistema 

alternatiu de les classes derivades flexives i apofòniques (almenys quant al prefix de 

l’imperfectiu, testimoniat encara prou bé en l’accadi i l’àrab) a la vegada.178 Aquesta 

competitivitat entre la debilitada capacitat de la forma bàsica i l’establiment de les 

formes derivades menà segurament a una situació en què les formes derivades 

suplantaren una de les dues diàtesis de la forma simple, mentre que l’altra continuà 

essent expressada per la forma bàsica. 

Així, tornant a la hipòtesi de Joosten (1998: 225),179 en cada verb, doncs, existia 

la possibilitat potencial de realitzar una acció mitjana (inacusativa) o transitiva 

(acusativa). Quant als verbs que tenen ambdues diàtesis en la forma bàsica,180 el 

significat actiu era normalment causatiu-factitiu-iteratiu, lèxicament parlant, respecte al 

significat de la veu mitjana (agentiva, però monovalent). Amb la propagació de les 

formes derivades i l’establiment productiu d’aquestes formes, doncs, com ja he 

                                                 
177 “A sizeable number of forms, at least in Masoretic Hebrew, do not preserve the distinctive vowel of 
the active or middle diathesis even for strong verbs. It is understandable that a system reposing on such a 
fragile phonological basis should have been abandoned by the language”. 
178 L’excepció a aquesta norma semítica és representada pel sistema verbal de l’etiòpic, on les formes 
derivades són marcades només per prefixos i allargaments: la vocalització és la mateixa que la 
vocalització temàtica de la forma bàsica. Veg. en aquest sentit Tropper (2002: § 44.4). 
179 “PS must, at some stage, have known an opposition between active and middle diathesis within the 
simple stem. For any given verb, the possibility existed to realize the verbal meaning either as middle, 
with the process located within the subject, or as active, with the proess taking its point of departure in the 
subject and being accomplished outside of it. For verbs exhibiting both diatheses, the active meaning 
would usually be causative-factitive with regard to the middle one. The D stem interacted in different 
ways with the diathesis of simple stem, leading to the situation as attested in Hebrew and the other 
Semitic languages”. 
180 Kuryłowicz no parla clarament de bipotencialitat vocàlica. Una de les particularitats apofòniques de 
les llengües semítiques quant a la derivació feta per flexió és el fet que els verbs denominatius de la forma 
G (Kuryłowicz 1961: § 267) són sovint idèntics formalment als verbs primaris, sobretot en hebreu, en què 
s’ha generalitzat el vocalisme u a l’imperfectiu. En aquest sentit, doncs, és únicament la polisèmia d’un 
verb d’aparença primària que ens fa entreveure la coincidència formal d’un verb primari i d’un de 
secundari, format a partir d’un derivat nominal. Fóra, per tant, de gran utilitat de tenir per a cada llengua 
semítica, i sobretot per a l’àrab, una llista de verbs amb dos imperfectius, amb vocalisme i i u. En cada 
parella, almenys un hauria de ser verb secundari, diferenciat del seu originari només flexivament. Segons 
Joosten (1998), no en tots els casos es pot entreveure un derivat nominal per als verbs en i. Quant a aquest 
tema amb relació a l’indoeuropeu i la seva tendència a crear verbs derivats mitjançant la derivació i no 
pas la flexió, veg. Kuryłowicz (1961: § 267). 
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comentat, tot aquest sistema potencial originari s’encaminà envers la derivació feta per 

afixos i allargaments, fins a la situació de les llengües històriques testimoniades. 

Kuryłowicz (1961 : § 97), tot i que d’una manera més jeràrquica, com hem vist, 

contempla també que en la forma bàsica determinats verbs puguin canviar de diàtesi 

mitjançant el joc apofònic: hi ha verbs intransitius de forma qatila, als quals el canvi 

apofònic i > a (qatila > qatala) ha causat que s’impregnessin d’un sentit transitiu-

causatiu en la forma bàsica. De tal manera que hom obté:  

     
 funció primària funció secundària 

verb-base yaqtalu (intr.) yaqtulu o yaqtilu (tr.-caus.) 

derivat (iteratiu) yuqtalu (iterat. intr.) yuqtilu (iterat. tr.-caus.) 

 

Quan la capacitat apofònica de la diàtesi en la forma bàsica començà a defallir, 

l’esquema se simplificà segons l’esquema de verb base yaqtalu (intr.): derivat yuqtilu 

(tr.-caus.). El vocalisme del prefix u devia servir, doncs, per reforçar el valor transitiu-

causatiu del vocalisme radical i. Però aquest ja és un estadi posterior al qual fa 

referència Joosten: la forma derivada iterativa-intensiva-causativa amb prefix yu- ja 

devia haver suplantat la capacitat transitiva causativa inherent de la forma bàsica. 

 Situats en el moment en què la derivació morfològica comença a ser productiva, 

quan el valor del mode d’acció (iteratiu) desapareix, hom pot atenir-se a una de les dues 

alternatives: 1) quan el verb base és intransitiu, la forma yuqtilu (antiga forma yaqtilu) 

és causativa; 2) quan el verb base és transitiu, el valor intransitiu-passiu és restablert per 

yuqtalu, el passiu de yuqtilu. Per una banda, així com en pie., els causatius morfològics 

semítics van haver de ser bastits a partir de verbs deponents i intransitius; per l’altra, els 

tipus de verbs doblement transitius constitueixen un estrat secundari de causativitat, 

marcats normalment per la forma derivada. 

Si la seqüència yaqtulu (verb primari) : yaqtilu (verb deverbatiu, p. ex. iteratiu) 

ja existí en el període de l’apofonia u i : a (Kuryłowicz 1961: § 266),181 la transformació 

corresponent a yaqtulu : yuqtilu (vocalisme prefixal u dels verbs derivats en apofonia, 

doncs, respecte al prefix de la forma bàsica) explicaria directament l’imperfectiu de la 

                                                 
181 En l’estadi PS de què parla Joosten, crec que cal fer la distinció de l’apofonia u : i amb referència a 
verbs d’acció i verbs de transitivitat, com també cal tenir present l’oposició a : i pel que fa als verbs de 
diàtesi mitjana i transitiva. A mesura que la forma derivada (sobretot la causativa) va adquirint les 
capacitats inherents que hi havia en els verbs de vocalització en i a la forma bàsica, l’apofonia passà a ser 
marcada sobretot amb el prefix de derivació yu- de l’accadi i l’àrab, mentre que la vocalització temàtica i 
romangué inalterada (Kuryłowicz 1961: § 268). 
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forma IV de l’àrab. Els prefixos ˀa-, ha-, ša- haurien estat des de bon principi propis, 

com encara ho són en àrab, de les formes verbals, llevat de l’imperfectiu i dels seus 

modes. L’àrab testimonia l’associació entre una forma antiga iterativa mancada d’afix i 

una formació causativa amb prefix: ˀaqtala, però yuqtilu.182 

 Hi ha altres casos, tanmateix, en què el verb no té doble possibilitat de 

vocalització, car deriva d’un substantiu originari, primitiu, a voltes abstracte i 

formalment semblant a la forma dels maṣdars, però sense cap morfema derivatiu 

d’allargament morfològic (veg. Kuryłowicz 1961: § 49):183 són nombrosos els casos en 

la llengua accàdia i àrab en què els denominatius prenen l’esquema d’imperfectiu en i 

de la forma bàsica, com, per exemple, acc. erēšu(m) II G (i/i) ʻdemanar, preguntarʼ (2 

ac.) < uršu II ʻdesigʼ, i àr. ˁafaka i ʻdir una mentidaʼ < ˁifk ʻmentidaʼ.  

Caldria, doncs, fer una distinció clara entre aquells verbs deverbals que provenen 

en general de denominatius184 bastits sobre els noms verbals185 amb la forma bàsica 

testimoniada, i aquells verbs denominatius que només tenen testimoniada una forma 

derivada (D o H): en aquest segon cas, la lexicalització per analogia a les formes 

derivades es devia haver generalitzat i devia passar a ser la manera més estesa a l’hora 

de crear nous denominatius verbals.  

                                                 
182 Quant al cas de l’hebreu masorètic, la forma hif. imperfectiva també es troba mancada d’afix causatiu: 
el prefix, per raons internes fonètiques, fou vocalitzat tardanament en ya- (sense marcar, doncs, l’antiga 
apofonia de prefix en yu-) en aquesta forma. 
183 “Toutes les formes dérivées à vocalisme allongé de la 2e syllabe (qatūl, qatīl, qatāl, qutāl, qitāl ; 
qatūlat, qatīlat, qatālat, qutālat, qitālat) font à l’origine office de substantifs, abstraits ou concrets, 
masculins ou féminins. L’emploi de qatūl, qatīl en fonction d’adjectif (ou de participe) paraît secondaire. 
(...) Les formes à degré long comportent un morph additionnel (l’allongement) par rapport à qatul, qatil... 
La facilité d’une coïncidence sémantique de qatul, qatil (adjectifs employés à l’occasion comme 
substantifs) et de qatūl, qatīl (adjectifs substantivés et substantifs abstraits employés comme épithètes) est 
évidente. D’autre part le remplacement de qatul, qatil par qatūl, qatīl a permis, au moins à l’hébreu, de 
délimiter les participes (à vocalisme bref) de la conjugation déponentielle qatila (qatula) d’avec les 
substantifs et les adjectifs à vocalisme allongé”. Els exemples (Kuryłowicz 1961: § 52) de qatāl, qatīl, 
qatūl, qutūl, qutāl citats per von Soden (GAG: 61 ss.) justifiquen la hipòtesi que aquest allargament de la 
vocal de la segona radical és el que dóna als derivats deverbatius el valor substantiu, en primer lloc, i el 
valor d’abstracte (nom d’acció) en segon lloc. A més d’aquesta funció primària, hi ha també els usos 
secundaris següents: 1) infinitius; 2) adjectius; 3) substantius concrets. 
184 Els verbs de classes derivades, bastits a partir de noms deverbatius (caracteritzats amb diferents 
allargaments), adopten també el vocalisme i de la segona radical, així com els verbs denominatius sorgits 
de noms immotivats. P. ex. qattil (hbr. qaTTẹl), inqatil (hbr. hiqqåTẹl), itqatil (àr. iqtatil, hbr. hitqaTTẹl), 
acc. kaššid, nakšid. I de la mateixa manera hom té, malgrat la diferència de prefixos, àr. yuqtilu, hbr. 
yaqTīl, acc. ušakšid. 
185 El desenvolupament verb primari→ nom deverbal→ verb denominatiu→ verb deverbatiu es troba 
discutit i il·lustrat en Kuryłowicz (1961: § 41). Quant a aquest tema, veg. també Kuryłowicz (1961: § 
253). 
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VI 

ESTUDI ETIMOLÒGIC I COMPARATIU DELS VERBS TERTIAE I	FIRMAE 

DE L’HEBREU BÍBLIC MASORÈTIC (ה"k < III y, w) 
 

 

6.1. 	ota preliminar 

 

 Ofereixo tot seguit el comentari etimològic i comparatiu dels verbs tertiae 

infirmae de l’hebreu bíblic masorètic. Els diccionaris bíblics emprats per dur a terme 

aquest buidat han estat, per una banda, el diccionari de W. Gesenius, en la traducció 

anglesa feta per E. Robinson l’any 1951 i en l’edició de F. Brown i, per l’altra, el 

diccionari d’hebreu i arameu bíblic (Hebräisches und aramäisches Lexikon zum Alten 

Testament) de L. Koehler i W. Baumgartner, en la tercera edició de l’any 1967. 

Un estudi etimològic i comparatiu dels verbs tertiae infirmae de l’hebreu bíblic 

masorètic era una feina que encara estava per fer. Això no obstant, hi ha un estudi dut a 

terme per Meir Fraenkel (1970), titulat Zur Theorie der Lamed-He Stämme. Gleichzeitig 

ein Beitrag zur semitisch-indogermanischen Sprachverwandtschaft. Aquest treball és 

científicament inadmissible pel fet que la reconstrucció etimològica que s’hi ofereix és, 

lingüísticament parlant, inacceptable pels motius que comento a continuació. 

L’objectiu de l’estudi de Fraenkel és el de resseguir la debilitació de les guturals 

a final de paraula, en la tercera radical de les bases consonàntiques semítiques, sota la 

premissa que les formes fortes són les més antigues, i les dèbils (les tertiae infirmae) les 

més recents (1970: 18). Segons Fraenkel, els verbs lamed he de l’hebreu i els verbs 

tertiae y de l’àrab no poden de ser considerats originaris, car ambdues classes de verbs 

s’han de reconstruir etimològicament i per sistema amb una tertiae k o g (1970: 22).186 

Així mateix, quant als verbs tertiae w, Fraenkel (1970: 23) és del parer que no 

s’ha de reconstruir cap mena de classe verbal tertiae w, car tots els verbs de tercera w 

tenen com a originària una tercera glotal: la labial w en aquests tipus de verbs fóra, 

doncs, secundària (1970: 23).187 

                                                 
186 “So gehen die hebr. Lamed-He-Stämme im Arabischen auf Jâ (Jud) aus. Wir haben aber keinen 
Anlass, diese Lamed-Jud-Formen für älter oder ursprünglicher zu halten, gehen doch beide Formen auf 
eine ältere Form mit k oder g im Endlaut aus. Die Lamed-He-Formen zeigen Lautschwächung, die 
Lamed-Jud-Formen Lauterweichung”. 
187 “Ich vertrete die Meinung, dass es keine Lamed-Waw-Stämme gibt, sondern nur Lamed-Waw-
Formen. (...) Die Prüfung wird ergeben, dass auch hier der Laryngal das Primäre ist, der Labial das 
Sekundäre”. 
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Quant als verbs v"k (< PS *y, *w) i V"k amb mapiq (< PS *h), Fraenkel (1970: 

20) escriu que des d’un punt de vista estrictament etimològic no hi ha cap diferència 

entre ambdues classes de verbs, quan, certament, des del punt de vista semític, els verbs 

de tercera radical h etimològica tenen tots, i sense cap excepció, una clara semàntica 

estativa (la tercera radical h, doncs, ha de ser entesa com a Wurzeldeterminativ que 

aporta a l’arrel verbal semàntica estativa).188 

Fraenkel es mostra també partidari de la reconstrucció triradical de l’arrel fins i 

tot en el cas dels nomina primitiva (1970: 29), car tots han de ser reconstruïts amb una 

tercera radical glotal.189 

Un punt poc favorable quant a la comparació de llengües emprades és el fet que 

aquest autor se serveix bàsicament de l’arameu (bíblic i rabínic) i l’àrab. No té en 

compte, per tant, les altres llengües semítiques antigues tan importants amb vista a la 

reconstrucció i que, d’altra banda, haurien ajudat a veure el funcionament intern en cada 

llengua dels verbs tertiae infirmae i haurien fet evident que en la majoria dels casos la 

tercera radical y o w és etimològicament l’originària. 

És també inacceptable la comparació directa que es duu a terme entre el pie. (a 

partir del diccionari de etimològic de Pokorny 1959) i l’hebreu bíblic, sense tenir en 

compte la reconstrucció, i per tant, el PS. És en aquest sentit que l’autor (1970: 64) gosa 

comparar, per exemple, el verb de moviment ˀåtåh ʻarribarʼ (que en PS ha de remuntar-se 

a una arrel intransitiva *ˀataw- ʻanar-se’nʼ) amb l’arrel verbal pie. *deuk- ʻmostrarʼ i 

arriba a la conclusió que la h del verb hebreu s’ha d’explicar com una debilitació d’una 

tertiae k originària, i així en molts casos (1970: 27).190 

En aquesta recerca, doncs, prescindeixo voluntàriament de les reconstruccions 

etimològiques del treball de Meir Fraenkel (1970) i em baso a l’hora d’emetre 

comentaris etimològics en el testimoni de les llengües semítiques més antigues 

documentades i en el funcionament d’aquest tipus de verbs intern de cada llengua.  

Una reconstrucció etimològica PS de les arrels verbals dels verbs v"k 

documentats en hebreu bíblic masorètic, com també la reconstrucció de la vocal 

                                                 
188 “Die hebr. Grammatiker scheiden vom rein grammatischen Standpunkte aus mit Recht zwischen einer 
Form, die durch den Punkt im He ihre Nicht-Veränderlichkeit bei Beugungen betotnt, und zwischen 
unseren Lamed-He-Stämmen, die in verschiedenen Formen ein Jud zeigen, in anderen ein Waw. Doch 
vom rein etymologischen Standpunkte aus besteht dieser Unterschied nicht”. 
189 “In zahlreichen Fällen fällt der 3. Stammbuchstabe aus. Wir hatten schon Fälle erwähnt wie Abh 
‘Veter’, Aḫ ‘Bruder’, wo ein Waw ausfiel. Šem ‘Name’ lässt sich von dem Stamm šamaˁ ‘hören’ 
ableiten”. 
190 “Doch auch eine Lamed-He-Form wie Peh ‘Mund’ sehe ich verglichen mit dem lat. bucca ‘Mund, 
Maul’ als geschwächt an”. 
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temàtica originària d’aquests (de la qual es deriva en l’època històrica la vocal 

testimoniada en la conjugació prefixada i l’imperatiu de les llengües semítiques), 

necessària morfològicament pel que fa a la sintaxi verbal (a per a les arrels estatives i 

intransitives; i/u per a les arrels transitives), encara no s’havia fet. Tal com es veurà, 

gairebé tots els verbs tertiae infirmae de l’hebreu bíblic d’origen AA es remunten tots a 

arrels nominals o verbals que, en l’etapa AA, han de ser reconstruïdes com a arrels 

biconsonàntiques.  

Això no implica, emperò, que en l’estadi lingüístic posterior, en l’etapa del 

protosemític, una arrel de tercera radical dèbil no hagi de ser reconstruïda amb el sufix 

y- o w-, sempre que el verb tertiae infirmae estigui testimoniat també en alguna de les 

altres llengües semítiques: si així ho testimonien les llengües, així ho hem de reconstruir 

també nosaltres.  

En el cas que l’arrel tertiae infirmae tingui també paral·lelament arrels 

geminades, és un clar símptoma que aquesta arrel ha de ser reconstruïda en AA com a 

arrel biconsonàntica. Aquesta tasca de reconstrucció etimològica no ha estat senzilla: de 

diccionaris estrictament etimològics i complerts en hebreu i en les llengües semítiques 

no n’hi ha cap. Així mateix, els diccionaris de les llengües semítiques que he emprat no 

tenen tampoc voluntat etimològica de reconstrucció i en molts casos no són ni 

comparatius.  

Voldria, això no obstant, subratllar el fet que, quant a l’apartat comparatiu, m’ha 

estat sobretot de gran ajut el diccionari de la llengua ugarítica de G. del Olmo i J. 

Sanmartín i el diccionari de W. Leslau, quant al geˁez, car els apartats comparatius són 

de gran valor.  

Tot aquest apartat etimològic i de reconstrucció, doncs, basat fonamentalment en 

l’estudi comparatiu de les llengües semítiques que he dut a terme per a l’hebreu bíblic 

masorètic, és una novetat i ha estat forjat a partir de les conclusions teòriques a què he 

arribat en la primera part d’aquesta tesi i a partir de l’evidència comparativa. 

Exposo tot seguit l’estructura formal de cada lema verbal. Primerament ofereixo 

el verb tertiae infirmae de l’hebreu bíblic masorètic (l’ordre que segueixo és 

l’“alefàtic”) i el seu significat; seguint l’entrada del verb hebreu i la traducció, a 

continuació, ofereixo la meva proposta de reconstrucció etimològica de l’arrel PS (*) 

d’on deriva el verb hebreu i, en el cas que el testimoni de les llengües afroasiàtiques ho 

permeti, en facilito també l’arrel nominal o verbal AA originària (**); he reconstruït 

també els significats verbals originaris de les arrels. 
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A continuació hi anoto les formes verbals en què el lema apareix testimoniat en 

la Bíblia hebrea masorètica. En el cas que el verb en qüestió estigui documentat molt 

poc o sigui un hàpax a les Sagrades Escriptures, ho menciono i reprodueixo el passatge 

concret en què ha quedat testimoniat; en aquells casos que ho he cregut convenient, hi 

aporto també la lectura del passatge en qüestió que documenta la Septuaginta (LXX), en 

l’edició feta per Alfred Rahlfs l’any 1935. He anotat també, en aquells casos que m’han 

semblat interessants, les lectures de la Vetus Latina (VL), en l’edició preparada per 

l’Abadia de Beuron, i les lectures de la Vulgata de sant Jeroni (Vulg.). A continuació 

ofereixo informació bibliogràfica sobre el hàpax bíblic en qüestió, sobretot a partir dels 

estudis fets per H. R. Cohen (1978) i Greenspahn (1984). 

Amb relació al tema de la vocal de la conjugació prefixada i sufixada en els 

verbs tertiae infirmae, la informació present als verbs v"k de l’hebreu bíblic masorètic 

és molt escassa, car el vocalisme, per raons fonològiques internes d’aquesta llengua, és 

en la conjugació sufixada sempre å, mentre que en l’imperfectiu és normalment e o bé 

ẹ. És per això que he mencionat la realització de la vocal temàtica de la conjugació 

prefixada únicament només en aquells casos en què ha quedat clarament documentada. 

Tot seguit proporciono el comentari comparatiu i etimològic del verb en qüestió a partir 

de la bibliografia que esmento a continuació.  

 En la part comparativa, he volgut oferir sempre els paral·lels semítics del verb 

tertiae infirmae les formes còncaves o de primera dèbil, les pll i les reduplicades que hi 

poguessin estar en contacte, així com els substantius. 

Les llengües semítiques que he utilitat per realitzar el comentari són les antigues; 

en concret, les llengües epigràfiques nord-occidentals, l’ugarític, l’arameu bíblic, el 

rabínic, el palestinenc i el babilònic, el siríac, l’accadi, l’antic sud-aràbic epigràfic, 

l’àrab clàssic i el geˁez.  

Quant a les llengües nord-semítiques antigues (i.e., hebreu epigràfic, arameu 

antic i oficial, fenici i púnic, etc.), he emprat el diccionari de Hoftijzer i Jongeling 

(1995), titulat Dictionary of the \orth-West Semitic Inscriptions i que he abreujat amb 

les sigles D\WSI.  

Per a la llengua ugarítica, he emprat el diccionari de Gregorio del Olmo i 

Joaquín Sanmartín (2003), que porta per títol A Dictionary of the Ugaritic Language, i 

que he abreujat amb les sigles DUL; és aquest l’únic diccionari de la llengua ugarítica 

existent que, a més a més, és comparatiu, i està farcit de nombrosos comentaris 

lingüístics i acompanyat d’una interessant literatura bibliogràfica. 
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Quant a l’arameu bíblic, he fet ús del diccionari de Gesenius en la versió anglesa 

(1951). Per a l’arameu rabínic he utilitzat el diccionari de Marcus Jastrow (1903), que 

porta per títol Dictionary of the Targumim, Talmud Babli, Yerushalmi and Midrashic 

Literature i que he abreujat sota l’epígraf de Jastrow. He consultat també les obres de 

M. Sokoloff (1990) per a l’arameu jueu palestinenc del període bizantí titulat A 

Dictionary of Jewish Palestinian Aramaic of the Byzantine Period i que cito de manera 

abreujada en aquesta tesi amb les sigles DJPA. Per a l’arameu judaic babilònic de l’època 

talmúdica i dels gaons, he consultat també el diccionari d’aquest mateix autor, que 

apareix citat en aquesta tesi amb l’abreviatura DJBA, de l’any 2002, i que porta per títol 

A Dictionary of Jewish Babylonian Aramaic of the Talmudic and Geonic Periods.  

 He emprat per a la llengua siríaca dos diccionaris que en determinats moments 

es poden complementar: el de Carl Brockelmann (19282), que porta per títol Lexicon 

Syriacum i que he abreujat amb les sigles LS, per una banda, i el Thesaurus Syriacus de 

R. Payne Smith (1981), que he abreujat amb les sigles Th.S. 

 Quant al semític oriental, he emprat l’Akkadisches Handwörterbuch de Wolfram 

von Soden (19852), que he abreujat amb les sigles AHw i, en determinats moments, la 

versió reduïda d’aquest diccionari, feta per J. Black, A. George i N. Postgate (20002), i 

que porta per títol A Concise Dictionary of Akkadian, que he abreujat amb les sigles 

CDA. En els moments en què era necessari recórrer a altres fonts, he consultat també el 

diccionari de Chicago, que porta per títol The Chicago Assyrian Dictionary (1956 ss) i 

que apareix abreujat en aquesta tesi amb les sigles CAD. 

 Quant a l’antic sud-aràbic epigràfic he consultat, per una banda, el diccionari de 

Joan Copeland Biella (1982), que porta per títol Dictionary of Old South Arabic: 

Sabaean dialect, i que abreujo amb les sigles DOSA; i, per l’altra, la tesi doctoral de 

Walter Müller, titulada Die Wurzeln mediae und tertiae y/w im Altsüdarabischen. Eine 

etymologische und lexikographische Studie i publicada a Tübingen l’any 1962. 

 Quant a l’àrab clàssic, he volgut servir-me del diccionari de Kazimirski (1860), 

que porta per títol Dictionnaire Arabe-Français i que apareix citat en aquesta tesi amb 

l’epigraf de Kazimirski. També he consultat l’Arabic-English Lexicon (1863), citat amb 

el nom del seu autor, Lane, i l’Arabic-English Dictionary de Hans Wehr (19944), que he 

abreujat amb les sigles AED. En casos que presentaven dubte o dificultat, he consultat 

també el Lexicon Arabico-Latinum de Freytag (1837) i el diccionari de Hava (1964), 

que porta per títol Al-faraid Arabic-English dictionary. 
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 Quant a l’etiòpic clàssic (geˁez), he emprat el diccionari comparatiu de Wolf 

Leslau (1987), que porta per títol Comparative Dictionary of Geˁez i que he abreujat 

amb les sigles de CDG. 

Pel que fa al semític en general, m’ha estat de gran utilitat la consulta dels 

treballs etimològics duts a terme per G. del Olmo (2004, 2006 i 2007), que fan 

referència a les bases biconsonàntiques semítiques de les series /b-x-/, /ˁ-x-/ i /ˀ-x-/, 

articles publicats a l’Aula Orientalis (núm. 22, 24/1 i 25). 

Quant a la reconstrucció AA de les arrels i els testimonis de les llengües 

afroasiàtiques, m’ha estat imprescindible la consulta de diferents obres, la majoria de les 

quals, des del punt de vista científic, han rebut dures crítiques. El material que he 

emprat per a la reconstrucció AA és el que comento a continuació.  

El diccionari etimològic més “complet” que tenim a hores d’ara és el d’Orel-

Stolbova, que porta per títol Hamito-Semitic Etymological Dictionary (1995), que he 

abreujat amb les sigles HSED. Sóc conscient del debat que ha generat aquesta obra, a 

causa del considerable nombre d’errors que hi ha i a causa de la manca de citacions i de 

literatura bibliogràfica en el material lèxic (veg., en aquest sentit, la crítica feta per 

Diakonoff-Kogan 1996: 25), però són els únics materials de què disposem. Quant als 

addenda i corrigenda del HSED, he tingut també presents els articles de Diakonoff-

Kogan (1996) i de Kogan (2002). Quant a la resposta d’aquests addenda, veg. Orel-

Stolbova (1997). 

En aquesta recerca AA, també he consultat l’obra inacabada de Diakonoff i els 

seus col·laboradors (veg. bibliografia) apareguda en el St. Petersburg Journal of African 

Studies entre els anys 1993-1995. Així mateix, he consultat també el diccionari d’Ehret, 

de l’any 1995, que porta per títol Reconstructing Proto-Afroasiatic (Proto-Afrasian). 

Vowels, Tone, Consonants and Vocabulary, una obra problemàtica també en 

determinades reconstruccions i que, com en el cas del HSED, es veu mancada 

d’anotacions bibliogràfiques en els lemes.  

Un treball que ofereix reconstruccions d’arrels AA és l’article de M. Lionel 

Bender (2007) “The Afrasian reconsidered”, dins de Studies in semitic and afroasiatic 

linguistics presented to Gene B. Gragg (p. 1-26). En aquest estudi l’autor exposa 105 

isoglosses presents en distintes llengües camiticosemítiques, d’entre les quals la major 

part fan referència a arrels nominals. Quant a la reconstrucció de les arrels PS, Bender 

reconstrueix sistemàticament les arrels consonànticament: no n’ofereix, per tant, la 

reconstrucció vocàlica. 
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A part d’aquests treballs de reconstrucció, he volgut consultar les fonts egípcies 

antigues, car aquesta llengua, paral·lelament a les llengües semítiques antigues, és la 

llengua AA més antiga conservada amb un corpus literari molt extens. El diccionari més 

exhaustiu és encara el Wörterbuch der Aegyptischen Sprache (WAS) d’Adolf Erman i 

Hermann Grapow; l’edició que he consultat en aquesta recerca és la de l’any 1982, una 

obra publicada a Berlín (19261) en 7 volums que recull tot el corpus de la llengua 

egípcia.  

Una altra obra que he emprat en aquest estudi etimològic ha estat el diccionari 

d’egipci mitjà de Raymond Oliver Faulkner, de l’any 1962, que porta per títol A 

Concise Dictionary of Middle Egyptian, i que he abreujat sota l’epígraf CDME, un 

diccionari que es limita a recopilar d’una manera abreujada i en un únic volum part de la 

informació del WAS d’una manera més fàcil d’utilitzar.  

He consultat també l’estudi etimològic de la llengua egípcia de Gábor Takács 

(2001) titulat Etymological Dictionary of Egyptian i que apareix citat en aquest treball 

amb les sigles EDE. Aquest diccionari és malauradament inacabat, car l’estudi toca 

només les consonants inicials b, p i f. Aquesta obra, des del punt de vista de la 

reconstrucció històrica de l’egipci amb relació a l’AA, és molt més exhaustiva i rigorosa, 

científicament parlant, que el HSED, car detalla meticulosament sempre les fonts 

bibliogràfiques emprades. 

 

 Ofereixo tot seguit el comentari etimològic i comparatiu dels verbs tertiae 

infirmae de l’hebreu bíblic masorètic. El criteri que he seguit a l’hora de reproduir els 

lemes verbals és el de l’alefat hebreu, talment com apareix al diccionari de W. Gesenius 

(1951) i al de Koehler-Baumgartner (19673). 
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Transcripció i transliteració d’algunes consonants reconstruïdes per a l’AA en el 

HSED: 

 

 

c: africada sorda alveolar [ts] 

ӡ: africada sonora alveolar [dz] 

č: africada sorda palatal-alveolar [tš] 

ӡ̌ : africada sonora palatal-alveolar [dz ‡] 

c:̣ africada sorda emfàtica 

ẓ: africada sonora emfàtica 

č:̣ africada emfàtica palatal-alveolar 

s: fricativa sorda lateral 

cfl: africada sorda lateral 

ĉ:̣ africada lateral emfàtica 

©: fricativa uvular sonora (= ġ). 
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6.2. Estudi etimològic i comparatiu dels verbs tertiae infirmae de l’hebreu bíblic 

masorètic 

 

v²c²t ʻser de bona voluntat, consentir, decidirʼ 

PS *ˀab-iy- ʻprendre una decisió (positiva o negativa); voler; denegarʼ  

< (?) AA *ˀab-iy ʻprendre una decisióʼ < AA **ˀab- ʻpareʼ 

El verb d’estat ˀåbåh ʻser de bona voluntat, consentirʼ es troba testimoniat en la 

Bíblia hebrea únicament en forma qal (perf., impf. i ptc.). Quant a aquest verb hebreu, 

veg. Gesenius (2) i HAL (3). 

Gesenius (2), a diferència de Koehler-Baumgartner (HAL 3), fa la distinció entre 

la base consonàntica ˀbh, d’on sorgeix aquest verb, i una segona base verbal, ˀbh II, que 

té el significat de ʻdecidirʼ (Gesenius 3), una arrel verbal relacionada segurament amb el 

substantiu primitiu biconsonàntic ˀåb ʻpareʼ.  

Quant a la resta de les llengües semítiques, aquesta arrel verbal es troba 

testimoniada en semític nord-occidental i en semític sud-occidental: veg. aram. ant. ˀby 

ʻvolerʼ (DISO 2); àr. ˀabā (ˀby) ʻdecidirʼ (AED 3) i et. ˀabaya ʻrefusar, denegarʼ (CDG 6). 

Veg. també el subst. del SAr. ˀby ʻdisputaʼ (DOSA 2). Quant al canvi semàntic ʻvolerʼ > 

ʻno volerʼ que testimonien les llengües semítiques, veg. Kogan (2002: 189); amb relació 

a les llengües AA, veg. HSED 88. 

Paral·lelament a aquesta base consonàntica ˀby, algunes de les llengües 

semítiques sud-occidentals testimonien també una arrel verbal clarament denominativa 

*ˀabaw-, veg. àr. ˀabā (ˀbw) ʻesdevenir pareʼ (Kazimirski 1: 7) i una d’estativa *ˀabah-, 

veg. SAr. ˀbh ʻposar en mans d’algú la responsabilitat d’alguna cosaʼ (i.e., ʻactuar com a 

màxim responsableʼ, DOSA 1) i àr. ˀabaha II ʻadvertir algúʼ i V ʻmostrar-se orgullósʼ 

(Kazimirski 1: 6).  

Quant a la discussió sobre si el substantiu és l’arrel nominal primitiva o ha de ser 

considerat derivat de l’arrel verbal, veg. Gesenius (3) i del Olmo Lete (2004: 37-41). La 

meva opinió és que cal considerar ambdues arrels verbals derivades de l’arrel verbal AA 

*ˀab-iy ʻdecidir, volerʼ, testimoniada, a banda del PS *ˀab-iy, en eg. 3by ʻdesitjarʼ (WAS 

1: 6); aquesta arrel verbal, al seu torn, ha d’estar emparentada amb el substantiu primitiu 

AA *ˀab- ʻpareʼ, atesa l’estructura morfològica antiga del nom primitiu en qüestió, un 

substantiu primitiu testimoniat en totes les branques del semític: veg. ug. ˀab; fen. pun. 

ˀb; hbr. ˀāb; aram. ˀab; acc. abu; SAr. ˀb; àr. ˀab-; et. ˀab. Quant a aquesta relació, veg. 
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del Olmo Lete (2004: 41), que és de l’opinió que la relació d’aquesta arrel verbal amb el 

substantiu primitiu no és prou clara. Veg. també Murtonen (1989: 79). 

Alhora, aquesta arrel nominal PS *ˀab- ʻpareʼ es remunta al substantiu AA *ˀab- 

ʻpareʼ (HSED 1), una arrel testimoniada, a banda del PS *ˀab-, en les llengües 

afroasiàtiques següents: ber. *ˀab(b)- ʻpareʼ; tx. centr. *ˀab- ʻpareʼ; àgau *ˀab- ʻpareʼ; 

saho-afar *ˀab- ʻpareʼ; cuix. or. *ˀab- ʻpareʼ; cuix. or. dels altiplans *ˀab- ʻpare, oncleʼ; 

Rift *ˀab- ʻpareʼ. Quant a l’eg., veg. el substantiu 3b.t ʻfamília; paresʼ (derivat amb el 

sufix col·lectiu, CDME 2); veg. també eg. 3by ʻdesitjarʼ (WAS 1: 6). Quant a una possible 

relació amb l’eg. bwy ʻdetestarʼ, veg. EDE (2: 183). 

 

v²u²t ʻdesitjarʼ 

PS *ˀaw-iy- ʻdesitjar; prendre una decisióʼ  

cf. PS *ˀaw- / *haw- ʻdesigʼ < AA **haw- ʻdesigʼ  

De la base consonàntica ˀwy, Gesenius (16) en fa derivar dues arrels verbals 

distintes, tot i que formalment i semàntica semblen dues arrels estretament relacionades, 

com comentaré a continuació (veg., quant a l’entrada d’aquest verb, HAL 20).  

La primera (ˀåwåh I) significa ʻdesitjarʼ, i és un verb que en la Bíblia hebrea es 

troba testimoniat únicament en les formes derivades següents: nif. (perf.), pi. (perf., 

impf.) i hitp. (perf., impf. i ptc.). La segona accepció d’aquesta base consonàntica és 

ˀåwåh II ʻsenyalar, marcarʼ (Gesenius 16, HAL 20), un verb que es troba en la Bíblia 

hebrea testimoniat únicament en forma hitp. (perf.), al llibre de Nm 34, 10 al passatge 

següent: kUc��d�k  o�f�k  o�,h�U�t�,�v�u ʻi traçareu la fronteraʼ.  

Quant a la resta de les llengües semítiques, el significat de ʻdesitjarʼ es troba 

testimoniat en semític nord-occidental, veg. arameu DA ˀwy ʻdesitjar (?)ʼ (DNWSI 22). 

Veg. també sir. ˀwy en ˀāwē ʻassentirʼ, ˀeṯewī ʻfer una aliança, estar-hi d’acordʼ (LS 7) 

(veg. Dillmann 797, Noeldeke 1910: 190, n. 2); àr. ˀāya ʻsigne, senyalʼ (Lane 135) i et. 

ˀayaya (CDG 51) ʻser, fer igualʼ.  

Veg. també hbr. bíbl. tåw ʻmarcaʼ, un substantiu que podria estar relacionat amb 

la base consonàntica ˀwy II; d’aquest substantiu deriva el verb denominatiu tåwåh 

ʻmarcar, fer un senyalʼ (Gesenius 1063), testimoniat només en forma piˁel i hifˁil. 

Les dues accepcions diferenciades que distingeix Gesenius han de ser 

considerades, atesa la seva similitud formal i semàntica, derivades d’una mateixa arrel 

verbal PS *ˀwiy- ʻdesitjar; prendre una decisióʼ, amb la qual ha de relacionar-se el 
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substantiu hbr. ˀaw(wå) ʻdesigʼ (Gesenius 16). Amb relació a la base biconsonàntica PS 

ˀaw-, veg. del Olmo (2004: 74-75). 

L’origen AA d’aquesta arrel verbal PS no és pas clar. En semític, emperò, 

paral·lelament a aquesta base consonàntica ˀwy, hi ha documentada una base hwy: veg. 

ug. hwy ʻvolerʼ (DUL 350); hbr. bíbl. ˀawat (HAL 20) i hwh I ʻcapritx, desigʼ (HAL 232) i 

àr. hawiya ʻproposar-se, volerʼ (Lane 2904); veg. també ug. hwt ʻparaula, manamentʼ 

(DUL 349); acc. awātu ʻparaulaʼ (AHw 89). Aquesta base consonàntica hwy, que 

significa ʻdesitjarʼ, podria ser considerada una variació radical de la base ˀwy.  

Paral·lelament a aquest fet, la base consonàntica PS hwy ha de derivar de l’arrel 

nominal AA **haw- ʻdesigʼ (HSED 259), una arrel testimoniada també en cuix. or. *haw- 

ʻdesig; desitjarʼ; quant a l’eg. hwt, veg. Smith (1994: 160, n. 79). 

 

v¨j¨t ʻagermanar-seʼ (nif., conjectura) 

Com a conjectura, el HAL (30) reconstrueix una arrel hbr. ˀḥy. Antigament 

aquesta forma perfectiva era considerada com a derivada de la base consonàntica ˀḥh 

(*ˀḥy), un verb denominatiu del substantiu ˀåḥ ʻgermàʼ que significaria ʻfraternitzarʼ, un 

verb interpretat en forma nif. (perf.) i que es trobaria únicament testimoniat en un únic 

passatge, a Is 7,2: o°h·¨r°°°°°±p®t-k©g o¨r£t v¨j¨b ʻels arameus s’agermanaven amb Efraïmʼ.  

Quant a aquesta forma verbal, veg. infra l’entrada de nåḥåh (II) ʻromandre, 

establir-seʼ (HAL 647), que és, de fet, la forma verbal que caldria relacionar 

etimològicament amb el verb hebreu que apareix en aquest passatge del llibre d’Isaïes. 

 

vkt ʻjurar; lamentar-seʼ 

I: PS *ˀal-iy- ʻjurarʼ < PS *ˀəl- ʻpoder suprem còsmic; divinitatʼ  

< (?) AA **ˀal- / *ˀil- ʻserʼ 

II: PS *ˀal-iy- i *ˀal-il- ʻlamentar-seʼ < PS *ˀal(ly)! < PS *ˀəl- ʻpoder suprem còsmic; 

divinitatʼ < AA **ˀal- / *ˀil- ʻserʼ 

De la base consonàntica ˀlh, Gesenius (41 i 46) en distingeix tres arrels 

diferenciades, però que podrien estar emparentades. La primera és una arrel nominal de 

la qual deriva el substantiu ˀẹl, ˀelohîm ʻdéu, Déuʼ (< PS *ˀəl- ʻforça suprema > 

divinitatʼ, veg. del Olmo 2004: 52), la qual, per forma i per significat, ha d’estar 

estretament relacionada amb les dues arrels verbals que menciono a continuació.  

Aquesta arrel nominal primitiva PS *ˀəl- es troba testimoniada en totes les 

branques del semític: veg. ug. ˀil ʻdéuʼ (DUL 48); fen., pun., aram. ep. ˀl ʻdéuʼ (DNWSI 
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53); hbr. ˀēl ʻdéu; poderʼ (HAL 47); j. aram. ˀēl ʻdéuʼ (Jastrow 66); acc. ilum, elum ʻdéu, 

divinitatʼ (AHw 373); àr. ˀilā(h) (Lane 82); SAr. ˀl (DOSA 15). Quant a aquesta arrel 

nominal PS, veg. del Olmo (2004: 52-53).  

Una arrel nominal *ˀəlah-, allargada pel sufix -h, es troba també testimoniada en 

nombroses llengües nord-occidentals i en sud-aràbic: veg. hbr. epigr., aram. antic, aram. 

ofic., nab., palm., j. aram. ˀlh ʻdéuʼ (DNWSI 57), ug. ilh ʻdéuʼ (DUL 55), SAr. ˀlh ʻdéuʼ 

(DOSA 17). Quant a l’extensió d’aquesta arrel mitjançant el sufix -h, veg. del Olmo 

(2004: 55). Aquesta arrel nominal podria ser remuntada en darrer terme a l’arrel AA 

**ˀal- / **ˀil- ʻserʼ (HSED 8), una arrel verbal clarament biconsonàntica testimoniada 

també en berb. *ˀil- ʻser, esdevenirʼ, cuix. or. *ˀal- / *ˀil- ʻserʼ i tx. centr. *ˀal- ʻserʼ; cf. 

també et. hallawa ʻserʼ; veg., en aquest sentit, Diakonoff-Kogan (1996: 27). 

La segona accepció que diferencia Gesenius ja és una base verbal, ˀålåh II (veg. 

Gesenius 46 i HAL 49), un verb que significa ʻmaleir, jurarʼ. Aquest verb, que pot estar 

relacionat amb l’arrel nominal PS *ˀəl- suara mencionada, es troba testimoniat al text 

bíblic masorètic en forma qal (perf. i inf. abs.) i hifˁil (impf. i inf.). És d’aquesta arrel 

verbal que sorgeix el substantiu ˀålåh ʻjuramentʼ (Gesenius 46). 

Aquesta arrel verbal es troba testimoniada paral·lelament també en les llengües 

semítiques sud-occidentals: veg. SAr. ˀlh ʻmaleir, jurarʼ (DOSA 17); àr. ˀalā (ˀlw) ʻno 

tenir força per, no ser capaç deʼ; IV i VIII ʻjurarʼ (Kazimirski 1: 48-49) i ˀalaha ʻadorar 

(com un déu)ʼ (Kazimirski 1: 47). Les llengües semítiques sud-occidentals són, quant a 

la reconstrucció de l’arrel semítica, interessants, car, gràcies al testimoni d’aquestes 

llengües, aquesta arrel verbal es troba documentada com a verb de tercera radical h 

etimològica, així com de tercera y o w. Veg., en aquest sentit, del Olmo (2004: 55) i 

Ehret (1995: 361). 

Crec, doncs, que caldria relacionar el SAr. ˀlh ʻmaleir, jurarʼ i l’àr. ˀalaha ʻadorar 

com un déuʼ amb la base nominal de la primera accepció, car aparentment, per forma i 

per semàntica, pot tractar-se d’un verb denominatiu (noteu que el patró nominal ˀlh és 

calcat al patró verbal on la tertiae h hi és conservada: aquest seria un punt a favor de 

l’origen denominatiu d’aquesta arrel verbal). Quant a la base consonàntica ˀlh en 

semític, veg. Murtonen (1989: 91), Pardee (2000: 35) i del Olmo (2004: 55). 

Finalment, la tercera accepció que ofereix Gesenius de la base consonàntica ˀlh 

és ˀålåh III, una forma que significa ʻlamentar-seʼ (veg. Gesenius 46 i HAL 49), un verb 

d’origen segurament denominatiu i potser onomatopeic i estretament lligat amb l’arrel 

nominal suara mencionada. Aquest verb es troba testimoniat en la Bíblia hebrea en 
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forma qal (imperat. fem. sg.) en un únic passatge, Jl 1, 8 (ˀelî), i presenta problemes de 

lectura, car podria ser llegit sota la forma ˀalilay, per tant, amb una forma pll.  

Aquesta forma verbal es troba testimoniada també en aram. targ. (en aquest cas 

un verb tertiae infirmae, veg. aram. targ. ˀalåˀ (ˀly) ʻlamentar-seʼ (Jastrow 68) i en j. 

aram. palest. biz. ˀly ʻlamentar-seʼ (DJPA 59); amb una base consonàntica geminada pll 

es troba documentat també en semític sud-occidental, veg. àr. ˀalla ʻlamentar-seʼ 

(Kazimirski 1: 44). Quant a aquesta arrel verbal geminada, veg. del Olmo (2004: 53). 

L’estructura geminada d’aquesta arrel verbal i així mateix la seva semàntica em 

menen a considerar aquesta tercera accepció com a verb denominatiu de l’exclamació PS 

*ˀal(ly)!, una interjecció que, tot i ser considerada d’origen segurament onomatopeic 

(veg. Gesenius 47 i del Olmo 2004: 52), crec que ha de derivar de l’arrel nominal PS 

*ˀəl- ʻpoder; divinitatʼ. Aquesta partícula exclamativa es troba testimoniada en sem. 

nord-occidental, en semític oriental i en semític sud-occidental: veg. hbr. bíbl. ˀålelay 

ʻai!ʼ (Gesenius 47), acc. allû ʻai!ʼ (AHw 37) i et. ˀalle ʻai!ʼ(CDG 17).  

 

I. v²b²t ʻplorar, lamentarʼ 

PS *ˀan-ay- ʻplorarʼ > PS *ˀun- ʻpena, dolorʼ 

De la base consonàntica hebrea ˀnh, Gesenius (58) i HAL (67-68) en diferencien 

tres arrels. La primera és ˀånah I ʻplorar, lamentarʼ, un verb que trobem al text bíblic 

masorètic únicament en forma qal (perf. cons.) en un sol passatge, al llibre d’Is 3,26: 

�vh�j�,�P Uk�c�t�u Ub�t�u ʻi les seves portes se’n lamentaran i se’n doldranʼ (cf. LXX: 

penqhvsousin ʻus en lamentareuʼ, Rahlfs 2: 570). 

La resta de les llengües semítiques testimonien també clarament aquesta forma 

verbal en verbs de tercera radical y, o com a arrel geminada: veg. ug. ˀny ʻlamentar-seʼ 

(DUL 85) i SAr. ˀny ʻlamentar-seʼ (DOSA 22); veg. àr. ˀanna (ˀnn) ʻlamentar-seʼ 

(Kazimirski 1: 59). Aquesta forma verbal hebrea, doncs, es remunta clarament a una 

arrel verbal PS de tercera radical -y (*ˀanay- ʻplorarʼ), la vocal temàtica de la qual, pel 

fet de ser intransitiva, ha de ser a. 

Quant a l’origen onomatopeic d’aquesta arrel verbal, la forma original de la qual 

es trobaria en l’ug. un ʻpena, dolorʼ (DUL 78), veg. del Olmo (2004: 59), Murtonen 

(1989: 94) i Zaborski (1971: 54).  

La segona accepció de la base consonàntica hebrea ˀnh es troba testimoniada en 

hebreu bíblic únicament per substantius (veg. Gesenius 58 i HAL 67), derivats d’una 

hipotètica arrel nominal (ˀny) que significaria ʻrecipient, vaixellaʼ. Amb relació a 
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aquesta arrel nominal, veg. cananeu antic ˀny ʻvaixellʼ (DNWSI 81); ug. any(t) ʻvaixellʼ 

(DUL 85); et. nəwāy ʻutensili, recipientʼ (CDG 410).  

Quant a l’ie. ʻvaixellʼ < *recipient, veg. Buck (1949: 727). Quant a l’origen 

etimològic d’aquesta arrel nominal, veg. del Olmo (2004: 61), el qual considera la 

possibilitat que aquest substantiu sigui un préstec de l’eg. (cf. eg. ỉnỉ ʻportar, carregarʼ; 

ỉnyt ʻmaterials per a l’artesaniaʼ (CDME 22)), tot i que l’etimologia semítica ˀny 

ʻsubjectar, contenirʼ no és descartable. 

 

III. v²b²t ʻser oportú, trobar (oportunament)ʼ 

PS *ˀanay- ʻser escaient, oportúʼ 

La tercera accepció és formada per ˀånåh III, un verb d’estat que significa ʻser 

oportú, trobar (oportunament)ʼ; apareix testimoniat en la Bíblia hebrea en formes 

derivades: pi. (perf.), pu. (impf.) i hitp. (ptc. a 2Re 5,7). Veg., quant a aquesta entrada, 

Gesenius (58) i HAL (68). 

Aquesta arrel verbal es troba testimoniada en semític nord-occidental i en 

semític sud-occidental sota formes verbals de tercera radical y i sota la mateixa 

significació estativa: veg. nab. ˀny2 ʻmadurarʼ (?) (DNWSI 82) i àr. ˀanā (ˀny) ʻser el 

temps escaient, oportú, madurarʼ (Kazimirski 1: 64). Cal considerar aquesta arrel verbal, 

doncs, atès el clar testimoni de les llengües semítiques antigues, com una arrel verbal 

estativa d’origen protosemític, de tercera radical y, la vocal temàtica de la qual, atès el 

seu origen verbal estatiu, cal que sigui a.  

Quant a la relació d’aquesta arrel verbal PS *ˀanay- amb l’arrel nominal ˀān-, 

ˀwn- ʻforça, poderʼ, documentada en ug. ˀan ʻforçaʼ (DUL 76), hbr. ˀôn ʻpoder físicʼ 

(HALOT 22), àr. ˀanu ʻtemps, instantʼ (Kazimirski 71) i ˀawnu, ˀaynu ʻfatigaʼ (Kazimirski 

71), veg. del Olmo Lete (2004: 59). 

 

v²p²t ʻfer paʼ 

PS *ˀapiy- ʻcoureʼ 

El verb transitiu ˀåpåh ʻfer paʼ es troba testimoniat en la Bíblia hebrea en forma 

qal (perf., impf., imperat. i ptc.) i nif. (impf.). Veg., quant a aquesta entrada, Gesenius 

(66) i HAL (75). 

Aquesta arrel verbal es troba testimoniada en totes les branques del semític amb 

una mateixa base verbal consonàntica ˀpy de significat idèntic: veg. fen., aram. ant. i 

ofic. ˀpy ʻfer paʼ (DNWSI 94); j. aram. palest. biz. ˀpy ʻfer paʼ (DJPA 69); j. aram. bab. ˀpy 



 120 

ʻfer paʼ (DJBA 155); sir. ˀepā ʻcoure al fornʼ (LS 39); ug. ˀpy ʻíd.ʼ (DUL 92); acc. epû(m) 

III ʻfer paʼ (AHw 231); SAr. ˀfy ʻquelcom cuit al fornʼ (DOSA 25); et. ˀafaya I ʻfer paʼ 

(CDG 10).  

Aquesta forma verbal bíblica és, doncs, molt antiga i es remunta a una arrel 

verbal PS de tercera radical y, que reconstrueixo formalment com a *ˀapiy- ʻcoureʼ. 

Quant al significat originari d’aquesta arrel verbal, veg. del Olmo 2004: 62 (ʻbufar el 

focʼ > ʻcoure, bullirʼ (?)) i Murtonen (1989: 98). 

En àmbit AA, el HSED no reconstrueix una arrel verbal amb aquesta semàntica. 

Veg., això no obstant, eg. 3fr ʻcoureʼ (tr., WAS 1: 9). Paral·lelament a aquest testimoni, 

aquesta arrel PS, per semàntica i per forma, podria estar emparentada amb el substantiu 

AA ˀap- ʻbocaʼ (HSED 13), reconstruït en PS sota l’arrel nominal amb dissimilació i canvi 

semàntic posterior *ˀanp- ʻnas, caraʼ (l’assimilació de la n és present en determinades 

llengües semítiques històriques, veg. hbr. ˀāp i sir. ˀa(n)pā), un substantiu testimoniat en 

diferents famílies AA: veg. àgau *ˀaff- ʻbocaʼ, saho-afar *ˀaf- ʻbocaʼ, cuix. or. *ˀaf- 

ʻbocaʼ, omot. *ˀaf- / *ˀap- ʻíd.ʼ i Rift *ˀaf- ʻídʼ.  

Aquest substantiu, alhora, es troba relacionat amb l’arrel verbal AA *ˀap- / -

*wap- ʻobrir la bocaʼ (HSED 14), una arrel verbal testimoniada en eg. wp, wpy ʻobrir 

(boca)ʼ i en tx. occ. *ˀap- ʻintroduir a la bocaʼ. 

En el cas que es pogués relacionar l’arrel semítica clarament agentiva *ˀapiy- 

ʻfer paʼ amb el subst. AA ˀap- ʻbocaʼ (HSED 13), fóra aquest un bon exemple d’arrel 

verbal PS allargada per un determinatiu radical y de clara semàntica causativa. 

Quant a les isoglosses semàntiques del substantiu ʻbocaʼ en les llengües AA i en 

AA, veg. Bender (2007: 19-20). Quant a la relació de l’arrel nominal ˀap- ʻbocaʼ amb el 

significat verbal de ʻbufarʼ, veg. del Olmo (2004: 63). 

 

v²r²²t ʻrecol·lectar, collirʼ  

PS ˀar-iy- ʻrecol·lectarʼ < PS *ˀār- ʻvegetalʼ < AA *ˀar- ʻvegetalʼ 

El verb transitiu agentiu ˀåråh ʻrecol·lectar, collirʼ es troba testimoniat en la 

Bíblia hebrea en diferents passatges en forma qal (perf.). Veg., en aquest sentit, 

Gesenius (71) i HAL (82).  

Quant a la resta de les llengües semítiques, es troba també documentat, amb una 

base consonàntica ˀry i amb el mateix significat, en semític nord-occidental i en semític 

sud-occidental: veg. fen. ˀry ʻamuntegarʼ (DNWSI 107) i et. ˀaraya, ˁaraya ʻcollir, passar 

pel sedàsʼ (CDG 40). 
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Sens dubte, aquesta forma es troba emparentada amb el substantiu PS *ˀār- ʻgra, 

vegetalsʼ (veg. hbr. bíbl. ˀōrā i ug. ˀar-t; veg. també acc. arû ʻgranerʼ i j. aram. ˀôryaˀ 

ʻmagatzemʼ (Jastrow 34), un substantiu molt antic que, alhora, es remunta a l’arrel 

nominal AA *ˀar- ʻvegetalʼ (HSED 15) i que es troba testimoniada, amb el mateix 

significat, en tx. occ. *ˀar- ʻvegetalʼ i eg. iryt ʻgra, cerealʼ (Murtonen 1989: 100).  

Quant a la reconstrucció etimològica d’aquesta arrel verbal i la relació d’aquest 

amb les llengües semítiques i AA, veg. del Olmo (2004: 65) i Zaborski (1971:54). Quant 

a la relació del j. aram. ˀôryaˀ ʻmagatzemʼ (Jastrow 34) amb el llat. horreum i el gr. 

wJrei'on, veg. Jastrow (34).  

Acceptada aquesta relació, el verb transitiu agentiu hebreu ˀåråh ʻrecol·lectar, 

collirʼ i l’arrel verbal PS ˀariy- ʻrecol·lectarʼ, d’on deriva, cal que siguin considerats 

formes denominatives del substantiu PS *ˀār- ʻvegetalʼ, un substantiu molt antic que es 

remunta a l’AA *ˀar- ʻvegetalʼ. Tornem a tenir un altre exemple d’arrel verbal PS 

denominativa creada mitjançant la sufixació del sufix -y a una arrel primitiva 

biconsonàntica per formar verbs denominatius de clara semàntica agentiva-causativa. 

 

v²,²t ʻarribarʼ 

PS *ˀataw- ʻanar-se’nʼ  

cf. AA **taˀ- / *taw- / *tay- ʻanar-se’n, córrerʼ i AA **ˀat- ʻcaminar, arribarʼ 

El verb de moviment intransitiu ˀåtåh ʻarribarʼ, que en hebreu bíblic només es 

conserva en els textos poètics, es troba testimoniat en la Bíblia masorètica en forma qal 

(perf., impf., imperat. i ptc.) i hifˁil (imperat.). Veg., quant a l’entrada d’aquest verb, 

Gesenius (87) i HAL (98). 

Aquest verb és troba també testimoniat en totes les branques del semític. Sota 

una base consonàntica ˀty és documentat en semític nord-occidental i en sud-occidental: 

veg. pun., aram. antic i ofic., j. aram., palm. ˀty ʻarribarʼ (DNWSI 133); j. aram. palest. 

biz. ˀty ʻarribarʼ (DJPA 80); j. aram. bab. ˀty ʻarribarʼ (DJBA 176) i àr. ˀataya ʻarribarʼ 

(AED 3). Altres llengües semítiques nord-occidentals i sud-occidentals, emperò, tenen 

testimoniat aquest verb amb una base verbal de tercera radical w: veg. ug. ˀtw ʻarribarʼ 

(DUL 123); SAr. ˀtw ʻarribarʼ (DOSA 28) i et. ˀatawa (yəˀtu) ʻanar-se’n, arribar a casaʼ 

(CDG 46). 

Considero que, atès el testimoni de les llengües semítiques i a causa de la 

intransitivitat de l’arrel verbal en qüestió, és convenient que en PS la tercera radical de 

l’arrel verbal *ˀataw- ʻanar-se’nʼ sigui reconstruïda amb la labial w, car aquest 
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determinatiu és el propi de les arrels verbals PS intransitives (d’acció i moviment). 

Quant a la vocal temàtica, hauria de ser a, pel seu origen verbal i per la semàntica 

intransitiva. Veg., quant a la reconstrucció d’aquesta arrel verbal en PS, del Olmo (2004: 

73).  

L’arrel verbal intransitiva semítica *ˀataw- és també molt antiga, car es remunta 

a l’arrel verbal afroasiàtica *taˀ- / *taw- / *tay- ʻanar-se’n, córrerʼ (veg. HSED 493), una 

forma testimoniada també en moltes de les llengües afroasiàtiques sota l’estructura *ta- 

/ *taw- ʻentrarʼ en tx. occ.; *taˀ- / *tay- ʻseguir, anar-se’nʼ en tx. centr.; *taˀ- / *tay- 

ʻconduirʼ en tx. or.; *tuˀ- ʻentrarʼ en àgau; *tiˀ- ʻcórrerʼ en cuix. or. Noteu la diferència 

de semàntica verbal que s’estableix també en les llengües afroasiàtiques entre les formes 

verbals de tercera -w i les de tercera -y o -ˀ: la primera marca clarament intransitivitat 

verbal; la segona, acció transitiva. Quant a la reconstrucció AA d’aquesta arrel 

biconsonàntica, veg. també Diakonoff et alii (1995: 24). 

Veg. també l’arrel verbal biconsonàntica **ˀat- ʻcaminar, arribarʼ: tx. occ. *ˀat- 

ʻcavalcarʼ; Bed. ˀat- ʻtrepitjar, caminarʼ; saho-afar *ˁat- ʻcaminarʼ (amb ˁ irregular); 

omot. *ˀat- ʻarribarʼ (HSED 18). Quant a la relació de l’arrel verbal PS *ˀataw- ʻarribar, 

anarʼ amb l’arrel nominal *ˀət- ʻcostat, banda, límitʼ, veg. del Olmo (2004: 72-73). 
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v²z²C ʻmenystenirʼ 

PS *baz-iy- ʻmaltractarʼ < AA **buz- ʻser dolentʼ 

El verb transitiu båzåh ʻmenystenirʼ cal que sigui reconstruït per la vocalització, 

pel testimoni de les altres llengües semítiques i per la semàntica verbal, com a verb de 

tercera radical y. Aquest verb es troba testimoniat en la Bíblia hebrea en forma qal 

(perf., impf., inf. cstr. i ptc.), nif. (ptc.) i hif. (inf.). Quant a l’entrada d’aquest verb, veg. 

Gesenius (102) i HAL (113). 

La base biconsonàntica bz la trobem també en hebreu bíblic en forma pll: båzaz 

(Gesenius 102 i HAL 113), un verb que significa ʻespoliar, robarʼ, com també en forma 

de verb còncau bōz, d’una base consonàntica bwz, que significa ʻmenystenirʼ (HAL 110): 

veg. en aquest sentit, el testimoni del pun. bwz (DNWSI 147). 

Pel que fa a la resta de les llengües semítiques, trobem documentada aquesta 

arrel verbal com a verb tertiae infirmae en les llengües següents: en j. aram., sota la 

forma bzˀ (DNWSI 149), en j. aram. palest. biz. bzy ʻmenystenir, menysprearʼ (DJPA 89), 

en j. aram. bab. bzy ʻmenystenirʼ (DJBA 194) i en àr., sota la base consonàntica bzw, 

bazā ʻsubjugar, considerar-se superiorʼ (Lane 200; noteu el canvi de diàtesi 

possiblement deguda al sufix -w de l’àr.).  

La base biconsonàntica bz la trobem sobretot testimoniada en forma d’arrel 

geminada en semític nord-occidental, en semític oriental i en semític sud-occidental (en 

aquest sentit, veg. del Olmo 2007: 232): fen. i aram. ofic. bzz (tot i que són de lectura 

incerta, DNWSI 149); j. aram. palest. biz. bzz ʻespoliarʼ (DJPA 89); àr. bazza ʻarrabassar, 

prendreʼ (Kazimirski 1: 120); et. bazbaza III (verb plpl) ʻcalumniar, ofendre, 

menystenirʼ (CDG 117). L’acc. té la forma verbal buzzuˀu que indica l’acció de ʻtractar 

injustamentʼ (AHw 145), d’un verb bazāˀu < *bazāḫu (CAD 184) ʻdemandar algúʼ, la 

base consonàntica del qual és reconstruïda per von Soden amb les radicals bzˀ o bé bzḫ, 

en ambdós casos Wurzelvariationen possiblement d’un PS bzy. 

Vistos els testimonis de les llengües semítiques antigues, queda clar que, tant els 

verbs tertiae infirmae com els geminats han de derivar-se d’una arrel biconsonàntica AA 

originària. Així doncs, l’arrel semítica *baziy- ʻmaltractarʼ (HSED 86) s’ha de remuntar a 

l’arrel AA estativa *buz- ʻser dolentʼ (HSED 86), testimoniada també en tx. centr. per 

l’adj. *buz ʻdolent, malvatʼ. Aquest és un bon exemple de la manera com pot arribar a 

actuar el determinatiu -y en PS sufixat a una arrel verbal biconsonàntica estativa: com 

acabem de veure, tant el determinatiu -y com la reduplicació o la geminació d’una arrel 

verbal biconsonàntica aporten a l’arrel verbal PS una clara connotació d’agentivitat i de 
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causativitat (AA **buz- ʻser dolentʼ > PS *baziy- ʻmaltractarʼ). Quant a la reconstrucció 

AA d’aquesta arrel verbal, veg. també Diakonoff et alii (1994: 8). Pel que fa a la 

reconstrucció PS d’aquesta arrel verbal, veg. del Olmo (2007: 232). 

 

v²y²C, t²y²C ʻparlar a la lleugeraʼ 

PS *baṭ-iy- ʻparlar irreflexivamentʼ < AA **baṭ- ʻparlarʼ 

El verb intransitiu båṭåh i båṭåˀ ʻparlar a la lleugera, sense reflexióʼ es troba 

testimoniat al text masorètic en la forma qal (ptc.) i en pi. (impf. i inf.) i és reconstruït 

per Gesenius (104) i per HAL (115) amb la base consonàntica bṭh (*bṭy) i bṭˀ. 

Quant a la resta de les llengües semítiques, trobem formes paral·leles en semític 

sud-occidental: veg. el verb d’estat et. baḍawa (yabḍu) ʻestar adormit, adormir-seʼ (CDG 

88) i la forma reduplicada de l’àr. baṭṭa ʻestar fatigatʼ (Kazimirski 1: 134).  

Quant a la base binària PS baṭ- ʻrecipient, espaiʼ (veg. acc. baṭū(m) ʻrecipientʼ 

(?); j. aram. beṭaṭ ʻfer augmentarʼ, beṭîṭa ʻdividit, enfonsatʼ; àr. baṭṭat- ʻampollaʼ i 

bāṭiyat- ʻcràterʼ) i amb relació a l’hbr. båṭåh i båṭåˀ ʻparlar a la lleugera, sense reflexióʼ, 

veg. del Olmo (2007: 230). 

Quant a l’arrel verbal AA **baṭ- ʻparlarʼ, una arrel verbal testimoniada, a banda 

del PS *baṭ-iy- ʻparlarʼ, en tx. occ. *baṭ- / *bayaṭ- ʻparlarʼ, tx. centr. *mV-baṭ i *mV-biṭ- 

ʻrespostaʼ i en omot. *yibat- ʻparlarʼ, veg. HSED (61). 

 

h�h²C ʻimplorar, suplicarʼ (tr.) 

PS *bayiy ʻimplorar, suplicarʼ < AA **bVw- / *bVy- ʻcridar, plorarʼ 

El verb transitiu båyay, bay ʻimplorar, suplicarʼ (Gesenius 106) és un hàpax en 

el text bíblic masorètic, car apareix en impf. de la forma qal únicament en un passatge, a 

Job 34,36 (j�m�b-s�g cIH�t i	j�C�h h�c�t ʻimploro que Job sigui posat a prova fins al finalʼ; 

la LXX llegeix ajntapovkrisin (Rahlfs 2: 329), un verb que significa ʻreplicar, discutirʼ). 

Aquest verb geminat, d’una base consonàntica byy, cal que sigui relacionat amb 

el verb sir. baya(ˀ)ʻser consolatʼ (LS 68) i amb el verb àrab bayya, de significat idèntic 

(Lane 278). Quant a la base binària del PS *bVy-, veg. del Olmo (2007: 231). 

Tot i que no es troba testimoniat en la resta de les llengües semítiques antigues 

que he consultat per dur a terme aquest estudi, cal fer derivar aquesta arrel verbal PS de 

l’arrel verbal biconsonàntica AA **bVw- / *bVy-, que significa ʻcridar, plorarʼ (HSED 
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89), una arrel testimoniada també en les llengües afroasiàtiques següents: tx. occ. *bVy- 

ʻcridar, plorarʼ i tx. or. *bo- < *bVw- ʻcridar, plorarʼ. 

Com a conclusió, doncs, considero que l’arrel PS *bayiy ʻimplorar, suplicarʼ ha 

de remuntar-se a l’arrel biconsonàntica AA **bVw- / *bVy- ʻcridar, plorarʼ. I és 

interessant de remarcar que, altra vegada, el PS, mitjançant la sufixació d’un 

determinatiu -y a l’arrel verbal biconsonàntica AA, ha creat una arrel verbal 

triconsonàntica de connotacions clarament transitives i causatives. 

 

v²f²C ʻplorar, lamentar-seʼ (tr., intr.) 

PS *bak-ay- ʻcommoure’sʼ < AA **bVk- ʻplorarʼ; ʻploureʼ 

El verb båkåh ʻplorar, lamentar-seʼ es troba testimoniat en la Bíblia hebrea en 

forma qal (perf., impf. e, imperat., inf. abs. i ptc.) i pi. (perf.); quant a aquesta forma 

verbal, veg. Gesenius (113) i HAL (124).  

És un verb que es troba documentat tant en semític nord-occidental com oriental 

i sud-occidental, i cal que sigui reconstruït com a verb de tercera radical y, car així ho 

testimonien les llengües semítiques antigues: veg. aram. ofic. bky ʻplorarʼ (DNWSI 163); 

j. aram. palest. biz. bky ʻplorarʼ (DJPA 103); j. aram. bab. bky ʻplorarʼ (DJBA 219); sir. 

bəḵā ʻplorarʼ (LS 73); ug. bky ʻplorarʼ (DUL 220); acc. bakū(m) (*bkī) ʻplorarʼ (AHw 97); 

àr. bakā (bky) ʻplorarʼ (AED 86) i et. bakaya ʻplorarʼ (CDG 94). 

Quant a l’origen etimològic d’aquesta arrel verbal hi ha estudiosos que la 

consideren d’origen probablement onomatopeic (veg. del Olmo 2007: 215) i, per tant, 

denominatiu: bky, doncs, significaria ʻfer bkʼ, una onomatopeia que denota l’acció de 

ʻplorarʼ, i en aquest sentit fóra pertinent de veure el sufix y com un antic morfema 

emprat també per formar verbs a partir d’una arrel nominal monosil·làbica i mitjançant 

la sufixació. 

Però també val la pena de subratllar la possibilitat que aquesta arrel PS pugui ser 

derivada de l’arrel verbal AA biconsonàntica **bVk- ʻplorarʼ; ʻploureʼ (Diakonoff et alii 

1994: 9), una arrel verbal testimoniada també en cuix. *bVk- ʻplorarʼ (somali bokk 

ʻplujaʼ; oromo bōka ʻplujaʼ) i en tx. occidental (haussa bīko ʻplujaʼ) i oriental (mubi bok 

ʻploureʼ). Quant a les isoglosses semàntiques del verb ʻplorar, cridarʼ, veg. Bender 

(2007: 11) i del Olmo (2007: 215). Quant al semític, veg. D. Cohen (1970). Quant a 

l’AA, veg. Diakonoff et alii (1994: 9), Ehret (1995: 83) i Murtonen (1989: 112). 

 

 



 126 

v²k²C ʻesdevenir vell, deteriorar-seʼ  

PS *blay- ʻextingir-se, deteriorar-seʼ 

El verb bålåh ʻesdevenir vellʼ és un verb d’estat fientiu, de tercera radical y, 

documentat en la Bíblia hebrea en forma qal (perf., impf., inf.) i pi. (perf., impf. i inf.); 

quant a aquesta forma verbal bíblica, veg. Gesenius (115) i HAL (127).  

Quant a la resta de les llengües semítiques, aquesta arrel verbal estativa es troba 

documentada en semític nord-occidental (aram., sota la base cons. blˀ < *bly) i en 

semític sud-occidental (sota la base cons. bly): veg. aram. ofic. blˀ ʻdeteriorarʼ (qal; 

DNWSI 165); j. aram. palest. biz. bly ʻdeteriorar-seʼ (DJPA 104); j. aram. bab. bly 

ʻdeteriorar-seʼ (pe., DJBA 221); àr. baliya (Lane 255) i et. balya (CDG 98), ambdós, verbs 

d’estat que signifiquen ʻser vell, estar extingitʼ; veg. també SAr. blw ʻmonument 

funerariʼ (DOSA 43).  

Amb relació a la base consonàntica bly, hi ha en ug. (en la forma G) la base 

consonàntica bly, de significat plenament causatiu, que significa *ʻdevorar, consumirʼ. 

G. del Olmo i J. Sanmartín (DUL 223) posen en relació aquesta arrel verbal, i de retruc 

també el verb d’estat acc. belû(m) II, balû (blī) ʻser apagat, extingitʼ (AHw 121), amb el 

verb hbr. bly ʻesdevenir vellʼ. La forma clarament causativa de l’ugarític tendiria a 

refermar la hipòtesi de la reconstrucció d’una forma causativa interna,191 apofònica i 

flexiva, en la forma bàsica, ja sigui lèxica, ja sigui morfològica, en ugarític (veg. ap. § 

5.4.4 d’aquest treball i, especialment, Tropper (2000: 453-454) i Joosten (1998)). Quant 

a la base consonàntica bly ʻdestruir-seʼ amb relació a l’arrel verbal bal- ʻbarrejarʼ, 

testimoniada en totes les branques del semític, veg. del Olmo (2007: 216-217). Quant a 

la base biconsonàntica bl del semític, veg. Ehret (1995: 493), Murtonen (1989: 113) i 

Zaborski (1971: 56). 

Tot i que aquesta arrel verbal estativa PS té l’aparença de ser molt antiga, els 

testimonis de les llengües AA no són prou evidents. Potser hauria de relacionar-se, en 

darrer terme, amb l’arrel AA *bal- ʻperdre, ometreʼ, una arrel verbal que es troba 

testimoniada també en les llengües cuixítiques: veg. somalí beel ʻometre, perdre, perirʼ; 

oromo bēlaw- ʻestar afamatʼ; below- ʻestar assedegatʼ. Veg. també el testimoni de l’eg. 

(demòt.) bl ʻperdreʼ (EDE 270), el qual és relacionat per Takács (ibíd.) amb el semític. 

                                                 
191 La causativitat s’expressa en ugarític, com a forma regular, mitjançant la derivació, amb el prefix š-, i 
mitjançant el morfema flexiu vocàlic i entre la segona i la tercera radical de la base verbal de 
l’imperfectiu i el perfectiu. 
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Veg., quant a aquests testimonis i la reconstrucció de l’arrel verbal AA, Diakonoff et alii 

(1994: 20) i Ehret (1995: 84), el qual reconstrueix una arrel AA **bâl- ʻmoureʼ (intr.). 

 

v²b²C ʻconstruirʼ 

PS *ban-iy- ʻcrear, construirʼ < AA **bVn- ʻconstruir, crearʼ 

De la base consonàntica bny, en sorgeix el verb transitiu bånåh ʻconstruirʼ, que 

es troba àmpliament testimoniat en la Bíblia hebrea (370 cops) en forma qal i nif. (veg. 

Gesenius 124 i HAL 133). 

Aquesta és una arrel verbal documentada en totes les llengües semítiques, llevat 

de l’et., sota la base consonàntica bny: veg. fen., pun., mo., hbr. epigr. i aram. antic i 

ofic., palm. i j. aram. bny ʻconstruirʼ (DNWSI 173); j. aram. palest. biz. bny ʻconstruirʼ 

(DJPA 106); j. aram. bab. bny ʻconstruirʼ (DJBA 222); ug. bny ʻconstruirʼ (DUL 233); acc. 

banû(m) IV ʻconstruir, edificarʼ (AHw 103); àr. banā (bny) (AED 94), SAr. bny 

ʻconstruirʼ (DOSA 48). Quant a l’expansió d’aquesta base binària, veg. del Olmo (2007: 

219). 

Des d’un punt de vista etimològic, hom ha arribat a considerar que aquesta arrel 

verbal PS *baniy- hauria de ser considerada d’origen denominatiu del substantiu 

monosil·làbic i primitiu PS *bin- ʻfillʼ (veg. Lipiński 1997: § 62.2). Si s’accepta aquesta 

etimologia, doncs, el sufix -y s’hauria de considerar un antic morfema causatiu emprat 

també per formar verbs a partir d’una arrel nominal monosil·làbica i mitjançant la 

sufixació. 

La meva opinió, però, és que des d’un punt de vista històric, aquesta arrel verbal 

PS *bniy- ha de ser considerada una arrel verbal encara més antiga, ja existent en l’estadi 

afroasiàtic, sota l’estructura de l’arrel verbal biconsonàntica **bVn- ʻconstruirʼ (veg. 

Diakonoff et alii 1994: 14, EDE 224, Ehret 1995: 85 i HSED 65), una arrel que es troba 

testimoniada en diferents famílies afroasiàtiques: veg. berb. *bVn- ʻconstruirʼ; bn ʻcasa; 

famíliaʼ; eg. bnn ʻcrear, produirʼ (EDE 224) i tx. or. *byani(H)- ʻconstruirʼ.  

És en aquest sentit que, en l’estadi PS, no s’hauria de parlar de verb denominatiu: 

la denominativitat d’aquesta arrel verbal AA *bVn- s’hauria pogut dur a terme en 

l’estadi afroasiàtic a partir del substantiu biconsonàntic *bin- ʻhomeʼ (veg. Murtonen 

1989: 114; HSED 72; Ehret 1995: 85, EDE 226 i del Olmo 2007: 218), un substantiu que 

es troba testimoniat també en les llengües afroasiàtiques: veg. tx. occ. *mV-bVn- 

ʻpersonaʼ (amb prefix *mV-) i tx. centr. *bin- ʻgermàʼ. Una història de la investigació 
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excel·lent entorn de l’etimologia d’aquest verb l’ofereix Takács 2001 (veg. EDE 224-

229). 

 

I. v²g²C ʻpreguntarʼ 

PS *baġ-iy- ʻcercar, volerʼ < AA bġy **ʻmirar amb atencióʼ 

El verb transitiu båˁah significa, per una banda, ʻpreguntarʼ i, per l’altra, ʻfer 

vessar o bullirʼ. Convé tractar diferenciadament ambdós significats, car, tal com 

comentarem a continuació, provenen d’arrels verbals PS distintes. La primera accepció, 

que té el significat de ʻpreguntarʼ, es troba testimoniada en la Bíblia hebrea en forma qal 

(impf. i imperat.) i en forma nif. (perf.); quant a aquesta forma verbal bíblica, veg. 

Gesenius (126) i HAL (135-136).  

Aquesta primera accepció deriva d’una base consonàntica PS bġy que tindria el 

significat genèric de ʻcercar, volerʼ, una arrel verbal que es troba documentada en totes 

les branques del semític: veg. aram. antic, aram. ofic., nab., palm. i hatra bˁy ʻbuscar, 

volerʼ (DNWSI 180); j. aram. palest. biz. bˁy ʻpreguntar, voler, investigarʼ (DJPA 107); j. 

aram. bab. bˁy i bˀy ʻpreguntar, volerʼ (DJBA 224); ug. bġy ʻrevelar, mostrarʼ (DUL 218); 

aram. targ. beˁåˀ (bˁy) ʻbuscarʼ (Jastrow 181); acc. buˀˀū (bˀy) ʻbuscarʼ (AHw 145); àr. 

baġā (bġy) ʻbuscar, sobreeixir, augmentarʼ (Lane 231).  

Biella reconstrueix per al sud-aràbic una base consonàntica bˁw amb el significat 

d’ʻatacar, parar una emboscadaʼ (veg. DOSA 49); és, per tant doncs, aquest exemple 

l’únic tertiae w que testimonia el semític amb relació a aquesta arrel verbal. Però 

l’exemple que cita Biella en forma bàsica no és prou clar (wbˁww bllyn ḥyrt ḥbšn ... ʻi 

atacaren el camp dels ḥabashites durant la nitʼ), car la forma verbal apareix en tercera 

persona pl. (conjugació sufixada) i la tercera radical podria haver-se contaminat del 

sufix -w de persona.  

Quant al PS *baġiy ʻcercar, volerʼ, aquesta arrel es pot relacionar amb les 

llengües afroasiàtiques següents: eg. bˁy ʻparar atenció, respectarʼ (EDE 153). Quant a 

aquesta arrel verbal eg., existeix el debat si realment és un verb tertiae infirmae o bé 

biradical bˁ (veg. EDE 153); tx. centr. (haussa) bííyè ʻseguirʼ, bììyáyyà ʻobediència, 

lleialtatʼ; tx. centr. (musgu) be ʻesperar?ʼ, (puss) biyi ʻatendreʼ, (vulum) bìyì ʻatendreʼ; 

tx. or. bóòˀé ʻguardarʼ. 

El significat del sem. *bġy hauria derivat del significat originari *ʻmirar amb 

atencióʼ, que sembla que està testimoniat en eg. bˁy i en les llengües txàdiques suara 

mencionades. 
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II. v²g²C ʻfer vessar o bullirʼ 

PS *baˁ-iy- ʻfer sobreeixirʼ < AA **baˁ- ʻvessarʼ  

La segona accepció del verb bíblic båˁah significa ʻfer vessar o bullirʼ. Aquesta 

forma verbal es troba testimoniada en la Bíblia hebrea en forma qal (impf.) i en forma 

nif. (ptc.); quant a aquesta forma verbal bíblica, veg. Gesenius (126) i HAL (135-136).  

Pel que fa a aquesta segona accepció, la resta de les llengües semítiques 

testimonien també una base consonàntica bˁ ʻfer bombolles, inflarʼ en forma d’arrel 

tertiae infirmae, secundae geminatae o bé reduplicada, una forma verbal documentada 

en totes les branques del semític (nord-occidental, oriental i sud-occidental): veg. acc. 

bubu(ˀ)tu(m), bubutu ʻbullirʼ; j. aram. bûˁ ʻinflarʼ i àr. baġā (bġy) ʻsobreeixir, 

augmentarʼ (Lane 231).  

La meva recerca etimològica em mena a concloure que l’arrel verbal PS *baˁiy- 

ʻfer sobreeixir, fer bullirʼ és molt antiga, car ja es troba testimoniada en l’estadi AA sota 

l’arrel verbal **baˁ- ʻvessarʼ (veg. HSED 45 i Ehret 1995: 90), una arrel verbal 

testimoniada en moltes de les llengües camiticosemítiques: veg. eg. bˁḥy ʻvessarʼ (< 

protoeg. *bˁ); tx. occ. *baˁ- ʻvessarʼ; tx. or. *bwa(y)- ʻvessarʼ, amb labialització 

secundària de l’AA **a > *wa seguida de *b. Quant a la reconstrucció PS i AA d’aquesta 

arrel, veg. HSED (45 i 75); Murtonen (1989: 115); Ehret (1995: 90) i del Olmo (2007: 

203). Veg. també EDE 170, on Takács considera l’eg. bˁḥy el resultat d’una reduplicació 

dissimilativa de faringals (i.e. bˁḥ < *bḥḥ) i relaciona aquesta arrel eg. amb l’AA **b-ḥ 

ʻabundant, pleʼ. 

 

I. v²r²C ʻmenjarʼ (tr. låkem)  

PS *br-iy- ʻmenjar (gra)ʼ < PS *barr- / burr- ʻgra, cerealʼ < AA **bar/bur- ʻgra, cerealʼ  

El verb transitiu båråh significa ʻmenjarʼ (ac. låkem) i es troba testimoniat en la 

Bíblia hebrea en forma qal (perf., impf. e), pi. (inf.) i hif. (impf. i inf.); quant a aquesta 

forma verbal bíblica, veg. Gesenius (136) i HAL (148). 

Certament, talment com ho relaciona Gesenius, sembla emparentat amb el verb 

d’estat essiu acc. berû II, barû II, que significa ʻestar afamat, morir de ganaʼ (AHw 123 i 

CAD 118). Aquest verb és de classe a en la forma G en textos accadis antics (per tant, la 

tercera radical que cal reconstruir-li ha de ser ˀ1, 2, és a dir, ˀ, h), però en documents 

posteriors vocalitza com els verbs de classe e/e (és a dir que la tercera radical hauria de 

ser una de les tres laringals següents: ḥ, ˁ, ġ). Von Soden, amb reserves, reconstrueix 
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una base consonàntica brˀ4, és a dir que la tercera radical ha de ser una faringal fricativa 

ˁ. Quant a la relació de l’hbr. bry i brˀ ʻser grosʼ, veg. Diakonoff-Kogan (1996: 29). 

Quant a la reconstrucció de l’arrel verbal d’aquest verb estatiu accadi, la meva 

hipòtesi és que, atès el testimoni de l’hebreu i sobretot atesa la vocalització en a de 

l’antic accadi, i tenint present l’estativitat verbal del verb en qüestió, podríem 

reconstruir una base consonàntica acc. brh, de connotacions estatives (mitjançant la 

sufixació del determinatiu –h, que, com veurem, aporta semàntica estativa a l’arrel 

verbal), i una altra de tercera radical y (bry), de connotacions agentives (d’aquí la 

posterior vocalització en e, per influència de la vocal temàtica en i i de la glotal h).  

Però també és cert, per altra banda, que en AA hi ha una arrel verbal que és 

**balaˁ-, que significa ʻmenjar, empassarʼ (HSED 52) i que és testimoniada en semític 

(hbr. blˁ, aram. mand. bla, àr. blˁ i et. balˁa) i en àgau *balVˁ- ʻmenjarʼ, amb la qual 

arrel verbal podria també estar relacionat el verb accadi suara mencionat. 

Quant a la resta de les llengües semítiques, veg. l’adj. documentat en j. aram. 

bab. bårî ʻfort, grosʼ (DJBA 176); és important de subratllar que ni en ug., ni en et., ni en 

àr. he trobat testimoniada aquesta base verbal. Quant a l’et., cal diferenciar d’aquesta 

arrel el verb barha (yabrāh), barḥa ʻser clar, brillantʼ (CDG 103), car la seva base 

consonàntica, brh, és una variant radical (per metàtesi) de l’arrel semítica bhr ʻbrillarʼ.  

Certament, aquesta arrel verbal PS *briy- ʻmenjar (gra)ʼ ha de ser molt antiga. La 

meva recerca etimològica m’ha conduït a considerar el substantiu PS *barr- / burr- (> 

AA *bar- / *bur- ʻgra, cerealʼ) el substantiu primitiu a partir del qual deriva aquesta 

forma verbal PS, la qual, mitjançant la sufixació del determinatiu -y a la tercera radical, 

transforma l’arrel nominal en arrel verbal. Aquest substantiu PS i AA es troba testimoniat 

àmpliament en moltes de les llengües semítiques: veg. hbr. bār, bar; acc. burru, SAr. 

br, àr. burr-. Quant a les llengües afroasiàtiques, veg. berb. *bVr- ʻfarina, paʼ; tx. occ. 

*bar- / *bur- ʻtipus de farinaʼ; tx. or. *bar- / *bur- ʻfarina, millʼ; àgau *bur ʻgraʼ; cuix. 

or. *bur- ʻfarinaʼ, Rift *bar- ʻgraʼ; veg. també el testimoni de l’eg., no documentat al 

HSED, br ʻtipus d’alimentʼ (WAS 1: 465), brrỉ ʻtipus de paʼ (WAS 1: 466, EDE 265). L’eg. 

brbr ʻcoure, cuinarʼ (WAS 1: 466, EDE 262) deriva d’una arrel verbal AA distinta, **br- 

ʻser calentʼ (veg. EDE 262). 

Quant a la reconstrucció AA d’aquesta arrel verbal, veg. Diakonoff et alii (1994: 

16), EDE (263) i HSED (77). Quant a la base consonàntica br- del PS, veg. del Olmo 

(2007: 223-224) i Ehret (1995: 493 i 495). 
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II. v²r²C ʻentrar acompanyat d’algú com a representantʼ 

< hbr. bíbl. berît ʻpacte, acordʼ 

Una segona accepció de la base cononàntica hebrea brh es troba testimoniada al 

HAL (148). Aquesta segona accepció és tractada com a verb denominatiu del substantiu 

berît ʻaliança, acordʼ (HAL 150), un substantiu d’etimologia poc clara. 

Aquest verb es troba testimoniat en la Bíblia hebrea un únic cop en 1Sa 17,8 en 

forma d’imperatiu qal (o®f²k-Ur§C ʻdóna-li la teva autoritatʼ). 

Aquesta forma imperativa sovint ha estat llegida com a Ur£j�C i, a més a més, 

podria ser interpretada, si es llegeix aquesta forma com a Ur¶&C, provinent de la base 

consonàntica i geminada brr (I rrc, veg. HAL 155) ʻescollirʼ.  
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v²t²D ʻalçar, créixerʼ 

PS *gaˀ-ay- ʻser altʼ / *gaˀ-iy- ʻalçarʼ < AA ***gaˀ- ʻelevarʼ 

El verb transitiu i amb clar significat causatiu gåˀåh ʻalçar, créixerʼ apareix 

documentat en el text bíblic masorètic només en forma qal (perf., impf. (e) i inf. abs.); 

quant a aquesta forma verbal bíblica, veg. Gesenius (144) i HAL (161). Per la 

vocalització en e (segol) de l’imperfectiu, com també pel significat plenament causatiu, 

la base consonàntica originària cal que sigui gˀy.  

Aquesta arrel verbal es troba documentada únicament en semític nord-

occidental: ni l’etiòpic, ni l’àr., ni l’acc. tenen testimoniada aquesta forma verbal. En 

aram. rabínic he trobat documentat un verb en formes derivades (pe. i etp.) amb el 

significat estatiu de ʻser orgullósʼ (Jastrow 202); el j. aram. palest. biz. documenta el 

verb gˀy ʻser exaltatʼ (DJPA 118); l’ug. testimonia el subst. msc. gan ʻarrogànciaʼ (< 

*gˀy; veg. DUL 290); cf. en aquest sentit també el subst. hbr. de mateix significat gˀwn 

(Gesenius 144).  

L’arrel verbal PS gaˀay- ʻser altʼ / *gaˀiy- ʻalçarʼ és molt antiga: formalment és 

una formació trilateral basada en l’arrel biconsonàntica verbal AA *gaˀ- ʻelevarʼ, la qual 

es troba testimoniada també en algunes de les llengües afroasiàtiques: veg. eg. gˀ ʻser 

alt, profundʼ (HAL 161); eg. g3w ʻser estretʼ (WAS 5: 151, CDME 287); tx. or. *gaˀay- 

ʻincrementarʼ i en àgau *gwiˀ- ʻser altʼ (veg. HSED 192). 

 

v²v²D ʻdesaparèixerʼ (una ferida), guarir-seʼ 

PS *gay-ay- / *gah-ay- ʻanar-se’n, fugirʼ < AA **gay- ʻanar-se’nʼ 

El verb estatiu gåhåh ʻanar-se’n (una ferida)ʼ, i.e. ʻguarir-seʼ, es troba testimoniat 

en Sir 43,18 i en Os 5,13 (impf. qal, vocalitzat en e segolada), en el passatge següent: 

rIz�n o�F�n v�v�d�h tO�u ʻperò ell no us guarirà de les úlceresʼ (la versió dels LXX llegeix el 

següent: hjdunavsqh ijasasqai uJma§ı ʻno pogué guarir-vosʼ, veg. Rahlfs 2: 494). Pel 

significat transitiu i plenament causatiu sembla una forma que podria ser llegida en 

forma hif. (vvd�h). Quant a l’entrada d’aquest verb, veg. Gesenius (155) i HAL (174). 

La base consonàntica ghy es troba únicament documentada, paral·lelament a la 

forma bíblica, en aram. targúmic: cf. ghoˀ ʻser alliberat (d’una multa, pena, desgràcia)ʼ; 

af. ʻalliberarʼ, ʻesdevenir lliureʼ (Jastrow 215).  

Sens dubte, i arran de la recerca duta a terme, la base consonàntica ghy ha 

d’estar emparentada també amb les formes geminades següents del semític sud-
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occidental: et. gwayya, gwayaya ʻcórrer, fugir, escaparʼ (CDG 209) (< gwyy, ghy) i 

gāhgəha (< ghgh I, CDG 186) ʻremoure, prohibir, restringirʼ.  

Tot i que Leslau (CDG 186) no és partidari de relacionar l’hbr. amb l’et., així ho 

feren Dillmann (1138), Buhl (1921: 132), Koehler (1951: 173) i Baumgartner (1967a: 

174). La recerca etimològica condueix a la conclusió següent: per forma i per significat, 

tant la base consonàntica ghy de l’hbr. bíbl. i de l’aram. targ. com les formes geminades 

de l’et. (gyy i ghgh) em menen a reconstruir per al PS, car així ho testimonien les 

llengües semítiques, una arrel verbal PS *gayay-, la qual a la vegada derivaria d’una 

arrel verbal biconsonàntica amb vocalisme a (*gay-), i una de secundària, ja present no 

obstant això en PS, que fóra *gahay- ʻanar-se’n, fugirʼ. La presència de l’aspirada en 

segona posició en aquesta arrel verbal PS s’explicaria per contaminació vocàlica de la 

vocal temàtica a (el verb, a l’origen, és plenament intransitiu), és a dir: *gay > *gah (en 

el cas de les formes reduplicades de l’et.), o bé per dissimilació de la tercera y. 

Mitjançant aquest procediment es reforçaria en PS una arrel verbal pll doblement dèbil 

(byy) i condemnada a debilitar-se i a desaparèixer. 

La meva hipòtesi queda recolzada també per l’existència en AA d’una arrel 

verbal **gay- ʻanar-se’nʼ (HSED 206), testimoniada en nombroses llengües 

afroasiàtiques: veg. tx. occ. *gay- / *guy- ʻcórrerʼ; tx. centr. *gway- ʻentrar, seguirʼ; tx. 

or. *giy- ʻarribarʼ; saho-afar *gay- ʻarribarʼ; tx. or. *gay- ʻarribarʼ. Veg. també el 

testimoni de l’eg., no documentat al HSED, g3w ʻmancar deʼ (WAS 5: 162 i CDME 287). 

 

v²z²D ʻtallarʼ  

PS *gaz-iy- ʻtallarʼ 

El verb gåzåh ʻtallarʼ té una etimologia dubtosa i un significat poc clar, car és un 

hàpax en el text masorètic. Apareix documentat únicament un sol cop en la Bíblia 

hebrea al llibre dels Salms (Sl 71,6), en forma de ptc. act. de la forma qal, en el passatge 

següent: h�zId v�T�t h�N�t h	g�N�n ʻdel ventre de la meva mare tu me n’extragueresʼ (la 

lectura de la LXX és skepasthvı, un verb que significa ʻdefensar, protegirʼ, veg. Rahlfs 

2: 73). Quant a l’entrada d’aquest verb, veg. Gesenius (159) i HAL (178). 

Paral·lelament al testimoni de l’hbr. bíbl., l’arrel PS *gaziy- ʻtallarʼ es troba 

documentada com a arrel verbal de tercera radical dèbil (y) en j. aram. palest. biz. gzy 

ʻpagar, retornar, respondreʼ (DJPA 125) i en SAr. gzy ʻdecretarʼ (DOSA 69); veg. pun. que 

es troba documentada en forma de ptc. qal gzy ʻescultorʼ (?) (DNWSI 219). 



 134 

Paral·lelament a aquesta base consonàntica gzy, en semític nord-occidental, 

oriental i sud-occidental hi ha documentada la forma geminada gzz, una base pll sens 

dubte emparentada per forma i per significat amb l’arrel verbal suara mencionada. 

Quant a aquestes formes pll, veg. hbr. bíbl. gåzaz ʻtondre, tallarʼ (Gesenius 159 i HAL 

178); aram. ofic. i palm. gzz ʻtondre, tallarʼ (DNWSI 219); j. aram. palest. biz. gzz 

ʻtondre, tallarʼ (DJPA 125); j. aram. bab. gzz ʻtondre, tallarʼ (DJBA 273); ug. gzz ʻtondre, 

tallarʼ (DUL 315); acc. gazāzu ʻtondre, tallarʼ (AHw 284); SAr. gzz ʻtallarʼ (DOSA 69); àr. 

ğazza ʻtallarʼ (Lane 416); et. gazza, gazaza ʻtallarʼ (CDG 212). Veg. també el substantiu 

de l’aram. ofic. gzh ʻllanaʼ (DNWSI 219). 

Ambdues bases consonàntiques (gzy i gzz) semblen, a priori, per forma i per 

significat, dues Wurzelvariationen d’una base biconsonàntica AA **gz, però el cert és 

que no he trobat en la meva recerca cap arrel verbal AA reconstruïda amb una forma 

*gVz-. El HSED, emperò, sí que reconstrueix una arrel de tercera radical -m (per tant, 

triconsonàntica formalment) que sembla molt propera per forma i per semàntica a l’arrel 

suara mencionada: és l’arrel verbal allargada i secundària **gVzim- ʻtallarʼ (HSED 225), 

una arrel testimoniada en les llengües semítiques (hbr. gzm i àr. gzm -i-) i en berb. 

(*gVzVm- ʻtallarʼ). 

 

I i II. v²k²D ʻdescobrir, revelarʼ; ʻemigrarʼ 

I. PS *gal-iy- ʻdescobrir, revelarʼ < AA **gal- ʻmostrarʼ 

II. PS *gal-uw- ʻanar-se’n, emigrarʼ < AA **gal- ʻentrar, anar-se’nʼ 

El verb transitiu gålåh ʻdescobrir, revelar, emigrarʼ es troba àmpliament 

testimoniat en la Bíblia hebrea en forma qal (pf., impf. e, imperat., inf. abs., ptc.), nif., 

pi., pu. hif., hof. i hitp. Quant a l’entrada d’aquest verb, veg. Gesenius (162) i HAL 

(183). 

Es troba documentat en moltes llengües semítiques, en forma de verb tertiae 

infirmae (y i w), o bé, en el cas de les llengües etiòpiques, en forma d’arrel geminada i 

reduplicada (pll i plpl). Com que aquesta mateixa arrel és documentada amb diferents 

significats, alguns autors han volgut separar l’arrel i dividir-la segons el seu significat 

concret. Així, Dillmann (1140) divideix l’arrel gly de l’et. en galaya I ʻtallar, amputarʼ, 

per una banda, i galaya II ʻexplicarʼ, per l’altra. Quant a l’àr., Blachère (1957: 1660) 

divideix la base consonàntica ğlw/y en ğlw/y I ʻrevelarʼ (p. 1660) i ğlw/y II ʻevacuar, 

abandonarʼ (p. 1666).  
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Comento a continuació els testimonis de les altres llengües semítiques. Aquesta 

arrel verbal es troba testimoniada, tant amb el significat transitiu com amb l’intransitiu, 

en semític nord-occidental, en semític oriental i en sud-semític: veg. fen. i aram. ofic. 

gly (DNWSI 223) i en aram. targ. i sir. sota la forma gelåh (gly) ʻrevelar, exiliarʼ (Jastrow 

248 i LS 115); j. aram. palest. biz. gly ʻrevelar, descobrir, anar a l’exiliʼ (DJPA 129); j. 

aram. bab. gly ʻemigrar; descobrir, revelarʼ (DJBA 286); l’ug. testimonia també una base 

verbal gly ʻanar-se’n ʼ (DUL 299). L’àr. també té la mateixa base consonàntica, veg. ğalā 

(ğly) ʻdescobrir, revelar, emigrarʼ (Lane 446). El verb acc. galû II ʻexiliar, ser deportatʼ 

és considerat un préstec aram. (AHw 275). Quant a la relació d’aquesta base 

consonàntica amb l’ug., l’hbr. i l’acc., veg. la bibliografia que se cita en DUL (299), i 

concretament Mulder (1970: 365) i Sanmartín (1978: 451, n. 6). 

El geˁez i les altres llengües etiòpiques tenen testimoniats verbs de tercera y 

(amb el significat transitiu) i verbs d’arrels geminades i reduplicades: veg. et. galaya 

ʻtallar, separar, dividir, revelar, interpretarʼ (CDG 192). En les altres llengües etiòpiques, 

l’arrel està documentada també amb una forma pll (gll): amh. gällälä ʻtallarʼ, har. 

gäläla ʻremoure impureses de la superfícieʼ, gur. gällälä ʻsepararʼ. El geˁez també té 

una forma plpl testimoniada (glgl), veg. galgala (CDG 190) ʻdescobrir, evacuar, separar, 

fer pillatge, destruirʼ.  

Arribats en aquest punt, la meva recerca em mena a considerar que els diferents 

significats de l’arrel semítica glw/y haurien de ser explicats a partir d’una arrel 

intransitiva *galuw- que tindria el significat de ʻanar-se’n, emigrarʼ i una de transitiva-

causativa *galiy- que significaria ʻdescobrir, revelarʼ, dues arrels que, en l’estadi AA, de 

resultes dels diferents patrons verbals presents a les llengües semítiques històriques, 

haurien de derivar d’una arrel verbal biconsonàntica.  

El cert és que, des de la perspectiva camiticosemítica, aquestes arrels verbals PS 

poden ser molt antigues, car es poden relacionar amb les arrels verbals AA següents: per 

una banda, amb l’arrel verbal intransitiva AA **gal- que significa ʻentrar, sortir, anar-

se’nʼ (HSED 199), una arrel verbal que es troba testimoniada en diferents llengües 

afroasiàtiques amb el mateix significat intransitiu de moviment: veg. ber. *gVl(Vw)- 

ʻanar-se’nʼ, en tx. occ. *gal- / *gul- ʻcórrerʼ, en tx. or. *gal- ʻanar-se’nʼ i en omòtic 

*gal- ʻentrarʼ. Per l’altra, amb l’arrel verbal transitiva **gal-, que significa ʻmostrarʼ 

(Ehret 1995: 183), una arrel testimoniada, a banda del PS *galiy ʻdescobrir, revelarʼ, en 

cuix. *gal- (o bé *gaal-) ʻmirar, observarʼ, en tx. *gl ʻmostrarʼ i en omot. (mocha) gal- 

ʻrevelarʼ. 
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v²g²D ʻbramar (el bestiar)ʼ 

PS *gaˁ-iy- ʻbramar, mugirʼ 

El verb intransitiu gåˁåh ʻmugir, bramar (el bestiar)ʼ es troba testimoniat en la 

Bíblia hebrea en forma qal únicament en dos passatges:  

• al llibre de Job 6, 5: Ikh�k�C-k�g rI3-v�g�d�h o�t ʻmugeix el bou davant el seu 

farratge?ʼ (en aquest passatge la LXX llegeix: rJhvxei fwnh;;n bou§ı ʻemet la veu el 

bouʼ, veg. Rahlfs 2: 281).  

• i al primer llibre de Samuel 6,12: (,Ir�P�v) Ig�d�u ʻi mugien (les vaques)ʼ.  

Veg., quant a aquest verb, Gesenius (171) i HAL (191). Aquesta arrel verbal es troba 

testimoniada únicament en aram. targ. geˁî ʻbramar, mugirʼ (Jastrow 261), en j. aram. 

palest. biz. gˁy ʻbramarʼ (DJPA 134) i en sir. geˁåh ʻclamarʼ (LS 127), amb el mateix 

significat. Per forma i per semàntica sembla que es tracta d’un un verb d’origen 

onomatopeic.  

L’ug. té un subst. msc., g, d’etimologia desconeguda, el significat del qual és 

ʻveu (forta), critʼ (cf. sum. gù ʻcrit, veuʼ; veg. DUL 290). Tot i que l’etimologia d’aquest 

substantiu no és clara, per la forma i pel significat sembla un substantiu molt antic i 

fossilitzat (amb pèrdua de la glotal) estretament relacionat amb l’arrel verbal hebrea i 

aramea que estic comentant. 

Tot i que en afroasiàtic no s’ha reconstruït una arrel verbal tipus *gaˀ- ʻemetre 

un soʼ, això no obstant hi ha una arrel nominal en AA que podria estar emparentada amb 

l’arrel verbal semítica: és **gaˁad- ʻgos, llopʼ (HSED 198), un substantiu que 

formalment sembla allargat per un sufix -*d, ja sufixat i fossilitzat en un estadi molt 

antic a l’arrel nominal primitiva biconsonàntica (noteu l’antiguitat del sufix, car en AA 

aquesta arrel nominal ja pren la forma triconsonàntica). Aquesta arrel nominal, alhora, 

es troba testimoniada en semític i en alguna de les llengües afroasiàtiques: veg. PS 

*gaˁd- ʻllopʼ (àr. gaˁd-at-, gaˁād-at-); berb. *gVd- ʻgosʼ; tx. centr. *gVd- ʻgosʼ; tx. or. 

*gad- ʻgosʼ; veg. també l’allargament en -al- (sufix que denota ʻanimal salvatgeʼ) del 

cuix. or. *ged-al- ʻxacalʼ.  

 

v²r²D ʻexcitar, atreureʼ 

PS *gar-iy- ʻcórrer, atreure, atacarʼ < AA **gir- / *gur- ʻanar-se’n, córrerʼ 

El verb transitiu gåråh ʻexcitar, atreureʼ és documentat en el text bíblic masorètic 

només en forma pi. (impf.; així també aram., pa. gårẹˀ ʻatreureʼ) i hitp. (perf., impf. i 
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imperat.) i cal que sigui reconstruït amb la base consonàntica gry. Quant a l’entrada 

d’aquest verb, veg. Gesenius (173) i HAL (194). 

Aquesta arrel verbal PS, que reconstrueixo amb l’estructura *gariy-, es troba 

documentada en totes les branques del semític en forma de base consonàntica gry i amb 

diferents significats que en darrer terme deriven d’un de sol: veg. aram. ofic. gry 

ʻdemandarʼ (DNWSI 234); j. aram. palest. biz. gry ʻincitar, atacar, tenir gelosiaʼ (DJPA 

135); j. aram. bab. gry ʻatreure, incitarʼ (DJBA 300); l’ugarític també conserva la mateixa 

arrel verbal g-r(-y) ʻatacarʼ (DUL 310), amb la qual sembla que està relacionat el subst. 

grgr (II) ʻllançaʼ (DUL 308) i el ptc. G de l’acc. gērû(m) ʻenemicʼ (AHw 286). L’àr. té 

una forma verbal, garā (gry) ʻcórrer, fluir (aigua)ʼ (Lane 415), amb la qual podria estar 

emparentat el verb hebreu.  

Aquesta arrel semítica *gariy- ʻcórrer, fluir, atreureʼ ha de ser derivada d’una 

forma biconsonàntica *gVr- (veg. HSED 211), car és una arrel molt antiga i s’ha de 

remuntar a l’AA *gir- / *gur- ʻanar-se’n, córrerʼ, una arrel verbal testimoniada en ber. 

*gVwVr- ʻanar-se’n, caminarʼ, en tx. occ. *guraˀ- ʻanar-se’n, caminarʼ, en tx. centr. 

*gwar- ʻanar aʼ, ʻretornarʼ, ʻseguirʼ, en txàdic oriental *gVr- ʻvenirʼ i en cuix. oriental 

dels altiplans *geHer- ʻcórrerʼ (amb metàtesi de *giˀar).  
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v²t²S ʻvolar ràpidamentʼ 

PS *daˀiy- ʻvolarʼ < AA **diˀay- ʻvolarʼ < AA *diˀVw- / *diˀVy- ʻocellʼ 

El verb intransitiu dåˀåh ʻvolar ràpidament, afuar-se a través de l’aireʼ és un verb 

que en la Bíblia hebrea es troba testimoniat únicament en forma qal (impf. e) en els dos 

passatges següents:  

• Dt 28,49: r�J�D�v v�t�s�h r�J"t�F .�r�t�v v	m�e�n eIj�r	n hID Wh�k�g v�uv�h (ʻel Senyor farà 

que s’afuï contra tu, com un voltor, des de l’extrem de la terra, una nacióʼ; en 

aquest passatge, la LXX llegeix ejpavxei, veg. Rahlfs (1: 338).  

• i Sl 18,11: �jUr-h	p�b�F-k�g t�s	H�u ;¶g�h�u cUr�F-k�g c�F�r�H�u (ʻi, endut sobre les ales 

del vent, volava amb un querubí per carrossaʼ; cf. LXX ejpetavsqh ʻvolar, 

precipitar-seʼ, veg. Rahlfs 2: 14).  

Veg., quant a aquest verb, Gesenius (178) i HAL (199). Aquesta arrel verbal es troba 

testimoniada en semític nord-occidental: veg. ug. dˀy ʻvolarʼ (DUL 259) i j. aram. bab. 

dˀy ʻvolarʼ (pe., DJBA 310). En semític sud-occidental he trobat bases verbals de tercera 

radical y o bé arrels verbals reduplicades i geminades molt properes formalment al PS 

*daˀiy- ʻvolarʼ: veg. àr. daˀdaˀa ʻcórrer ràpid (els camells)ʼ (Lane 839) i el verb et. 

dedaya ʻcomençar a córrer (un nen), caminarʼ (CDG 124), una forma ppl d’una arrel 

original quadriradical reduplicada (dˀdˀ). Els exemples de l’àrab i de l’etiòpic, però, no 

em semblen prou clars en la seva etimologia: jo em decantaria per relacionar-los amb 

l’arrel AA daˀ- ʻmoure’sʼ (HSED 137). Veg. en aquest sentit l’entrada de l’hbr. bíbl. 

dådåh ʻbellugar-se a poc a pocʼ (Gesenius 186), que ofereixo a continuació. 

Paral·lelament a aquesta arrel verbal, cal reconstruir també en semític, pel 

testimoni de les seves llengües, el substantiu PS *daˀ- / *diy- ʻocell de rapinyaʼ, una 

arrel nominal testimoniada en semític nord-occidental i en semític sud-occidental: veg. 

hbr. bíbl. dåˀåh ʻocell de rapinya (milà?)ʼ (Gesenius 178), ug. diy ʻfalcóʼ (DUL 259) i diy 

II ʻalaʼ (DUL 259); veg. també àr. daˀy ʻesquenaʼ (Lane 840). 

Des del punt de vista camiticosemític, cal que aquesta arrel PS *daˀiy- ʻvolarʼ 

sigui considerada una arrel molt antiga, car es reconstrueix per a l’AA sota la forma 

**diˀay- ʻvolarʼ (HSED 157), i apareix testimoniada, a banda del semític, també en tx. 

occ. *diyaH- ʻvolarʼ (amb metàtesi de la laringal).  

L’arrel nominal PS *daˀ- / *diy- ʻocell de rapinyaʼ s’ha de remuntar també a 

l’estadi afroasiàtic, car es reconstrueix per a l’AA sota la forma *diˀVw- / *diˀVy- ʻocellʼ 

(HSED 158), documentada, a part del semític *daˀ- / *diy- ʻocell de rapinyaʼ, a les 
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llengües txàdiques: veg. tx. occ. *ḍway- ʻocellʼ, tx. centr. *ḍiyaw- ʻíd.ʼ, tx. occ. 

*dVHaw- ʻocell nocturnʼ (HSED 158).  

La meva recerca etimològica em mena a concloure que, en l’estadi afroasiàtic, 

l’arrel nominal ha de ser l’originària, mentre que l’arrel verbal cal que sigui entesa com 

a denominativa i, per tant, secundària: tot i que no és fàcil arribar fins a aquesta 

conclusió, l’estructura mateixa de l’arrel verbal així ho deixa entreveure: tant l’arrel 

verbal PS *daˀiy- ʻvolarʼ com l’AA **diˀay- ʻvolarʼ tenen significat clarament intransitiu, 

de moviment, i, això no obstant, tenen com a tercera radical de l’arrel verbal una -y, 

quan, en aquest cas, i si es tractés d’una arrel verbal originària, si fos intransitiva, hom 

hi esperaria una -w en la tercera posició de l’arrel. És en aquest sentit que considero que 

l’arrel verbal PS *daˀiy- ʻvolarʼ ha de derivar, al seu torn, de l’arrel verbal AA **diˀay- 

ʻvolarʼ, que, en darrer terme, és denominativa del substantiu AA *diˀVw- / *diˀVy- 

ʻocellʼ i de la qual deriva, paral·lelament, el substantiu PS *daˀ- / *diy- ʻocell de 

rapinyaʼ. Quant a la reconstrucció de l’arrel verbal AA, veg. Diakonoff et alii (1995b: 

31). 

 

v²d²S ʻmultiplicar-se, incrementar-seʼ (< LXX); ʻescampar-seʼ (?) 

PS *dig- ʻanar-se’n lentamentʼ < AA **dag- /dig- ʻanar-se’nʼ 

El verb intransitiu dågåh ʻmultiplicar-se, incrementar-seʼ és un hàpax al text 

bíblic masorètic, car es troba testimoniat en la Bíblia hebrea únicament en un sol 

passatge, concretament al llibre del Gènesi (48,16), en forma qal (impf. 3 msc. pl.): 

.�r�t�v c�r�e�c c¶r�k UD�s�h�u ʻque es multipliquin a desdir arreu del paísʼ). Quant a aquest 

verb, veg. Gesenius (185) i HAL (205). 

És un verb, certament, d’etimologia no pas clara, perquè, a banda del seu 

isolament en el text bíblic, no es troba testimoniat tampoc sota la base consonàntica dgy 

en cap altra de les llengües semítiques. La versió dels Setanta tradueix el verb hebreu 

amb el verb grec plhqunseivhsan (Rahlfs 1: 81), és a dir, ʻmultiplicar-seʼ, un aorist 

sigmàtic mitjà que prové del verb plhquvnw, un verb que significa ʻaugmentar, 

multiplicarʼ: és, doncs, a partir de la LXX que Gesenius pren el significat en la traducció.  

Des del punt de vista de la tradició textual i de la seva interpretació, aquest 

hàpax apareix relacionat en els targums amb el terme ds ʻpeixʼ, entès com a ʻprolíficʼ 

(quant a aquesta etimologia popular rabínica, veg. Greenspahn 1984: 65). 

Paral·lelament als Setanta, la PeshiTta i la Vulgata tradueixen el verb amb el significat 
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de ʻmultiplicarʼ (veg. Greenspahn 1984: 50; quant a la traducció d’aquest hàpax en les 

versions aramees, veg. Greenspahn 1984: 59). Quant a la interpretació tradicional 

d’aquest verb, veg. Greenspahn (1984: 107-108). 

 La meva recerca etimològica em mena a considerar que, per forma i per 

significat, el verb hebreu dågåh s’hauria de relacionar amb l’arrel AA **dag- /dig- ʻanar-

se’nʼ (HSED 143), una arrel verbal que, a banda del PS *dig-, es troba testimoniada en eg. 

dg3 ʻanar-se’n, caminarʼ (WAS 5: 499, CDME 316) i dgdg ʻtrepitjarʼ (WAS 5: 501), en 

àgau *dig- ʻarribarʼ i en cuix. or. *dag- ʻanar, arribar, escaparʼ. És a partir d’aquesta 

arrel verbal AA d’on ha de derivar l’arrel verbal PS *dig- ʻanar-se’n lentamentʼ i d’on 

s’explicaria l’hbr. dågåh, que en el passatge del Gènesi comentat hauria d’entendre’s 

amb el significat intransitiu de ʻanar-se’n, escampar-seʼ. Quant a la reconstrucció AA 

d’aquesta arrel verbal, veg. Ehret (1995: 127) i HSED (143). 

  

v²s²S ʻcaminar a poc a pocʼ 

PS *dad-aw- ʻcaminarʼ < AA **daˀ- ʻcaminar, anar-se’nʼ 

El verb dådåh ʻbellugar-se a poc a pocʼ (dit de persones) és un verb que apareix 

testimoniat en la Bíblia hebrea únicament en formes derivades pi. (impf.) i hitp. (impf.). 

Gesenius (186) és de l’opinió que aquest verb ppl està relacionat formalment 

amb la base consonàntica dˀy i, per tant, amb el verb hbr. dåˀåh ʻvolar ràpidament, afuar-

se a través de l’aireʼ (vegeu-ne supra els comentaris en l’entrada corresponent a aquesta 

accepció). Per confrontar-ne la informació, veg. HAL (205). 

Si s’accepta aquesta relació etimològica, el verb hbr. dådåh hauria de ser 

relacionat amb l’arrel verbal PS *daˀiy- ʻvolarʼ, la qual, segons la meva reconstrucció 

etimològica, s’ha de remuntar a l’AA **diˀay- ʻvolarʼ, una arrel verbal camiticosemítica 

que és al seu torn denominativa del substantiu AA *diˀVw- / *diˀVy- ʻocellʼ (HSED 158). 

Però la relació etimològica establerta per Gesenius no és prou clara i presenta alguns 

problemes, talment com ho comento a continuació. 

És ben cert que, quant a la resta de les llengües semítiques, aquest verb hebreu es 

troba testimoniat també, sota forma ppl o sota forma plpl, en semític nord-occidental i 

en la branca sud-occidental: veg. aram. targ. dåddî (pa.) i ˀîddaddî (hitp.) ʻcaminar 

lentamentʼ (Jastrow 281); j. aram. bab. ddy ʻanar amunt i avall, moure’sʼ (DJBA 314); àr. 

daˀdaˀ ʻcórrer ràpid (els camells)ʼ (Lane 839) i et. dedaya ʻcomençar a córrer (un nen), 

caminarʼ (CDG 124), una forma ppl d’una arrel quadriradical reduplicada (dˀdˀ) 

originària (el sufix –y, per tant, cal que sigui secundari en aquesta llengua). Sóc de 
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l’opinió que tots aquests verbs han d’estar plenament emparentats i s’haurien de derivar, 

a priori, pel seu testimoni en les llengües semítiques, d’una arrel verbal biconsonàntica 

tipus *dVˀ-. És important de subratllar també que, pel que fa a la semàntica verbal, cap 

d’ells no inclou la noció de ʻvolarʼ, ans únicament la de ʻmoure’sʼ, de ʻcaminarʼ, sempre 

a peu.  

A tall de conclusió, doncs, la meva hipòtesi és que el verb hebreu dådåh ha de 

remuntar-se, pel testimoni de les llengües semítiques, a una arrel PS del tipus *dadaw- 

ʻcaminarʼ, la qual, pel seu significat plenament intransitiu i pel seu origen etimològic 

clarament verbal, ha de ser reconstruïda en PS amb sufix –w (l’hbr. i l’arameu serien 

doncs a l’origen verbs tertiae w, i el sufix -y de la forma etiòpica seria, com ja he 

comentat, secundari). Aquesta arrel verbal PS derivaria, alhora, de l’arrel AA **daˀ- 

ʻcaminar, anar-se’nʼ (HSED 137), una arrel verbal biconsonàntica testimoniada en moltes 

de les llengües afroasiàtiques: veg. berb. *dV(w)- ʻanar, caminarʼ; eg. d3 ʻcórrerʼ (WAS 

5: 414); tx. occ. *daˀ- / *diˀ- ʻanar, seguirʼ; tx. centr. *daˀ- / *diˀ- ʻcórrerʼ; cuix. centr. 

*daˀ- / *diˀ- ʻcórrerʼ; cuix. or. *dV- ʻarribarʼ; omot. *doH- ʻtornarʼ i Rift *dah- ʻarribarʼ. 

Quant a la reconstrucció d’aquesta arrel AA, veg. HSED (137) i Ehret (1995: 136), el qual 

reconstrueix una arrel **daw- amb el significat de ʻcaminarʼ. 

 

v²u²S ʻestar malaltʼ 

PS *dūy- ʻestar malaltʼ < AA **dayaˀ- ʻestar malaltʼ < AA **diˀ ʻmalaltiaʼ  

El verb d’estat dåwåh ʻestar malaltʼ és un hàpax, car es troba documentat en la 

Bíblia hebrea únicament un cop en Lv 12,2 en forma qal, inf. cstr. (V�,I�S). Veg., quant a 

aquesta forma verbal bíblica, Gesenius (188) i HAL (207). 

Tot i ser un hàpax en la Bíblia hebrea, aquesta forma verbal estativa es troba 

molt ben documentada en semític nord-occidental, oriental i sud-occidental; en tots els 

casos documentats, són formes verbals estatives i de tercera radical y: veg. hbr. epigr. 

dwh (adj. msc. abs.) ʻmalaltʼ (DNWSI 243); aram. targ. dewåˀ (dwy) ʻestar afligitʼ (hitp., 

Jastrow 284); j. aram. palest. biz. dwy ʻafligir, entristirʼ (af., DJPA 140); j. aram. bab. 

dwy ʻser miserableʼ (DJBA 317) i sir. dewî ʻestar tristʼ (Th.S. 827); ug. dwy ʻcaure malaltʼ 

(DUL 284); acc. dawû ʻoscil·larʼ (AHw 166); àr. dawiya ʻestar malaltʼ (Lane 928) i et. 

dawaya ʻestar malaltʼ (CDG 145). 

La presència de la tercera radical y en una arrel verbal clarament estativa 

s’explicaria, segons el meu parer, pel fet que l’arrel verbal primitiva PS *dūy- ʻestar 

malaltʼ (d’on s’expliquen totes les formes semítiques testimoniades) deriva, al seu torn, 
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de l’arrel estativa AA **dayaˀ- ʻestar malaltʼ (HSED 153), una arrel verbal estativa 

testimoniada, a banda del PS *dūy- ʻestar malaltʼ, en les llengües afroasiàtiques 

següents: veg. tx. centr. *daˀVw- ʻmalaltiaʼ; tx. or. *dVw- ʻdèbilʼ i cuix. or. *dayaˀ- ʻser 

feritʼ. Veg. també el testimoni de l’eg., encara que no és recollit al HSED, d3 ʻtremolarʼ i 

d3w.t ʻtremolorʼ (WAS 5: 415). Considero que aquesta arrel verbal camiticosemítica ha 

de ser una arrel verbal denominativa del substantiu AA **diˀ ʻmalaltiaʼ (HSED 157), 

precisament per la seva aparença formal i pel seu vocalisme clarament primitiu. 

 

v²j²S ʻprémer, picarʼ 

PS *daḥ-iy- ʻprémerʼ < AA **daḥ- / **diḥ- ʻcaure; colpirʼ 

El verb dåḥåh ʻprémer, picarʼ es troba testimoniat en la Bíblia hebrea en forma 

qal (perf., inf., ptc.), nif. (impf.) i pu. (perf.): veg. Gesenius (190) i HAL (209). 

Quant a la resta de les llengües semítiques, aquest verb es troba també 

testimoniat en semític nord-occidental, oriental i sud-occidental sota la mateixa base 

consonàntica de tercera radical y, amb l’excepció de l’acc.: veg. pun. i aram. ofic. dḥy 

ʻtrencarʼ (DNWSI 244); aram. targ. deḥî, deḥåˀ ʻíd.ʼ (Jastrow 291); j. aram. palest. biz. dḥy 

ʻprémerʼ (DJPA 142); j. aram. bab. dḥy ʻprémerʼ (DJBA 323); àr. daḥā (dḥy) ʻprémerʼ 

(Lane 857); et. daḫaya i daḥaya ʻexcavar, fer un forat, penetrarʼ (CDG 130). Veg. també 

la forma reduplicada pll, daḫəḫa I ʻexcavar, foradarʼ (CDG 128) i el verb acc. da/eḫu(m) 

II ʻcolpir?ʼ (AHw 150), la base consonàntica del qual és reconstruïda amb les radicals 

dḫw. 

Tots aquests testimonis de les llengües semítiques cal que derivin d’una arrel PS 

*daḥiy-, que devia tenir el significat transitiu i causatiu de ʻprémerʼ: reconstrueixo en PS 

el sufix -y de l’arrel, car així ho testimonien les llengües semítiques i, per tant, així ho 

exigeix la reconstrucció de l’arrel. En aquest cas, però, el determinatiu -y del PS sufixat 

a una arrel biconsonàntica és important quant a la reconstrucció afroasiàtica de l’arrel 

biconsonàntica, reconstruïda amb el patró **daḥ- / **diḥ- i que significa ʻcaureʼ. Veg. 

el testimoni de l’eg. dḥỉ ʻpenjar; ser humiliatʼ (CDME 315). Tenim aquí, doncs, un altre 

exemple de sufixació de -y a l’arrel verbal PS que aporta un significat transitiu i iteratiu 

a l’arrel original biconsonàntica intransitiva camiticosemítica. Quant a la reconstrucció 

PS i AA d’aquesta arrel, veg. Ehret (1995: 496 i 129), respectivament. 

 

v²f²S ʻaixafar, triturarʼ 

PS *dak-iy- ʻesmicolarʼ < AA **dak- / **duk- ʻesmicolarʼ  
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El verb dåkåh ʻaixafar, triturarʼ, d’una base consonàntica dky, es troba en hebreu 

bíblic testimoniat sota les formes qal (perf., impf.), nif. (perf. i ptc.) i pi. (perf.); quant a 

aquesta forma verbal bíblica, veg. HAL (212) i Gesenius (194). 

Aquest verb ultimae infirmae es troba relacionat amb el verb còncau hbr. dwk 

ʻesmicolar (en morter)ʼ (veg. Gesenius 188 i HAL 207) i amb la base consonàntica 

geminada dkk que es troba testimoniada en diferents formes deverbals (veg. Gesenius 

194 i HAL 212).  

Tant el semític nord-occidental com l’oriental i el sud-occidental testimonien la 

base biconsonàntica dk en forma de verbs dèbils: veg. j. aram. bab. dky ʻser aixafatʼ 

(itpe., DJBA 337); veg. la forma pll de l’aram. rabínic dəḵaḵ ʻaixafarʼ (Jastrow 307) i del 

j. aram. palest. biz. dkk ʻesmicolarʼ (DJPA 149); veg. també el subst. deverbal del sir. 

dūqā (dwq) ʻquelcom trencatʼ (LS 163). L’ug. testimonia la forma geminada dk(k) 

ʻesmicolar, convertir en polsʼ (DUL 269), i l’acc. documenta aquesta base consonàntica 

amb la forma geminada dakāku ʻesmicolarʼ (AHw 151), una variació radical del verb 

còncau dâku (dwk) ʻmatar, colpirʼ (AHw 152). En àr., aquesta arrel verbal es troba 

documentada també sota un verb geminat (pll) i en forma de verb còncau: veg. àr. 

dakka, dāka ʻíd.ʼ (Lane 898s.). 

Ja en un estadi afroasiàtic la base consonàntica semítica dwk, dky, dkk cal que 

sigui relacionada (amb el conseqüent canvi d’oclusiva velar sorda k a oclusiva uvular 

sorda q) amb l’arrel AA **daq / **duq ʻesmicolarʼ (HSED 146; veg., quant al semític, 

CDG 140; quant a l’AA, veg. Diakonoff et alii 1995b: 16, Ehret 1995: 130 i HSED 146: § 

633), una arrel verbal testimoniada en totes les branques del semític en forma d’arrel 

geminada pll: veg. en aquest sentit hbr. bíbl. dåqaq (dqq) ʻesmicolar (impf.), ser fi 

(perf.)ʼ (Gesenius 200); aram. ofic. dqq adj. ʻfiʼ (sal) (DNWSI 258); sir. daq (dqq) 

ʻconvertir en pols, esmicolarʼ (LS 163); ug. dq ʻpetitʼ (DUL 277); acc. daqāqu ʻser petitʼ 

(AHw 162), duqququ ʻesmicolarʼ (AHw 162); SAr. dqq ʻfarinaʼ (DOSA 85); àr. daqqaqa 

ʻesmicolar, convertir en polsʼ (Lane 895) i et. (dqq) daqqa, daqaqa ʻser petit, ser nen, 

ser primʼ (CDG 140). 

L’arrel semítica *dakiy- ʻesmicolarʼ, que sens dubte s’ha de remuntar a la 

vegada a una arrel PS biconsonàntica *duk-, pels testimonis de les llengües semítiques, 

és molt antiga, car es remunta a l’arrel verbal AA **dak- /duk- ʻcolpirʼ (Diakonoff et alii 

1995b: 16, Ehret 1995: 129 i HSED 146). Considero que aquesta arrel verbal és una 

Wurzelvariation de l’arrel originària i més antiga AA *daq / *duq ʻesmicolarʼ, una arrel 

verbal que ha de ser denominativa del substantiu AA *daq ʻsorraʼ (HSED 146).  
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I. v¨k¨s ʻextreure (aigua)ʼ 

PS *dlaw- ʻtreure (aigua)ʼ < PS *dlū ʻgalledaʼ < PS *dal- ʻpenjarʼ < AA *dal- ʻpenjarʼ 

 El verb de l’hbr. bíblic dålåh es troba dividit a HAL (213) en dues accepcions: la 

primera significa ʻextreure (aigua)ʼ (Gesenius 194, HAL 214); la segona, testimoniada 

únicament en Pr 26,7, significa ʻpenjar, fer balanceigʼ (HAL 213). 

 La primera accepció de dålåh significa en la forma bàsica ʻextreure (aigua)ʼ; 

aquest verb, en la Bíblia hebrea, es troba documentat en forma qal (perf., impf. i inf.) i 

en forma pi (perf.). Quant a aquesta primera accepció, veg. Gesenius (194) i HAL (214). 

 En relació amb la resta de les llengües semítiques, en semític nord-occidental es 

troba documentada una base consonàntica dly, mentre que en semític oriental i sud-

occidental se’ns ha conservat una base consonàntica dlw: cf. aram. targ. dlˀ, dly ʻestar 

suspès; extreure, elevarʼ (Jastrow 309); j. aram. palest. biz. dly ʻextreure, elevarʼ (DJPA 

150); j. aram. bab. dly ʻelevar, extreure aiguaʼ (DJBA 339); sir. dəlā ʻextreureʼ (LS 154); 

acc. dalū ʻextreureʼ (dlw CDA 4); SAr. mdlw (subst.) ʻpes, valorʼ (DOSA 82); àr. dlw 

ʻextreure, estirar, fer marxarʼ (Kazimirski 1: 727) i et. dalawa ʻpesarʼ (CDG 132). 

Totes aquestes formes verbals han de relacionar-se amb l’arrel nominal PS *dlw- 

ʻgalledaʼ, una arrel documentada en totes les branques del semític: veg. acc. dalû 

ʻgalledaʼ (CDA 4); hbr. epigr. dly ʻgalledaʼ (DNWSI 249); hbr. bíbl. delî ʻgalledaʼ (HAL 

214) i àr. dawl ʻgalledaʼ (AED 934). Quant a la base biconsonàntica dal- en PS, veg. del 

Olmo (2002); quant a aquesta arrel nominal, veg. especialment del Olmo (2002: 107). 

Aquesta arrel nominal PS es troba reconstruïda en AA **dl≤u ª, **du ≤l (metàt.), *dlˀ 

ʻgalledaʼ per Diakonoff et alii (1995: 29) i testimoniada, a banda del PS, en les llengües 

txàdiques següents: angas tūl ʻrecipient per a l’aiguaʼ; kariya n-dul, miya duwal i siri 

nduli ʻrecipientʼ; tumak dàlà-m ʻrecipient per al gra o l’aiguaʼ; dormo dáli ʻrecipientʼ. 

 Des del punt de vista AA, el HSED no reconstrueix aquesta arrel AA; Ehret 

(1995: 131) reconstrueix una arrel verbal AA **dul- amb el significat d’ʻelevar, 

dipositarʼ, documentada, en cuix. or. dul ʻpart superior d’alguna cosaʼ i en tx. or. *dl 

ʻarrossegarʼ. Però aquest autor no reconstrueix cap arrel PS, ans només dóna el testimoni 

del SAr. modern *dlw ʻelevar amb cordaʼ. Quant als problemes en la reconstrucció 

d’aquesta arrel AA, cf. del Olmo (2002: 110, n. 26). 

 

II. v¨k¨s ʻpenjarʼ (intr.), ʻfer balanceigʼ 

PS *dl-aw- ʻpenjarʼ < AA *dal- ʻpenjarʼ 
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 La segona accepció del verb bíblic dålåh significa ʻpenjar, fer balanceigʼ (HAL 

213), i en la Bíblia hebrea aquesta forma verbal es troba testimoniada únicament en Pr 

26,7, en forma qal (perf.) en el passatge següent: oh¦kh¦x§f h¦p§C k¨J¨nU �j·¯X¦P¦n o¦h©e¶J Uh§k©S, 

(ʻcom les cames d’un coix que trontollen, així és el proverbi en boca dels necisʼ).  

Les traduccions antigues donen lectures més parafràstiques: cf. LXX, ajfelou' 

poreivan skelw'n kai; paroimivan ejk stovmato" ajfrovnwn (Rahlfs 2: 230) i Vulgata, 

Quomodo pulchras frustra habet claudus tibias, sic indecens est in ore stultorum 

parabola (Vulg. 11: 105). 

 En les llengües semítiques aquesta arrel verbal es troba molt ben testimoniada en 

forma d’arrel reduplicada o geminada. Quant a les formes reduplicades, veg. sir. dandel 

ʻcommoureʼ, ˀetdandal ʻpenjar, suspendreʼ (LS 159), àr. daldala, ʻposar en moviment, 

moure quelcom suspèsʼ (Lane 1: 901). Quant a les formes geminades, veg. hbr. bíbl. 

dålal ʻpenjarʼ (Gesenius 195, HAL 214), àr. dalla II ʻdeixar penjat, posar en movimentʼ 

(Lane 1: 901) i et. dalala, dallala ʻpentinar els cabellsʼ (CDG 131).  

En relació amb aquestes formes geminades i reduplicades, veg. del Olmo (2002: 

102-104). Quant a l’etimologia amb relació a la semàntica de la base binària PS *dal-, 

veg. del Olmo (2002); amb relació a la derivació semàntica original *dal- ʻpenjar; 

quelcom suspèsʼ i la seva derivació semàntica i morfològica nominal (dal- ʻportaʼ; 

dal(l)- ʻcabellʼ; dā(wa)la ʻquelcom penjantʼ→ʻgalledaʼ) i verbal (dall- ʻdirigirʼ; 

dā(wa)la ʻmoure, girarʼ; ʻgalledaʼ) veg. especialment del Olmo (2002: 110-111). 

Tal com s’ha esdevingut amb la primera accepció, des del punt de vista AA, el 

HSED no reconstrueix aquesta arrel AA. Ehret (1995: 131) reconstrueix una arrel verbal 

AA **dul- amb el significat d’ʻelevar, dipositarʼ, documentada, en cuix. or. dul ʻpart 

superior d’alguna cosaʼ i en tx. or. *dl ʻarrossegarʼ. Però aquest autor no reconstrueix 

cap arrel PS, ans només dóna el testimoni del SAr. modern *dlw ʻelevar amb cordaʼ. 

Una arrel nominal AA **dl ≤u ª, **du ≤l (metàt.) i **dlˀ ʻgalledaʼ es troba 

reconstruïda a Diakonoff et alii (1995: 29) i testimoniada, a banda del PS, en les 

llengües txàdiques següents: angas tūl ʻrecipient per a l’aiguaʼ; kariya n-dul; miya 

duwal i siri nduli ʻrecipientʼ; tumak dàlà-m ʻrecipient per al gra o l’aiguaʼ; dormo dáli 

ʻrecipientʼ. Quant als problemes en la reconstrucció d’aquesta arrel AA, cf. del Olmo 

(2002: 110, n. 26). 

 

I. v²n²S ʻser com, assemblar-se aʼ 
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PS *dam-iy- ʻassemblar-se aʼ < PS *dam- ʻsangʼ < AA **dam- ʻsangʼ 

De la base consonàntica hebrea dmh, cal fer-ne tres distincions, car segurament 

provenen d’arrels etimològicament diferenciades (així HAL 216; no pas així en Gesenius 

197, que diferencia només dues accepcions).  

La primera forma verbal correspon a dåmåh I, que significa ʻassemblar-se, ser 

comʼ, un verb testimoniat en la Bíblia hebrea en forma qal (perf., impf., imperat. i ptc.) i 

pi. (perf. i impf.). Quant a aquesta forma verbal, veg. Gesenius (197) i HAL (216). 

Amb relació a la resta de les llengües semítiques, aquesta arrel verbal es troba 

documentada únicament en semític nord-occidental: veg. aram. ofic. i palm. dmˀ 

ʻassemblar-se a, ser comʼ (DNWSI 251); j. aram. palest. biz. dmy ʻassemblar-se, ser comʼ 

(DJPA 151) i j. aram. bab. dmy ʻser semblant, compararʼ (DJBA 341). 

L’origen etimològic del verb hebreu dåmåh roman encara poc clar. La meva 

hipòtesi, tenint present la semàntica del verb i la morfologia d’aquest, és que cal que 

aquest verb, que reconstrueixo sota l’estructura de l’arrel verbal PS *dam-iy-, sigui 

considerat un verb denominatiu del substantiu primitiu PS i AA *dam-, que significa 

ʻsangʼ (veg. Diakonoff et alii 1995b: 19, Ehret 1995: 132 i HSED 147). Tenim, doncs, en 

aquest cas, un bon exemple d’arrel verbal denominativa (en l’estadi PS, i no pas AA, car 

l’arrel verbal AA no es troba testimoniada encara; veg., emperò, el testimoni de l’eg. dmỉ 

ʻtocar, unir-se, atènyerʼ, a CDME 313 i WAS 5: 453) d’origen biconsonàntic i allargada 

per un determinatiu -y sufixat a l’arrel d’un substantiu primitiu PS.  

Quant a la reconstrucció AA de l’arrel nominal, veg. Bender (2007: 8), Diakonoff 

et alii (1995b: 19), Ehret (1995: 132) i HSED (147). Quant a la reconstrucció de l’arrel 

verbal en PS i AA, veg. Diakonoff et alii (1995b: 21) i Ehret (1995: 497 i 132). 

 

II. v²n²S ʻser silenciós, tranquilʼ 

PS *dam-ay- ʻestar tranquilʼ  

La segona accepció és formada pel verb dåmåh II, que significa ʻser silenciós, 

estar tranquilʼ (HAL 216). Aquest verb és testimoniat en la Bíblia hebrea en forma qal 

(impf.) i nif. (inf. i ptc.).  

Aquest verb tertiae infirmae s’ha de relacionar etimològicament amb el verb 

hebreu (pll) dåmam ʻser silenciósʼ (Gesenius 198, HAL 217). Aquesta arrel mediae 

geminatae es troba documentada en totes les branques del semític: veg. aram. targ. 

damdem ʻestar sorprèsʼ (Jastrow 312); fen. dmm ʻreposarʼ (?) (DNWSI 252); j. aram. 

palest. biz. dmm ʻser silenciósʼ (DJPA 152); acc. damāmu ʻqueixar-seʼ (AHw 155); ug. 
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dmm ʻlamentar-seʼ (DUL 274) i et. damama (yədməm) ʻestar admiratʼ (CDG 134). Veg. 

també la base consonàntica còncava dwm del semític: hbr. dûmå ʻsilenciʼ (Gesenius 

189); ug. d-m ʻestar tranquilʼ (DUL 272) i àr. dāma (dwm) ʻestar tranquilʼ (Lane 935).  

Des del punt de vista de la reconstrucció AA, no he pogut emparentar l’arrel 

verbal PS *damay- amb cap altra arrel nominal o verbal camiticosemítica. Quant a 

l’arrel verbal AA **dam- (biconsonàntica i formalment semblant a la PS *damay-), que 

significa ʻviure, romandreʼ, veg. Diakonoff et alii (1995b: 19) i HSED (148). Amb 

relació a aquesta darrera arrel verbal AA, veg. eg. dmỉ ʻciutat, poble, veïnatʼ (CDME 313).  

 

III. v²n²S ʻacabar, tallar, destruirʼ 

PS *dam-iy- ʻtrencarʼ < AA **dam- ʻtrencar, prémerʼ < AA **dam- ʻespasaʼ 

La tercera accepció és formada pel verb dåmåh III, que significa ʻacabar, fer 

acabar, tallar, destruirʼ. Aquest verb és testimoniat en la Bíblia hebrea en forma qal 

(perf.) i nif. (perf., inf.). Quant a aquesta forma verbal bíblica, veg. Gesenius (198) i 

HAL (216).  

Quant a la resta de les llengües semítiques, no sembla que aquesta forma es 

pugui relacionar etimològicament amb cap verb semític (així també Gesenius 198). HAL 

(216) el relaciona etimològicament amb la segona accepció (esdevenir tranquil → 

aturar-se → deixar d’existir), i així també Leslau (CDG 134), que el relaciona amb el 

verb hebreu geminat dåmam ʻser silenciósʼ.  

La meva opinió és que la base consonàntica hebrea dmy no s’ha de relacionar 

etimològicament amb la base consonàntica geminada dmm ni tampoc amb la còncava 

dwm que les llengües semítiques testimonien, car el verb tertiae infirmae ha de ser 

remuntat, per forma i per semàntica, a una arrel AA distinta de l’arrel verbal geminada i 

còncava, les quals han de derivar d’una arrel verbal AA *dam- originària que significa 

ʻviure, romandreʼ, veg. Diakonoff et alii (1995b: 19) i HSED (148).  

Acceptada aquesta distinció, el verb hebreu ha de derivar, doncs, d’una arrel 

verbal distinta, que és, en darrer terme, l’arrel verbal biconsonàntica AA *dam-, que 

significa ʻrompreʼ, testimoniada també, a banda del PS *damiy- ʻtrencarʼ, en ber. *dVm- 

ʻrompreʼ, tx. occ. *daˀVm- ʻpegarʼ, tx. or. *diˀim- ʻrompreʼ i en les llengües del Rift 

*dam- ʻtrencarʼ; considero la possibilitat que aquesta arrel verbal AA sigui denominativa 

del substantiu primitiu AA **dam- ʻespasaʼ. Veg. també el testimoni de l’eg. dm ʻclavar 

una armaʼ (WAS 5: 449); dm.t ʻdaga, espasaʼ (WAS 5: 450, CDME 312), dm3 ʻtallar caps, 
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escapçarʼ (CDME 313). Quant a la reconstrucció d’aquesta arrel verbal PS i AA, veg. 

Diakonoff et alii (1995b: 23).  

 

v¨g¨s ʻcercar, preguntar perʼ 

PS *daˁ-aw- ʻsaberʼ < AA **daˁ- / **diˁ- ʻmirar, saberʼ 

El verb dåˁåh ʻcercar, preguntar perʼ es troba testimoniat en la Bíblia hebrea en 

forma qal (impf., imperat. i inf.). Atès que la conjugació sufixada no ha estat 

documentada, les formes testimoniades són formalment idèntiques a les de ydˁ ʻsaber, 

conèixerʼ: és en aquest sentit que Gesenius (200) no reconstrueix per a l’hebreu bíblic 

aquesta arrel verbal. Quant a aquesta forma verbal bíblica, veg. HAL (219). 

Amb relació a la resta de les llengües semítiques, una base consonàntica dˁw es 

troba també documentada en semític sud-occidental: veg. SAr. dˁw ʻconèixer, tenir 

coneixementʼ (DOSA 84) i àr. daˁāw ʻpreguntar, fer venir, cridar algú; pregarʼ 

(Kazimirski 1: 704). Paral·lelament a aquesta arrel verbal, el semític occidental 

testimonia també una arrel nominal allargada pel sufix -t: veg. ug. dˁt I ʻconeixement, 

informacióʼ (DUL 259); hbr. bíbl. dˁt ʻconeixementʼ (HAL 228); pun. dˁt ʻconeixementʼ 

(DNWSI 440); j. aram. bab. daˁettåˀ ʻconeixement, intenció, opinióʼ (DJBA 345); i acc. 

di/aˀ(a)tu ʻconeixementʼ (AHw 168). 

Des del punt de vista afroasiàtic, el HSED (143) reconstrueix l’arrel verbal AA 

**daˁ- / **diˁ- ʻmirar, saberʼ, una arrel verbal que podria relacionar-se amb l’arrel 

verbal PS suara comentada; el HSED no recull el testimoni del semític, però sí que 

menciona el testimoni de les llengües afroasiàtiques següents: tx. occ. *diH- / *diw- 

ʻmirarʼ (*-w- secundària < *-H- abans de vocal arrodonida); saho-afar *daˁ- / *diˁ- 

ʻsaber, ser capaçʼ; tx. or. *daˁ- ʻentendreʼ, ʻveureʼ; Dhl. ḏaaw-aṯ- ʻtenir cura deʼ i Rift 

*daˀ- ʻmirar, observarʼ (*-ˀ- < *-ˁ-); cf. reduplicacions en Dhl. ḏiiḏ- ʻinspeccionarʼ i Rift 

*did- ʻrecordarʼ. 

El testimoni del PS és mencionat en Diakonoff et alii (1995: 30), que recull 

únicament l’accepció de l’àr. dˁu ª ʻcridar; convidarʼ, el qual reconstrueix per a l’AA una 

arrel verbal **dˁ > **dˁi ª/u ª amb el significat de ʻcridarʼ (tr., intr.); així també es 

reconstrueix en Ehret (1995: 137). Diakonoff et alii (1995: 30) documenten també el 

testimoni de les llengües AA següents: àr. dˁu ª ʻcridar; convidarʼ; cuix. (Bed.) di ʻparlar, 

anomenarʼ; tx. (angas) dō ʻsoroll, so, critʼ; bačama diyà, gudu dîhəù ʻpreguntarʼ, masa 

deˀe ʻparlarʼ. 
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I. v²d²v 

PS *ha-giy- ʻqueixar-seʼ < AA **gay- ʻdirʼ 

Amb relació a la base consonàntica hebrea hgh, hom acostuma a dividir en dues 

les arrels verbals corresponents. La primera, hågåh I, significa ʻlamentar-se, queixar-seʼ 

(Gesenius 211 i HAL 228) i es troba testimoniada en la Bíblia hebrea únicament en els 

textos poètics en forma qal (perf, impf. i inf. abs.), po. (inf. abs.) i hif. (ptc. pl.). 

Quant a la resta de les llengües semítiques, el verb es troba testimoniat en 

semític nord-occidental, oriental i sud-occidental en forma d’arrel tertiae infirmae o 

d’arrel geminada: veg. arameu DA hgy (qal) ʻdirʼ (?) (DNWSI 269); aram. targ. hagåˀ 

(hgy) ʻíd.ʼ (Jastrow 331); j. aram. palest. biz. hgy ʻpensar, estudiarʼ (DJPA 158); j. aram. 

bab. hgy ʻmeditar, tramarʼ (DJBA 360); sir. hgˀ ʻpensar, meditarʼ (LS 170); àr. hağā 

(hğw) ʻsatiritzar, insultarʼ (Kazimirski 2: 1396); veg. també les formes geminades hgg 

següents: ug. hgg ʻxiuxiuejarʼ (DUL 336) i acc. agāgu ʻxiuxiuejarʼ (AHw 14). 

Aparentment tots aquests verbs de base consonàntica hgy o hgg podrien semblar 

d’origen onomatopeic. Però la meva recerca em mena a considerar aquesta arrel 

d’origen molt antic i, per tant, a remuntar-la a l’estadi afroasiàtic. Així doncs, totes les 

formes testimoniades amb tercera radical y- s’haurien de remuntar a una arrel PS que 

reconstrueixo com a *hagiy-, amb el significat originari de ʻqueixar-seʼ, car així ho 

exigeix la reconstrucció ateses les formes documentades com a tertiae infirmae. 

Aquesta arrel ha de derivar de l’arrel AA **gay-, que significa ʻdirʼ, testimoniada també 

en les llengües afroasiàtiques: veg. eg. ḏwy ʻdir, cridarʼ (WAS 5: 550); tx. occ. *gay- 

ʻdirʼ; tx. centr. *ga- ʻparlarʼ; omot. *gay- ʻdirʼ. 

 Acceptada aquesta etimologia afroasiàtica, tenim aquí un bon exemple d’una 

arrel AA biconsonàntica allargada en PS per un prefix ha- que hauria afegit a l’arrel 

verbal una connotació d’iterativitat i causativitat respecte al significat verbal neutre 

originari (ʻparlarʼ → ʻqueixar-seʼ). 

 

II. v²d²v ʻseparar, allunyarʼ (tr.) 

PS *hag-iy- ʻseparar, allunyarʼ  

cf. AA **gay- ʻmoure’sʼ 

La segona accepció del verb hebreu hågåh significa ʻseparar, allunyarʼ (tr., veg. 

Gesenius 212 i HAL 228), i apareix en la Bíblia hebrea documentat en forma qal (perf. i 

inf. abs.) en els passatges següents:  
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• Is 27,8: oh�s�e oIh�c v�J�E�v IjUr�c v°°�Nd�v (ʻels ha expulsat amb una bufada 

terrible en un dia de ventʼ). 

• Pr 25,4, en forma d’inf. abs: ;�x�F°n oh°dh�x Id�v (ʻsepara les escòries de la 

plataʼ). 

• Pr 25,5: Q�k�n-h	b�p�k g�J�r Id�v (ʻsepara del rei el mal consellerʼ). 

No he trobat aquest verb testimoniat en cap altra de les llengües semítiques, ni 

com a arrel verbal dèbil o geminada, ni com a arrel nominal. L’isolament d’aquesta 

forma, doncs, em mena a considerar la possibilitat que aquest verb es trobi emparentat 

amb el verb hebreu yågåh, que significa ʻpatirʼ (veg. l’entrada corresponent a Gesenius 

387). 

Però en aquest cas el testimoni de les llengües afroasiàtiques pot ser molt 

interessant i, una vegada més, pot arribar a aclarir problemes d’etimologia d’arrels 

semítiques poc clares. En AA es reconstrueix una arrel intransitiva **gay-, que significa 

ʻmoure’s, anar-se’nʼ (HSED 206) i que apareix testimoniada en les llengües 

afroasiàtiques sota les arrels verbals següents: tx. occ. *gay- / *guy- ʻcórrerʼ; tx. centr. 

*gway- ʻarribar, seguirʼ; tx. or. *giy- ʻarribarʼ; saho-afar *gay- ʻarribarʼ; cuix. or. *gay- 

ʻarribarʼ.  

Estudiat el cas amb deteniment, la meva hipòtesi és que l’arrel PS *hagiy- 

ʻseparar, allunyarʼ, d’on deriva el verb hebreu hågåh (tertiae y), ha d’estar relacionada 

amb aquesta antiga arrel verbal intransitiva camiticosemítica: el canvi del significat 

intransitiu AA d’ʻarribarʼ envers la causativitat verbal ʻseparar, allunyarʼ testimoniada en 

el semític quedaria demostrat pel prefix determinatiu *ha-, que en protosemític s’ha 

prefixat a l’arrel verbal per crear una nova arrel triconsonàntica i causativa. 

 

v²s²v ʻintroduir la màʼ 

PS *ha-diy- ʻintroduir; guiarʼ < AA **day- ʻficar, inserirʼ 

El verb hådåh ʻintroduir la màʼ (intr. ˁl-) és un hàpax bíblic, car el trobem 

documentat un sol cop en el text masorètic, concretament a Is 11,8, en forma de perf. 

qal: v�s�v Is�h kUn�D h�bIg�p�m ,�rUt�n k�g�u ʻel nen ficarà la mà al cau de la serpʼ (la LXX 

llegeix igualment th;n cei§ra ejpibalei§, veg. Rahlfs 2: 581). Amb relació a l’etimologia i 

el significat d’aquest hàpax verbal, veg. Greenspahn (1984: 111), Gesenius (213) i HAL 

(229). 
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Tot i tractar-se d’un hàpax bíblic, aquesta arrel verbal es troba documentada en 

semític nord-occidental i sud-occidental amb una base consonàntica hdy i amb un 

significat una mica derivat de l’originari: veg. palm. hdy ʻcapitostʼ (DNWSI 270); sir. 

(pa.) hdy ʻguiarʼ (LS 171); SAr. hdy ʻguiar, capitanejarʼ (DOSA 105) i àr. hadā (hdy) 

ʻguiarʼ (Kazimirski 2: 1404). Veg. també la forma verbal hdy del j. aram. bab. (a DJBA 

362), el significat del qual és, segons Sokoloff, incert. 

Si bé l’etimologia d’aquesta arrel verbal no és prou clara, crec que l’arrel PS 

*hadiy- ʻintroduir; guiarʼ es podria relacionar amb l’arrel AA **day- que significa ʻficar, 

inserirʼ, d’on hauria derivat l’arrel PS. L’arrel AA **day- (HSED 155) es troba 

documentada en les llengües afroasiàtiques sota les formes següents: eg. (pir.) ʻficarʼ 

(amb un prefix w-, CDME 72); tx. centr. *day- ʻposarʼ; tx. or. *daH- ʻintroduirʼ. 

L’estructura de l’arrel semítica s’explicaria per la prefixació del determinatiu ha- a 

l’arrel biconsonàntica AA originària, el qual prefix hauria donat a la majoria de llengües 

semítiques una connotació altament causativa i hauria transitivitzat el verb (cf. 

ʻintroduir → conduir → guiarʼ). 

Al marge de l’arrel AA **day- reconstruïda pel HSED (155), emperò, cal tenir 

també en compte paral·lelament l’arrel AA *hid- ʻdirigirʼ que reconstrueix Ehret (1955: 

380), amb la qual podria relacionar-se l’arrel PS *hadiy- ʻintroduir; guiarʼ. Aquesta arrel 

verbal AA, segons la documentació que aporta Ehret (1995: 380), estaria també 

documentada, a banda del PS, en eg. hd ʻatacar; assetjarʼ i en cuix. *hid- o *hiid- 

ʻconduir (animals)ʼ. 

 

v²u²v ʻesdevenirʼ 

PS **hūy- ʻser, esdevenirʼ < AA **haˀ- / *haw- / *hay- ʻser, existirʼ;  

AA **haw- / **hay- ʻcaureʼ 

El verb d’estat håwåh ʻesdevenirʼ és una variant de la forma més habitual håyåh 

ʻescaure’s, esdevenir, serʼ, ambdós verbs vocalitzats en la conjugació prefixada amb 

timbre e. Aquest verb es troba testimoniat en la Bíblia hebrea només en forma qal 

(impf., imperat. i ptc., així Gesenius 224) i pi. (inf., així a HAL 231). No considero 

necessària fer la distinció present en HAL (231-232) entre una arrel håwåh I ʻcaureʼ i una 

segona arrel, håwåh II ʻesdevenirʼ, car etimològicament han d’estar emparentades. 

La base consonàntica hwy / hyy es troba documentada sota diferents formes 

verbals en semític nord-occidental: veg. hbr. epigr., aram. antic i ofic., palm. i j. aram. 

hwy ʻser, existir, esdevenirʼ (DNWSI 271); aram. hawåˀ (hwˀ), la forma usual per ʻserʼ 
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(veg. Jastrow 338, el qual fa la relació següent: ʻescaure’s, acciditʼ > ʻesdevenir, 

givgnesqaiʼ); j. aram. palest. biz. hwy ʻser, existir, esdevenirʼ (DJPA 160) i j. aram. bab. 

hwy ʻser, esdevenir, existirʼ (DJBA 370).  

El verb ug. hwy ʻvolerʼ (DUL 350) ha de derivar d’una arrel PS distinta, que és 

*hVw- ʻvolerʼ, la qual, al seu torn deriva de l’arrel AA *haw- ʻvolerʼ (veg. HSED 259). 

Cf. també àr. hawiya ʻcaureʼ (Lane 2904), d’una arrel semítica *hVw- / *hVy- < AA 

*haw- / *hay- ʻcaureʼ (veg. HSED 259). 

Aquesta arrel semítica *hūy- és molt antiga i remuntable a l’arrel AA *haˀ- / 

*haw- / *hay- ʻser, existirʼ (HSED 256), que es troba testimoniada en diferents llengües 

afroasiàtiques: veg. ber. *hVˀ- ʻserʼ; tx. centr. *hay- ʻviureʼ; tx. or. *hay- ʻserʼ; saho-afar 

*hay- ʻviureʼ; cuix. or. *ˀa-hay- ʻserʼ. Cf. també el testimoni de l’eg., no documentat al 

HSED, h3y ʻcaure, escaure’sʼ (WAS 2: 473, CDME 156) i h3w ʻedat, temps, èpocaʼ (WAS 2: 

478 i CDME 156). 

 

v²h²v ʻesdevenir-se, esdevenir, serʼ 

PS *hūy- ʻser, esdevenirʼ  

< AA **haˀ- / *haw- / *hay- ʻser, esdevenirʼ 

El verb d’estat håyåh ʻescaure’s, esdevenir, serʼ és un verb vocalitzat en la 

conjugació prefixada amb timbre e. Aquest verb es troba testimoniat àmpliament en la 

Bíblia hebrea (ca. 3750 cops) en forma qal i nif. Quant a aquesta forma verbal bíblica, 

que té la seva forma paral·lela en el verb håwåh suara mencionat, veg. Gesenius (224) i 

HAL (233). 

Com ja ha estat comentat, la base consonàntica hwy / hyy es troba documentada 

sota diferents formes verbals en semític nord-occidental i sud-occidental: veg. hbr. 

epigr., aram. antic i ofic., palm. i j. aram. hwy ʻser, existir, esdevenirʼ (DNWSI 271); 

aram. hawåˀ (hwˀ), la forma usual per ʻserʼ (Jastrow 338); j. aram. palest. biz. hwy ʻser, 

existir, esdevenirʼ (DJPA 160) i j. aram. bab. hwy ʻser, esdevenir, existirʼ (DJBA 370). Cf. 

també àr. hawiya ʻcaureʼ (Lane 2904).  

El verb ug. hwy ʻvolerʼ (DUL 350) ha de derivar d’una arrel PS distinta, que és 

*hVw- ʻvolerʼ, la qual, al seu torn deriva de l’arrel AA *haw- ʻvolerʼ (veg. HSED 259).  

Tal i com ja s’ha comentat en l’entrada anterior, aquesta arrel semítica *hūy- és 

molt antiga i remuntable a l’arrel AA *haˀ- / *haw- / *hay- ʻser, existirʼ (HSED 256), que 

es troba testimoniada en diferents llengües afroasiàtiques: veg. ber. *hVˀ- ʻserʼ; tx. centr. 

*hay- ʻviureʼ; tx. or. *hay- ʻserʼ; saho-afar *hay- ʻviureʼ; cuix. or. *ˀa-hay- ʻserʼ. ). 
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Aquesta arrel AA s’ha de relacionar amb l’arrel verbal AA *haw- / *hay-, que significa 

ʻcaureʼ (veg. HSED 259). Cf. també el testimoni de l’eg., no documentat al HSED, h3y 

ʻcaure, escaure’sʼ (WAS 2: 473, CDME 156) i h3w ʻedat, temps, èpocaʼ (WAS 2: 478 i 

CDME 156). Veg. també eg. ỉw ʻserʼ (WAS 1: 42). 

 

v²z²v ʻsomiar, desvariarʼ (intr.) 

PS *haz-aw- ʻsomiar, parlar en veu altaʼ 

El verb håzåh ʻsomiar, desvariarʼ (Gesenius 223), d’una base consonàntica hzw, 

es troba només testimoniat en la Bíblia hebrea en el llibre d’Isaïes 56,10 (en forma qal, 

ptc. act.): oUb�k h	c"v¶t oh�c�f¶J oh�z¶j (ʻ(els sentinelles d’Israel) jeuen, somien, els agrada 

d’ensopir-seʼ, la LXX tradueix el ptc. hebreu amb el participi mitjà gr. ejnupniazovmenoi 

ʻsomiadorsʼ, veg. Rahlfs (2: 642).  

Aquest verb es troba directament testimoniat en accadi sota les variants formals 

azû, ḫazû, asû ʻsospirarʼ (AHw 92), un verb que von Soden reconstrueix amb la base 

consonàntica ˀ2zw. 

En la meva recerca etimològica no he pogut trobar cap arrel nominal ni verbal 

semítica que se li pugui relacionar, ni tampoc cap arrel AA, a partir de la qual es pugui 

explicar l’arrel PS. Com a conjectura, i subratllo que l’origen etimològic encara no és 

prou clar, hi hauria la possibilitat de relacionar d’una manera paral·lela l’arrel PS amb 

dues arrels AA, una de verbal i una altra de nominal. 

Quant a l’arrel verbal, Ehret (1995: 513) reconstrueix per al pPS una arrel 

consonàntica *hz que significa ʻparlar en veu altaʼ, la qual derivaria d’una arrel pAA 

**hôoz- ʻparlarʼ. Aquesta arrel verbal pAA es troba documentada, a banda del PS, en eg. 

ḥzi ʻpregar; afavorir (algú)ʼ; en cuix. *hôoz- ʻexplicarʼ i en omot. (ometo) ho:d- ʻdirʼ. 

Quant a la reconstrucció d’aquesta arrel verbal, veg. Ehret (1995: 388). 

Paral·lelament a aquesta arrel verbal, es reconstrueix per a l’AA l’arrel nominal 

*hazin- que significa ʻcor, intestíʼ (HSED 261), un substantiu que es troba testimoniat en 

tx. occ. sota l’arrel *hanz- < *hazin ʻintestíʼ i en àgau *ˀVzin- ʻcorʼ. L’estructura 

evolucionada d’aquest substantiu AA, que sembla certament que ja hagués tingut en 

aquest estadi un allargament mitjançant un sufix -ən (que podria donar un significat 

d’individualització a l’arrel nominal), no permet fer derivar de manera directa l’arrel 

verbal PS del substantiu AA, però sí que permet de posar-los en relació.  
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v²n²v ʻmurmurar, rugirʼ 

PS *him- ʻmurmurarʼ < AA **ham- ʻaiguaʼ 

El verb håmåh ʻmurmurar (les onades), rugir (com un animal)ʼ, testimoniat 

només en forma qal (perf., impf., inf. i ptc.), té una base consonàntica hmy (veg. 

Gesenius 242 i HAL 240).  

En la llengua hebrea bíblica es troba també la forma pll, de la mateixa base 

consonàntica, veg. håmam ʻfer soroll, moure’s sorollosamentʼ (Gesenius 243 i HAL 

241), com també la corresponent forma còncava, veg. hūm, hīm ʻmurmurar, rugirʼ 

(Gesenius 223 i HAL 232).  

Aquesta base consonàntica només es troba testimoniada en àr. (les altres 

llengües semítiques emprades en la comparació no la documenten): veg. àr. hamhama 

ʻmurmurarʼ (Kazimirski 2: 1449) i hāmā (hym) ʻmoure’s d’un lloc a l’altreʼ (Kazimirski 

2: 1469). 

Atès que la forma només es troba testimoniada en àr. i en hbr. bíblic, i atesa 

l’estructura morfològica i semàntica d’aquesta, sembla que es tracta a priori d’un verb 

de clar origen onomatopeic. Però, a més a més, els orígens d’aquesta arrel verbal poden 

ser molt antics, car es pot remuntar etimològicament a un estadi AA.  

La meva recerca em mena a concloure que l’arrel PS *him- és una arrel verbal 

d’origen denominatiu del substantiu AA **ham- ʻaiguaʼ, un substantiu que es troba 

testimoniat també en alguna de les llengües afroasiàtiques: veg. tx. occ. *ham- ʻaiguaʼ; 

tx. or. *ham- ʻaigua, plujaʼ (HSED 258). Sembla, doncs, que l’arrel PS *him-, que en les 

llengües històriques apareix testimoniada en forma de verb tertiae infirmae, geminat i 

còncau, derivaria d’aquest substantiu primitiu AA: quant a la morfologia, els diferents 

patrons semítics haurien ajudat a crear la nova arrel verbal a partir del substantiu 

biconsonàntic AA; quant al significat, la semàntica descriptiva de l’arrel PS amb relació a 

el substantiu AA és clara: **aigua → *fer com l’aigua, i.e., fer brogit, murmurar. Veg., 

en aquest sentit, el testimoni de l’eg., no documentat al HSED, hmy ʻcrit de joia, 

d’alegriaʼ (WAS 2: 490), hmhm.t ʻcrit de guerra, bramʼ (WAS 2: 490). 

 

v²r²v ʻconcebreʼ 

PS **hr-ay- ʻconcebreʼ < AA **hur ʻestar encintaʼ 

El verb håråh ʻconcebre, estar encintaʼ, vocalitzat en l’impf. qal en a a causa del 

significat estatiu originari, està testimoniat en la Bíblia hebrea en forma qal (perf., impf. 
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i inf. abs.), po. (ptc.) i pu. (perf.); quant a aquesta forma verbal bíblica, veg. Gesenius 

(247) i HAL (245). 

Quant a la resta de les llengües semítiques, aquesta arrel verbal estativa es troba 

testimoniada en semític nord-occidental i en semític oriental: veg. aram. antic hrh ʻestar 

encintaʼ (DNWSI 293) i ug. hry ʻconcebreʼ (DUL 347). En acc., sota la base cons. �2ry, hi 

trobem les formes verbals arû(m) V i erû IV ʻestar encinta, concebreʼ (AHw 72), un verb 

de classe i/i. 

Aquesta arrel semítica *hray- deriva de l’arrel biconsonàntica AA **hur- ʻestar 

encintaʼ, una arrel verbal testimoniada en tx. or. sota l’arrel biconsonàntica *hur- ʻestar 

embarassadaʼ. Veg. també el testimoni de l’eg., no recollit pel HSED, hrw ʻser feliç, estar 

content, tranquilʼ (WAS 2: 496 i CDME 159), hr.t ʻfelicitat, tranquil·litatʼ (WAS 2: 497 i 

CDME 159). Tornem a trobar aquí un nou cas d’adaptació radical, per part de les 

llengües semítiques, d’una arrel AA, originàriament biconsonàntica, a una de 

triconsonàntica. Quant a la reconstrucció d’aquesta arrel AA **hur-, veg. HSED (267) i 

Ehret (1995: 385), el qual dóna a l’arrel verbal AA el significat de ʻtrobar-se béʼ.  
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v²f²z ʻser clar, purʼ 

PS *zakaw- ʻser purʼ  

El verb d’estat zåkåh ʻser clar, purʼ (sempre en sentit moral) es troba testimoniat 

en la Bíblia hebrea en forma qal (impf. e), pi (perf. i impf.) i hitp. (imperat.); quant a 

aquesta entrada, veg. Gesenius (269) i HAL (258). 

Quant a la resta de les llengües semítiques, aquesta arrel verbal es troba 

testimoniada en totes les branques del semític: veg. aram. ofic. zky ʻser purʼ (DNWSI 

320); aram. targ. dekåˀ ʻser purʼ (Jastrow 307); j. aram. palest. biz. ʻser innocentʼ (DJPA 

177); j. aram. bab. zky ʻser innocent, victoriósʼ (DJBA 413); sir. dkˀ ʻser purʼ (LS 152); 

acc. zakû(m) II ʻser clar, innocent (d’una culpa)ʼ (zkw) (AHw 1506); àr. ḏakā (ḏkw) ʻser 

brillant, ser agut de pensamentʼ (Lane 971). 

Atès el testimoni del semític oriental i del semític sud-occidental, que 

documenten el verb amb tercera radical w, i atès el significat estatiu del verb, he 

reconstruït l’arrel PS amb vocalització temàtica estativa (a) i amb tercera radical -w. Tot 

i que l’arrel pot semblar d’origen molt antic, no he trobat en aquest cas cap arrel 

nominal o verbal AA amb la qual pugui estar relacionada l’arrel PS. 

 

v²b²z ʻfornicar, ser una prostitutaʼ 

PS *znay- ʻfornicarʼ 

El verb zånåh ʻfornicar, ser una prostitutaʼ es troba testimoniat en la Bíblia 

hebrea en forma qal (perf., impf. e, inf. abs. i ptc.), pu. (perf.) i hif. (perf., impf. i inf. 

abs.), veg. Gesenius (275) i HAL (263). 

Aquesta arrel verbal es troba també molt ben testimoniada en totes les branques 

de les llengües semítiques: veg. aram. targ. zenåˀ ʻanar darrere dels homesʼ (Jastrow 

406); j. aram. palest. biz. zny ʻser una prostitutaʼ (DJPA 179); j. aram. bab. zny ʻactuar 

promíscuamentʼ (pa., DJBA 418); àr. zanā (zny) ʻfornicarʼ (Lane 1260); et. zanaya 

ʻfornicarʼ (CDG 642).  

L’origen AA d’aquesta arrel verbal estativa no és clar: en la meva recerca 

etimològica no he trobat cap arrel verbal o nominal que pugui estar emparentada d’una 

manera clara amb el PS *znay-. 

Paral·lelament a aquest fet, Dillmann (1055), seguit per Noeldeke (1886, ZDMG 

40: 155), Brockelmann (1928: 200) i M. Cohen (1929 BSL 30: 144), identificà aquesta 

base consonàntica zny amb el verb et. zammawa (zmm) ʻfornicar, cometre adulteriʼ (CDG 

639), una arrel geminada que podria estar relacionada amb el verb hbr. zimmå (< zmm) 
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ʻtramar, maquinarʼ (Gesenius 273). Això no obstant, sóc de l’opinió que aquesta darrera 

forma verbal cal que sigui remuntada a una arrel verbal distinta de la base consonàntica 

zny. Així doncs, la forma hebrea zimmå ha de derivar-se del PS *zVm- ʻpensarʼ, que 

deriva de l’arrel biconsonàntica AA **zam- ʻpensar, recordarʼ, testimoniada en tx. occ. 

*zum- ʻrecordarʼ i en tx. centr. *zam- ʻpensarʼ (HSED 542). 

 

I. v²r²z ʻespargirʼ (tr.) 

PS *ḏar-iy- ʻescamparʼ (tr.) i *ḏaraw- ʻescamparʼ (intr.) 

< AA **ḏar- / **ḏir- ʻllençarʼ 

El verb agentiu zåråh ʻespargir, escampar, dispersarʼ (tr.) es troba testimoniat en 

la Bíblia hebrea en forma qal (impf. e, imperat. ẹ, inf. i ptc.), nif. (impf., inf.), pi. (perf., 

inf.) i pu. (impf.); veg., quant a l’entrada d’aquest verb, Gesenius (279) i HAL (268). 

Aquest mateix verb es troba també testimoniat sota la base consonàntica zry / 

zrw en semític nord-occidental, oriental i sud-occidental: veg. nab. zry ʻdispersarʼ 

(DNWSI 340); aram. targ. deråˀ (dry) ʻdispersarʼ (Jastrow 322) i sir. dərā ʻespargir, 

escamparʼ (LS 164); ug. dry ʻespargirʼ (DUL 282); l’acc. té un verb tertiae w que és 

zarû(m) II, sarûm II, ass. zarāˀu ʻescamparʼ (zrw) (AHw 1516), de classe (u/u); veg. àr. 

�arā (�ry) ʻespargirʼ (Lane 964); et. zarawa i zaraya ʻdissiparʼ (CDG 644).  

Paral·lelament a aquests testimonis de verbs tertiae w et y, el semític sud-

occidental té documentades també arrels verbals reduplicades (plpl) i geminades (pll), la 

qual cosa evidencia l’origen biconsonàntic de l’arrel verbal: veg. àr. ḏarḏara (Lane 

957), ḏarra ʻescamparʼ (Lane 957) i et. zarzara ʻdispersar, dissoldreʼ (CDG 644) i, de la 

base cons. zrr, les formes verbals zarra i zarara ʻescampar (quelcom) al sol per ser 

assecatʼ (CDG 644).  

Sens dubte aquestes bases consonàntiques del semític (ḏry, ḏrw, ḏrḏr i ḏrr) han 

de relacionar-se amb el sem. zrˀ/ˁ ʻsembrar, espargir llavorsʼ (veg. Leslau CDG 642), 

testimoniat en et. sota la forma zarˀa ʻsembrar, espargir llavorsʼ (CDG 642), en àr. ḏaraˀa 

(Lane 957) i zaraˁa ʻsembrar, espargir llavorsʼ (Lane 1223), en hbr. bíbl. zåraˁ 

ʻsembrarʼ (Gesenius 281) i en aram. targ. dəraˁ, zəraˁ ʻfruit, resultatʼ (Jastrow 324). 

He reconstruït per al PS, atès el testimoni de les llengües històriques, dues arrels 

verbals tertiae infirmae distintes quant a l’argumentalitat verbal. La primera és *ḏariy- 

ʻescamparʼ (tr.), una arrel tertiae y de significat plenament transitiu; la segona és 

*ḏaraw- ʻescamparʼ, una arrel tertiae w que a l’origen devia ser intransitiva. Ambdues 

arrels han de derivar de l’arrel camiticosemítica **ḏar- / **ḏir- ʻllençarʼ (HSED 551), 
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una arrel verbal testimoniada, a banda del PS, en tx. or. sota la forma biconsonàntica 

*ḏar- ʻllençarʼ. Aquesta arrel AA crec que, per forma i per significat, ha de relacionar-se 

amb el substantiu primitiu AA *ḏor- ʻpols, sorraʼ (HSED 554), testimoniada en PS *ḏurw- 

ʻpolsʼ (veg. àr. *ḏurw-) i tx. occ. *ḏwar- ʻsorraʼ, i és probable que, del substantiu, 

n’hagi derivat l’arrel verbal, que, en aquest cas, fóra denominativa. 

 

II. v²r²z ʻmesurarʼ  

hbr. bíbl. zariy- ʻmesurarʼ < sem. occ. *zrt ʻpam (mesura)ʼ < eg. ḏr.t ʻmàʼ 

Diferent de la primera accepció ha de ser considerat el verb transitiu zåråh 

ʻmesurarʼ, un verb que es troba testimoniat en la Bíblia hebrea únicament un cop, en 

forma pi. (perf.), al Sl 139,3: ¨,h·°r¥z h°°g§c¦r§u h°j§r¨t (ʻtu mesures el meu camí i repòsʼ). 

Quant a aquesta forma verbal bíblica, veg. HAL (269). Quant a les traduccions antigues 

d’aquest passatge, cf. LXX (th;n trivbon mou kai; th;n scoi'novn mou su; ejxicnivasa" ʻtu 

seguies les petges del meu camí i de la meva vidaʼ, veg. Rahlfs 2: 152) i la Vulgata 

(semitam meam et funiculum meum investigasti, veg. Vulg. 10: 282). 

Des del punt de vista etimològic, aquesta forma verbal ha de ser considerada 

denominativa del substantiu zeret (,®r®z), un tipus de mesura que significa ʻpam, 

llargària de la màʼ (HAL 272), que en la Bíblia hebrea apareix documentat als llibres 

següents: Ex 28,16 i 39,9; 1Sa 17,4; Is 40,12 i Ez 43,13.  

Des del punt de vista comparatiu, aquest substantiu es troba testimoniat 

únicament en les llengües semítiques occidentals: veg. aram. ofic. (sg. abs.) zrt ʻmesura, 

pamʼ (DNWSI 342); aram. targ. ,®r®z ʻpam, mesuraʼ (Jastrow 415) i sir. zrtˀ (LS ʻpamʼ 

208).  

Des del punt de vista històric, ni el HSED, ni Ehret (1995) reconstrueixen cap 

arrel AA que se li pugui relacionar. Tot i així, és molt probable que aquesta arrel verbal 

denominativa hagi de remuntar-se al substantiu eg. ḏr.t, que significa ʻmàʼ, un mot 

testimoniat a partir dels textos de les piràmides (WAS 5: 580 i CDME 323). Quant a 

aquest possible origen egipci d’aquest substantiu i verb del semític occidental, veg. 

Lambdin (1953: 149). 
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v²c²j ʻamagar, retirarʼ  

PS *ḥabiy- ʻprotegirʼ 

El verb transitiu ḥåbåh ʻamagar, retirarʼ es troba testimoniat en la Bíblia hebrea 

en forma qal (imperat. i) i nif. (perf., inf.); quant a aquesta forma verbal bíblica, veg. 

Gesenius (285) i HAL (273). 

Aquesta base consonàntica ḥby també és testimoniada com a verb de tercera 

radical ˀ (ḥåbåˀ, Gesenius 285), un verb que no té la forma qal documentada i que es 

conjuga únicament en les formes derivades (nif., pu., hif., hof. i hitp.).  

Aquest verb es troba documentat en totes les branques del semític com a verb de 

tercera radical dèbil: veg. j. aram. bab. ḥby ʻamagarʼ (DJBA 425) i ḥbb ʻpreferir quelcom, 

estimarʼ (DJBA 424); acc. ḫabû IV ʻamagarʼ (AHw 306), de base consonàntica ḥby; àr. 

ḥabā (ḥbw) ʻfer un favor, protegirʼ (AED 182) i ḥabaya ʻdonar seguretat, protegirʼ (CDG 

225). 

No he pogut determinar un origen camiticosemític etimològic clar per a aquesta 

arrel PS *ḥabiy-; la reconstrueixo amb tercera radical -y pel seu significat clarament 

transitiu i causatiu.  

 

I. v²s²j ʻser punxegutʼ 

PS *ḥaday- /ḥadad ʻser esmolatʼ < (?) AA **daw- / **day- ʻprojectilʼ 

Gesenius separa en dues les arrels verbals de la base consonàntica ḥdy. El primer 

d’aquests verbs és el verb d’estat ḥådåh ʻser punxegutʼ (dit del ferro), recollit només a 

Gesenius (292), un verb que en la Bíblia hebrea apareix testimoniat en forma qal (impf. 

apocop.) i hif. (impf. apocop.). Aquest verb presenta també una forma paral·lela 

geminada, veg. hbr. ḥådad ʻser punxegutʼ (Gesenius 292 i HAL 280).  

La base consonàntica ḥdy de tercera radical dèbil no es troba documentada en la 

resta de les llengües semítiques. Això no obstant, una base geminada ḥdd, de significat 

idèntic al de l’hebreu, es troba testimoniada en semític nord-occidental i en semític sud-

occidental: veg. aram. targ. ḥdd ʻser punxegutʼ (Jastrow 425); j. aram. palest. biz. ḥdd 

ʻesmolarʼ (DJPA 188); j. aram. bab. ḥdd ʻesmolarʼ (DJBA 432); àr. ḥadada ʻser esmolat, 

punxegutʼ (Kazimirski 1: 387) i àr. ḥadīd ʻferroʼ (Kazimirski 1: 387). Leslau (CDG 225) 

considera un préstec de l’àrab el substantiu et. ḥadid ʻferroʼ (CDG 225), d’on deriva el 

verb denominatiu de l’et. ḥadada ʻpicar, martellejar, enfortirʼ (CDG 225). 
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En l’estadi PS, atesa l’estructura formal del subst. àr. ḥadīd ʻferroʼ (la vocal 

llarga i l’estructura triradical del nom implica derivació), no es pot defensar que les 

bases consonàntiques ḥdw i ḥdd siguin denominatives del mencionat substantiu. 

Des del punt de vista AA, l’origen etimològic d’aquesta arrel verbal no és pas 

clar. La meva recerca, emperò, m’ha conduït a considerar la possibilitat que l’arrel PS 

*ḥadaw- /ḥadad ʻser esmolatʼ pugui ser relacionada amb el substantiu primitiu AA 

**daw- / **day- que significa ʻprojectil, arc, sageta, espasaʼ (HSED 153) i que es troba 

documentat en tx. occ. *dVyiw- ʻarc, dagaʼ, en tx. or. *dVw- ʻsagetaʼ, en cuix. or. *daw- 

ʻarcʼ i en cuix. or. dels altiplans *day- ʻarcʼ.  

Amb relació a l’arrel verbal PS *ḥaday- /ḥadad ʻser esmolatʼ, tot i que la 

derivació semàntica entre el substantiu AA i l’arrel verbal PS és aparentment clara, no ho 

és tant la formal: el prefix ḥa- del PS s’hauria d’entendre aquí com a determinatiu 

radical, potser de connotacions estatives, que, prefixat a la base biconsonàntica nominal, 

devia haver allargat l’arrel en PS i a la vegada la devia haver enfortit, car un verb 

denominatiu tertiae infirmae o geminat d’una base **dy- / **dw- fóra en aquest cas 

doblement dèbil. Aquesta qüestió, emperò, caldria estudiar-la a fons. 

 

II. v²s²j ʻalegrar-seʼ 

PS *ḥadaw- ʻestar contentʼ 

La segona accepció és formada pel verb estatiu ḥådåh II ʻalegrar-seʼ, que apareix 

testimoniat en la Bíblia hebrea en forma qal (impf.) i pi. (impf. causat.); veg., quant a 

l’entrada d’aquest verb bíblic, Gesenius (292) i HAL (280). 

L’arrel PS *ḥadaw-, d’on deriva el verb hebreu, es troba testimoniada en semític 

nord-occidental i en semític oriental en forma de verbs tertiae infirmae, els quals 

conserven el mateix significat que el verb estatiu hebreu: veg. aram. ofic. ḥdy (qal) 

ʻestar contentʼ; aram. targ. ḥadåˀ (ḥdy) ʻser brillantʼ (Jastrow 426); j. aram. palest. biz. 

ʻser feliçʼ (DJPA 188); j. aram. bab. ḥdy ʻser feliçʼ (DJBA 432); acc. ḫadû(m) III ʻalegrar-

seʼ (ḫdw) (AHw 307). Quant al substantiu ʻjoia, alegriaʼ, veg. aram. ofic. ḥdh (DNWSI 

349) i hatra ḥdy (DNWSI 349). 

Reconstrueixo l’arrel PS amb una tercera radical -w per raó del significat estatiu i 

intransitiu del verb i pel testimoni de l’acc., car és l’única llengua que no pertany al grup 

nord-occidental que així ho documenta. 

Tot i que l’origen PS d’aquesta arrel verbal estativa és evident pel testimoni que 

ens donen les llengües semítiques, no és tan clar el seu origen AA: malauradament, en la 
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meva recerca etimològica, no he pogut establir cap connexió formal entre l’arrel PS 

suara comentada i el testimoni camiticosemític. 

 

III. v²s²j ʻveure, mirarʼ  

(= hbr. bíbl. v²z²j ʻveureʼ) 

sem. nord-occ. *ḥaziy- ʻveureʼ (tr.) < PS *ḫaṭiy- ʻveureʼ < AA **ḫVṭVy- ʻmirarʼ 

El verb transitiu ḥådåh ʻveure, mirarʼ és una variant radical de l’hbr. bíbl. ḥåzåh 

ʻveureʼ i es troba testimoniat en el text bíblic masorètic únicament en forma qal (impf. 

a) i nif. (impf.). Quant a aquestes formes verbals documentades en la Bíblia, veg. HAL 

(292).  

La base consonàntica ḥzy es troba documentada en semític nord-occidental i en 

àrab: veg. fen., DA, aram. antic i ofic., palm. i j. aram. ḥzy ʻveureʼ (DNWSI 359); àr. ḥazā 

(ḥzy i ḥzw) ʻpercebre interiormentʼ (Lane 562). No es troba testimoniat ni en accadi, ni 

en etiòpic, ni en ugarític. 

La reconstrucció etimològica d’aquesta arrel PS presenta alguns problemes. En 

AA es reconstrueix una arrel verbal amb l’estructura **ḫVṭVy- que té el mateix significat 

transitiu que la base consonàntica ḥTy del semític: ʻveure, mirarʼ (HSED 305), 

testimoniada en eg. ḫty ʻveureʼ (noteu que en eg. el canvi de -t- < *-ṭ- és regular). Com 

s’expliquen, emperò, la relació fonològica i els canvis esdevinguts entre una hipotètica 

arrel semítica *ḥaṭiy- ʻveureʼ i l’arrel AA **ḫVṭVy- ʻveure, mirarʼ? Ofereixo, a 

continuació, les conclusions a què he arribat de resultes del meu estudi etimològic. 

Un dels fets més importants i que cal tenir en compte és que, en semític nord-

occidental, la velar fricativa ḫ AA i PS s’ha perdut, car l’antic fonema ha quedat assimilat 

en les llengües nord-occidentals a la faringal fricativa ḥ. Aquest fet és importantíssim 

per arribar a les conclusions següents. Si tenim present que la branca semítica on aquest 

verb hebreu es troba més ben testimoniat és la nord-occidental (ni en accadi, ni en geˁez 

s’ha conservat el verb), això implica que l’estructura fonològica de l’arrel PS tingué 

alguns canvis en semític nord-occidental: en lloc del PS *ḫṭy, hem d’esperar la 

realització en semític nord-occidental d’una base consonàntica ḥzy; la presència 

d’aquesta faringal fricativa proporcionà una assimilació progressiva de lloc 

d’articulació: l’assimilació del tret de fricatització de la primera radical produí el canvi 

per assimilació de la segona consonant de l’arrel ṭ > z (dental fricativa). L’assimilació 

progressiva en el lloc d’articulació és, doncs, crucial per entendre la nova arrel.  



 162 

Com s’enten, però, la presència en àrab de la faringal fricativa ḥ i no pas de la 

velar fricativa ḫ? S’explicaria per la fossilització d’aquesta arrel PS en l’estadis molt 

antics i per l’adopció, més tardana potser, de l’arrel en àrab. 

Paral·lelament a aquest fet, el semític oriental documenta un testimoni previ al 

canvi de l’arrel: en acc. hi ha el verb ḫâṭu ʻobservarʼ, un verb còncau que provindria 

d’una arrel PS *ḫiṭ- ʻobservarʼ.  

 

I. v²u²j ʻexplicar, declararʼ (pi.)  

PS *ḫaw-iy- ʻparlarʼ < AA **ḫay- ʻveuʼ  

El verb transitiu ḥåwåh (III) ʻexplicar, declararʼ (pi.) és un verb que en la Bíblia 

hebrea apareix en poesia de l’època tardana i que es troba testimoniat únicament en 

forma pi. (impf. i inf. cstr.), veg. Gesenius (296) i HAL (283). 

En la resta de les llengües semítiques, aquest verb es troba documentat 

únicament en la branca del semític nord-occidental (en forma de verb tertiae infirmae): 

veg. aram. DA, aram. ofic. i hatra (pa.) ḥwy ʻexplicar, fer conèixerʼ (DNWSI 353); aram. 

targ. ḥawåˀ ʻmostrarʼ (Jastrow 432); j. aram. palest. biz. ḥwy ʻexplicar, mostrarʼ (DJPA 

190); j. aram. bab. ḥwy i hwy ʻmostrar, demostrar, mencionarʼ (DJBA 437); i sir. ḥwy 

ʻmostrarʼ (LS 220). 

Estudiada la qüestió des d’un punt de vista etimològic, la meva recerca em mena 

a fer derivar l’arrel verbal PS *ḫawiy- ʻparlarʼ d’una arrel nominal AA **ḫay- que 

significa ʻveuʼ (HSED 295), documentada en tx. centr. *γay- ʻveuʼ i en dahalo *hwayu 

ʻveu, sorollʼ. Aquest substantiu està emparentat amb el verb AA **ḫa- ʻparlarʼ (HSED 

287), un verb testimoniat en tx. centr. *γa- ʻparlarʼ i en dahalo *χa- ʻrespondreʼ. Faig 

derivar l’arrel PS del substantiu i no del verb, car considero que l’estructura AA 

monoconsonàntica de l’arrel **γa- ʻparlarʼ hauria d’explicar-se com a derivada i 

debilitada d’una arrel originàriament biconsonàntica. 

 

II. v²u²j (> v¨u£j©T§J°v, f. hištaf.) ʻprosternar-seʼ 

PS *ḥayay- / *ḥayaw (*ḥaway amb metàt.) ʻviure, estar viuʼ < PS *ḥay- ʻviu, viventʼ  

< AA **ḥay/w ʻviu, viventʼ 

 El verb derivat hišettaḥawå (v¨u£j©T§J°v) ʻprosternar-seʼ es troba àmpliament 

testimoniat en la Bíblia hebrea en la forma fossilitzada i no productiva hištafˁel (perf. 

impf., imperat. i inf.). Quant a aquesta forma verbal, veg. HAL (283). 
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 Tradicionalment s’havia interpretat aquesta forma com a forma hitpal. del verb 

šḥy ʻdoblegar-se, prosternar-seʼ, veg. Gesenius (1005) i HAL (1352); així també ho 

interpretaren Jastrow (1547) i Sokoloff (DJBA 1127) per a l’hebreu i l’arameu targúmic. 

Quant a la resta de les llengües semítiques, veg. l’interessant testimoni de l’ug. 

tštḥwy, yštḥwy ʻprosternar-seʼ (< ḥwy II), una forma imperfectiva Št; quant a aquesta 

forma verbal, veg. l’etimologia que en donen G. del Olmo i J. Sanmartín en DUL (380).  

Quant a la reconstrucció etimològica de l’arrel PS simple *ḥayay- / *ḥayaw 

(*ḥaway amb metàt.) ʻviure, estar viuʼ, d’on deriven aquestes formes derivades 

fossilitzades documentades en hebreu bíblic i en ugarític, veg. infra, a l’entrada següent, 

la proposta de reconstrucció etimològica present a l’entrada del verb bíblic ḥåyåh. 

 

v²h²j ʻviureʼ 

 PS *ḥayay- / *ḥayaw (i *ḥaway amb metàt.) ʻviure, estar viuʼ  ʼ 

< PS *ḥay- ʻviu, viventʼ < AA **ḥay- / **ḥaw- ʻviu, viventʼ 

El verb d’estat ḥåyåh ʻviureʼ es troba àmpliament testimoniat en la Bíblia hebrea 

en forma qal (perf., impf. e/i, imperat. e i inf. abs.), pi. (perf., impf., imperat., inf. i ptc.) 

i hif. (perf., imperat. i inf.): veg., quant a aquest verb bíblic, Gesenius (310) i HAL (296). 

Des del punt de vista etimològic, el verb bíblic ḥåyåh ʻviureʼ té l’origen en l’arrel 

verbal estativa intr. PS *ḥyy- ʻviure, estar viuʼ. Les llengües semítiques antigues (amb 

excepció de l’acc.) han documentat també aquesta arrel verbal, la qual, en semític nord-

occidental i en semític sud-occidental, apareix documentada sota tres variacions radicals 

distintes: ḥyw, ḥyy i ḥwy (quant a aquestes variacions radicals, veg. infra): hbr. i aram. 

epigr. ḥyy ʻviureʼ (DNWSI 354); fen. ḥwy, pun. ḥwˀ ʻviureʼ (DNWSI 354); hbr. bíbl. ḥåyåh 

(v²h²j) ʻviureʼ (Gesenius 310; HAL 296) i vuj (< v�u"j�T�J�v); aram. targ. ḥayåˀ; ḥayī (ḥyy) 

ʻviureʼ (Jastrow 454); j. aram. palest. biz. ḥyy ʻviureʼ (DJPA 198); j. aram. bab. ḥyy i hyy 

ʻviure, refer-seʼ (DJBA 453); sir. ḥəyā ʻviureʼ (Th.S. 1251); ug. ḥyy/ḥwy ʻviure, estar viuʼ 

(DUL 379); sar. ḥyw, ḥwy und ḥyy ʻviureʼ (DOSA 168); àr. ḥayya ʻviureʼ (Lane 679); et. 

ḥaywa ʻviure, estar viu, reviureʼ (CDG 252). 

Des d’un punt de vista històric, considero que aquesta arrel verbal PS doblement 

dèbil i allargada ha de derivar de l’arrel adjectiva PS *ḥay- ʻviuʼ. Aquesta arrel adjectiva 

es troba molt ben testimoniada en les llengües semítiques: veg. acc. EA ḥa-ia(-ma) ʻviuʼ 

(CAD 6: 32); ug. ḥy I ʻviuʼ; II ʻvidaʼ (DUL 380); SAr. ḥy-m (adj. msc. pl.) ʻviusʼ; hbr., 

fen., pun. i aram. ḥy ʻviuʼ, que molt sovint apareix com a epítet de déus o de reis (DNWSI 

367). El j. aram. palest. biz. i bab., per una banda, i l’et., per l’altra, tenen una forma 
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allargada d’aquest adjectiu, que clarament ha de ser considerada secundària: veg. j. 

aram. palest. biz. ḥyy ʻviuʼ (DJPA 197); j. aram. bab. ḥyy ʻviventʼ (DJBA 454) i et. ḥəyāw 

ʻviuʼ (CDG 252).  

És interessant de remarcar que l’accadi, la llengua semítica més antiga 

testimoniada, només documenta l’arrel adjectiva i no pas l’arrel verbal allargada. En 

lloc de ḥyw, ḥyy o ḥwy ʻviureʼ, l’accadi expressa aquesta noció verbal mitjançant verbs 

d’arrels distintes, com, per exemple, mitjançant el verb balāṭum ʻviureʼ (AHw 99). 

D’aquesta arrel adjectiva i primitiva *ḥay- deriven un seguit de substantius, els 

quals tenen el significat d’ʻanimal, vidaʼ. Aquests substantius han de ser considerats 

com a adjectius substantivats d’aquest adjectiu originari, segons l’esquema de relació 

següent: ʻviu, viventʼ → ʻésser viuʼ → ʻanimalʼ → ʻvidaʼ. Tots aquests substantius es 

troben documentats tant en semític nord-occidental com en semític sud-occidental: veg. 

ug. ḥy II ʻvidaʼ (DUL 380); j. aram. palest. biz. ḥyyh ʻanimal, ésser viuʼ (DJPA 198); j. 

aram. bab. ḥayyēy ʻvidaʼ (DJBA 454); SAr. ḥyn, ḥyw(m) i ḥywt ʻvidaʼ (DOSA 173); àr. 

ḥayāh ʻvidaʼ (Lane 682) i et. ḥəywat, ḥiwat ʻvidaʼ (CDG 252).  

Aquests testimonis menen a tenir present la hipòtesi etimològica següent: en PS 

hi hagué l’arrel adjectiva *ḥay ʻviu, viventʼ, a partir de la qual s’originaren i en 

derivaren, per una banda, l’arrel verbal estativa intr. ḥy-w i ḥy-y (també ḥw-y amb 

metàtesi, veg. infra) ʻviureʼ i, per l’altra, l’arrel nominal *ḥay-aw ʻanimalʼ. Ambdues 

arrels derivades tenen com a marca morfològica d’aquest origen secundari un 

allargament radical. El significat intr. i estat. (per al verb) i la substantivació de l’adj. 

(per al subst.) són les marques argumentals de l’origen adjectiu d’aquesta arrel. 

Amb relació a la variació radical dels verbs *ḥy-w, ḥy-y i ḥw-y, la forma ḥw-y 

hauria de ser considerada una arrel amb metàtesi de l’originària *ḥy-w. Totes aquestes 

variacions a l’arrel presenten un allargament a la darrera radical, que en aquest cas ha de 

ser considerat merament al·lofònic, car no és marcador de cap tipus de diferència 

morfològica. 

Des del punt de vista AA, hom pot relacionar l’arrel nominal PS *ḥay-aw 

ʻanimalʼ amb l’arrel nominal AA **ḥayaw- ʻanimalʼ, la qual es troba testimoniada 

també en tx. centr. *χiw < *χVyVw- ʻanimalʼ i en tx. or. *ˀyVw- ʻanimalʼ (veg. HSED 

278 i Ehret 1995: 375-376, el qual, emperò, no reconstrueix cap arrel d’aquest tipus).  

El HSED no recull, en reconstruir aquesta arrel nominal, cap exemple de l’antic 

eg., un testimoni que sens dubte és molt interessant i important amb vista a aquesta 

reconstrucció. El testimoni més antic de l’eg. és el nom d’una deessa, ḥw.t (D 18 Text 
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antic, veg. WAS 3: 45; cf. també ḥw ʻnom de l’esfinx més gran de Gizehʼ, a WAS 3: 45), 

el significat de la qual no és prou clar. 

És molt possible, emperò, que aquesta forma pugui ser interpretada com a ʻla 

jove, que s’ha convertit en vidaʼ, en el sentit d’ʻaquella que és vivaʼ. Les formes de 

l’egipci antic que es poden posar amb relació a aquest nom tenen també el significat 

general de ʻser jove, joveʼ, etc.: veg. ḥwn (test. a partir dels textos de les piràmides), un 

verb que significa ʻesdevenir jove, rejovenirʼ (WAS 3: 54); ḥwn ʻadolescent, home joveʼ 

(molt sovint com a epítet de déus i de reis; WAS 3: 52) i fem. ḥwn.t ʻnoia, dona joveʼ 

(sovint epítet de deesses; WAS 3: 53); ḥwn ʻinfantesa, joventutʼ (WAS 3: 54). Talment 

com en PS, l’antic egipci té també un seguit de subst. que signifiquen també ʻanimalʼ: 

ḥw.w ʻtoros (de lluita)ʼ (WAS 3: 45); ḥwyw ʻramat bovíʼ (WAS 3: 45).192  

Considero interessant, doncs, de fer ressaltar el paral·lelisme que pot establir-se 

entre el nom eg. ḥw.t, que en eg. ant. és nom de deessa, i l’adj. PS *ḥay- ʻviuʼ. Com ha 

estat comentat més amunt, aquest adjectiu apareix sovint com a epítet de déus o reis 

amb el sentit de ʻviventʼ (veg. DNWSI 367). Ambdós mots han de ser considerats molt 

antics, car ja són testimoniats en eg. ant. i en PS. És, doncs, molt possible que tots 

aquests exemples derivin d’una arrel adj. AA **ḥy/w ʻviu, viventʼ molt antiga.  

La variació de la segona radical no ha de significar cap problema per a la 

reconstrucció d’aquesta arrel, car aquesta variació es dóna també en semític (cf. sem. 

sud-occ. ḥw-y / ḥy-y ʻviureʼ, etc.). L’egipci antic devia tenir el significat de ʻviventʼ en 

el sentit de ʻser jove, tenir forçaʼ, mentre que el PS hauria mantingut el significat 

originari. En aquest cas, doncs, el testimoni de l’eg. i del semític ens evidencien un 

lligam fort pel que fa al significat (noteu que aquest adj. apareix relacionat sobretot amb 

els epítets de reis i de deús i amb els noms d’animals). 

De resultes de tot el que ha estat exposat fins ara, es podria dir que en AA hauria 

de reconstruir-se una arrel adj. **ḥy/w amb el significat de ʻviu, viventʼ, a partir de la 

qual deriven un seguit d’arrels verbals allargades (PS *ḥy-y/ḥy-w ʻviure, estar viuʼ; eg. 

ant. ḥw-n ʻesdevenir jove, fer joveʼ) i d’arrels nominals (PS *ḥay-aw ʻanimalʼ; eg. ant. 

ḥw.w ʻtoros (de lluita)ʼ; ḥwyw ʻramat bovíʼ). Aquesta situació originària no només es 

troba en PS i en eg. ant., ans també en tx. centr. (*χiw < *χVyVw- ʻanimalʼ) i en tx. or. 

(*ˀyVw- ʻanimalʼ), llengües totes que han documentat l’arrel nominal.  

                                                 
192 Aquests substantius podrien derivar-se també de l’arrel verbal homògrafa eg. *ḥwy ʻcolpir, lluitarʼ. Pel 
que fa a la semàntica d’aquests substantius eg. (l’eg. ḥw.w ʻtoroʼ hauria de ser entès semànticament com a 
ʻanimal en època jove i de lluitaʼ), considero que el testimoni de les llengües semítiques és prou clar, 
formalment i semàntica, per poder relacionar aquests noms d’animals amb l’arrel ʻviureʼ (cf. WAS 3: 46). 
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Aquesta és la reconstrucció etimològica que ofereixo per a l’hbr. bíbl. ḥåyåh. 

Des del punt de vista del semític occidental i amb relació a la llengua llatina, aquesta 

arrel verbal és molt interessant i es mereix un comentari més, car, de la salutació púnica 

avē (> pun. ḥwˀ < fen. ḥwy < PS *ḥwy), en sorgeix el verb llatí denominatiu (h)aueō 

ʻrebre una salutacióʼ, un verb que és, de fet, l’únic préstec semític de la segona conj. 

verbal llatina (veg. E. i M. Vernet 2008).  

La singularitat del verb llatí (h)aueō, doncs, rau en el fet de ser una excepció en 

la segona conjugació verbal llatina, car és l’únic verb que té l’origen en un préstec 

semític (púnic).193 

 Des del punt de vista llatí, el verb aueō apareix testimoniat també amb la variant 

gràfica haueō. Aquesta darrera forma, emperò, no apareix normalment documentada en 

obres literàries i és pròpia del llatí tardà (veg. Thes. II, 1300, 41 ss.). El testimoni més 

antic d’aquest verb prové d’una inscripció llatina antiga, en què la forma aueō és 

testimoniada: D. Octavi D. l. Modiari D. Octavi D. f. Col(lina) Pontia uxsor fruge bona 

pudica. ‘ave’. (Corp. I 1072).194  

Les informacions que dóna Quintilià sobre la pronunciació d’aquesta forma són 

interessants (inst. 1, 6, 21); segons aquest autor, la gent culta la pronunciava auē, mentre 

que en llengua vulgar era normal sentir hauĕ: multum ... litteratus, qui sine adspiratione 

et producta secunda syllaba salutarit [i.e. pronuncien aquest verb com a auēre], 

quamquam ueram originationem ille non nouerat. uulgo igitur tunc pronuntiabant 

hauĕ. 

 Amb excepció de la mencionada inscripció arcaica, el verb llatí (h)aueō no es 

troba documentat en llatí arcaic. En Plaute la forma de salutació testimoniada és salue 

(cf. p. ex. Rud. 263: iubeamus te saluere, mater. -saluete, puellae).195 (H)Aueō apareix 

testimoniat sobretot a la fi de l’època republicana. Es troba documentat només en 

imperat. i inf. Les formes d’imperatiu són les més nombroses i apareixen documentades 

a partir de Ciceró i Sal·lusti: simulatque ‘haue’ mihi dixit, statim quid de te audisset 

exposuit (Cic. epist. 8); nunc Orestillam commendo tuaeque fidei trado ... haueto (Sall. 

                                                 
193 Excepte set verbs d’etimologia desconeguda, tota la resta dels verbs de la segona conjugació verbal 
llatina (153 verbs simples) provenen d’arrels pie. M. Vernet (2008: § 5) ha classificat històricament 
aquests verbs de la segona conjugació verbal llatina en quatre grups principals: arrels verbals pie. 
atemàtiques (tipus *CCeh1-); verbs causatius-iteratius pie. (tipus *CoC-eJe/o-); verbs essius primaris pie. 
(tipus *CCéh1-Je/o) i verbs essius denominatius (tipus *CCéh1-Je/o). 
194 Els passatges, els noms dels autors i les obres provenen del Thesaurus Linguae Latinae (Leipzig 1900-
...), vol. 2, pàg. 1300, l. 40 ss. 
195 Quant a auō ‘saluete’, una salutació púnica (encara no llatina), que es troba testimoniada a Plaute, veg. 
infra. 
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Catil. 35.6); simul atque ‘haue’ mihi dixit (Cael. Fam. 8.16.4); proclamantibus 

naumachiariis: haue imperator, morituri te salutant (Suet. Cl. 21.6), etc. Les formes 

d’infinitiu són menys nombroses i apareixen a partir de Marcial: non uis, Afer, hauere: 

uale (Mart. 9.6(7).4); -hoc dices ‘Marcus hauere iubet’ (Mart. 3.5.10).  

 No existeix cap mot compost ni derivat d’(h)aueō. Les formes auēte, auētō, 

auēre i les del llatí tardà aueās, auērem, auēbō (veg. Thes. II 1300, 54-59) testimonien 

que la forma auē com a imperatiu d’auēre fou interpretada pels parlants llatins de la 

mateixa manera que ualēre. 

 És molt possible que la forma auē tingui l’origen en la forma de salutació púnica 

ḥăuē (ḥwˀ) ʻuīueʼ (WH: I 80-81; EM: 56; Thes. II 1300, 40), que es troba documentada en 

Plaute (Poen. 994, veg. també 998, 1001), en què un cartaginès diu auō: Auo. –Salutat. 

La forma auō (uuj) és una forma plural de la salutació púnica ḥăuē (vuj) ʻuīueʼ.196  

 Des del punt de vista morfològic la salutació púnica ḥăuē ʻviu!ʼ, com en llatí, 

una 2. pers. sg. de l’imperatiu de la forma bàsica (qal) de l’arrel púnica ḥwˀ (< fen. ḥwy) 

ʻviureʼ (hbr. vhj),197 és una arrel verbal doblement dèbil.  

Des del punt de vista fonètic la forma hauē del llatí fóra la més correcta 

etimològicament parlant. Això no obstant, la forma llat. aue ha de ser considerada 

també originària, perquè és pròpia del púnic la debilitació de les faringals i les glotals 

PS. 

Com a imperatiu de la forma bàsica ḥwˀ ʻviu!ʼ es troba testimoniada aquesta 

forma en púnic un sol cop (amb relació a la documentació epigràfica, veg. DNWSI: 354; 

cf. Sznycer 1974: 21314). Aquesta forma d’imperatiu té el seu origen en l’arrel verbal 

pun. ḥwˀ (< ḥwy) ʻviureʼ, que, paral·lelament a la forma imperativa suara mencionada, 

es troba testimoniada epigràficament en la conjugació prefixada i sufixada de la forma 

bàsica.  

Aquestes formes de la conjugació prefixada i sufixada són interessants en el 

sentit que mostren un intercanvi i una debilitació de les faringals i les glotals, cosa que, 

en la forma imperativa no és documentada a causa de la manca de més testimonis. 

Aquestes formes ajuden a entendre per què el llatí té documentades les dues formes 

aueō i haueō. 
                                                 
196 Quant al llat. auo, cf. Sznycer (1967: 994 i 1001). Pel que fa a la forma llat. auo i a la variant uo, veg. 
també Sznycer (1967: 998); cf. també la variant hau i hauon que recull Sznycer (1967: 1141 i 1142); en 
aquest sentit, cf. també Sznycer (1967: 144 i 946), Schroeder (1869: 291 i 312) i Gray (1923: 77-88). 
197 I no pas de l’arrel vuv, que WH (I 80-81) tradueix com a ʻviureʼ, car l’arrel vuv és una altra arrel verbal 
que significa ʻser, existirʼ. Quant a aquesta arrel verbal, veg. la reconstrucció etimològica d’aquest verb 
en l’entrada corresponent d’aquest estudi etimològic (håyåh).  
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La 3 pers. sg. msc. de la conjugació sufixada (ḥwˀ) és la forma pun. epigràfica 

més ben testimoniada. La característica d’aquesta forma verbal, com també per a la 

llengua púnica en general, és la debilitació de les faringals semítiques: la faringal 

fricativa sorda ḥ de la primera radical de l’arrel és sovint canviada per la faringal 

fricativa sonora ˁ. La glotal oclusiva ˀ, que és a la tercera radical de l’arrel, és a vegades 

canviada per la glotal fricativa sorda h o per la faringal fricativa sonora ˁ. 

Les formes verbals testimoniades del perfet (3 sg. msc.) són les següents (veg., 

quant a totes aquestes formes, DNWSI 354): ḥwˀ, la forma originària; ˁwh; ˁwˀ i finalment 

ˁwˁ. La 3 pers. sg. f. de la forma bàsica de la conjugació sufixada mostra el mateix 

intercanvi de laringals: ḥwˀ; ḥwˁ; hwˁ; ˁwˀ; ˁwˁ; ˁˁwˁ; ˁwḥ. 

 La conjugació prefixada de la forma bàsica és conservada només en la forma 

yḥwˀ (veg. DNWSI 354 i KAI 1534), imperfectiva 3 pl. (o bé sg. msc.?, el context 

malauradament no és prou clar). 

Aquest intercanvi de faringals i glotals és un clar exemple de la debilitació i la 

desaparició d’aquests fonemes en púnic (veg. en aquest sentit Lipiński 1997: 147). 

D’aquesta manera les variants llatines aueō i haueō poden explicar-se de la 

manera següent. Aueō no reflecteix cap faringal fricativa sorda en la primera radical de 

l’arrel, ans la faringal fricativa sonora (ˁwˀ), la qual no devia ser percebuda pels parlants 

llatins d’una manera clara. L’escriptura haueō podria reflectir la forma originària de 

l’arrel ḥwˀ, la qual es troba testimoniada en la forma imperativa suara mencionada. 

 

v²f²j ʻesperarʼ 

PS *ḫak-iy- ʻesperarʼ < AA **ḫek- ʻesperarʼ 

El verb ḥåkåh ʻesperarʼ es troba testimoniat en la Bíblia hebrea en forma qal 

(ptc.) i pi. (impf., imperat., inf. i ptc.), veg. Gesenius (314) i HAL (300). 

L’arrel verbal PS *ḫakiy- es troba documentada en semític nord-occidental i en 

accadi, sota formes verbals de tercera radical dèbil: veg. pun. ḥky ʻesperar (?)ʼ (DNWSI 

370) i acc. ḫakûm ʻesperarʼ (AHw 309), un verb documentat en babilònic antic, a Māri, i 

de base consonàntica ḫky/w; és considerat un préstec cananeu (veg. CAD 7: 33).  

L’arrel PS *ḫakiy- ʻesperarʼ es remunta a l’arrel AA biconsonàntica *ḫek- 

ʻesperarʼ (HSED 295), una arrel testimoniada també en tx. occ. *ḫyak- ʻesperarʼ. És ben 

palès, doncs, que l’origen etimològic del verb hebreu ḥakah és molt antic i cal trobar-lo 

ja en l’estadi afroasiàtic. Quant al verb acc. ḫakûm, és ben cert que podria tractar-se 

d’un préstec occidental a Mari, però, paral·lelament, l’antiguitat d’aquesta arrel verbal 
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queda demostrada per les llengües afroasiàtiques. A més a més, potser la vocalització en 

u (cl. u/u) d’aquest verb (que requereix la reconstrucció d’una base consonàntica ḫkw) 

(i-ḫa-ku-ú) és potser un indici que aquest verb accadi pot tenir un origen PS i no ser 

considerat necessàriament un préstec occidental. 

 

I. v²k²j ʻser dèbilʼ 

PS *ḥalay- ʻestar malaltʼ  

De la base consonàntica ḥly sorgeixen dos verbs, d’origen etimològic distint. El 

primer és ḥålåh I, que significa ʻser dèbil, estar malaltʼ, un verb que apareix testimoniat 

en la Bíblia hebrea en forma qal (perf., impf. i inf.), pi. (ptc.), nif. (perf. i ptc.), pu. 

(perf.), hitp. (impf. i imperat.), hif. (perf. i ptc.) i hof. (perf.); quant a aquesta forma 

verbal bíblica, veg. Gesenius (317) i HAL (303). 

Aquest verb es troba documentat d’una manera clara en semític nord-occidental i 

oriental: veg. j. aram. palest. biz. hly ʻestar malaltʼ (DJPA 202); j. aram. bab. ḥly ʻestar 

malaltʼ (pe., DJBA 462) i acc. ḫalûm III (ḥly) ʻestar malaltʼ (AHw 314). Tot i que 

formalment en semític hi ha documentada la base geminada ḥll, amb la qual podria estar 

emparentada el verb hebreu ḥly, sóc del parer que l’arrel PS ḥll ʻdestruirʼ té potser un 

origen etimològic distint de l’arrel PS *ḥalay-; quant a aquesta arrel geminada, veg. hbr. 

ḥålal (III) ʻcontaminar, profanarʼ (hif.), aram. ofic. ḥll ʻdestruirʼ (?) (DNWSI 375); j. 

aram. palest. biz. ḥll ʻviolar, profanarʼ (DJPA 203); veg. també SAr. ḥll ʻdestruir, 

malmetreʼ (DOSA 176). Aquesta forma pll ha de derivar de l’arrel biconsonàntica AA 

**ḫol- ʻtallarʼ (HSED 296), una arrel testimoniada, a banda del PS, en tx. or. sota la forma 

*γwal- ʻesquarterar (animal) en bocinsʼ. 

 

II. v²k²j ʻfer la cara d’algú plaent o dolçaʼ 

PS *ḥal-ay- / *ḥal-aw- ʻser dolçʼ < AA **ḥal- ʻser dolçʼ 

El segon verb, ḥålåh II, apareix documentat en la Bíblia hebrea només en forma 

pi. (perf., impf., imperat. i inf. cstr.) i significa ʻfer la cara d’algú plaent o dolçaʼ; quant 

a aquest verb bíblic, veg. Gesenius (318) i HAL (304), que inclou aquesta accepció dins 

la primera suara mencionada.  

Aquest verb hebreu es troba testimoniat en semític nord-occidental i en semític 

sud-occidental en forma de verb tertiae y et w: veg. aram. ofic. ḥly ʻser dolç, amistósʼ 

(DNWSI 374); aram. targ. ḥalī, ḥalåˀ ʻser dolç, suauʼ (Jastrow 467); j. aram. palest. biz. 

ḥly ʻser dolçʼ (DJPA 202); j. aram. bab. ḥly ʻser dolçʼ (DJBA 462) i sir. ḥəlī ʻser dolçʼ 
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(Th.S. 1282); àr. ḥalā (ḥlw) ʻser dolç, deliciósʼ (Lane 633) i ḥaliya ʻser agradableʼ (Lane 

634). Quant al verb acc. ḫelû(m) II (ḫly) (AHw 339) ʻser lluminós, serèʼ, cal que sigui 

derivat de l’arrel AA **ḫVlVy- ʻbrillarʼ (veg. HSED 303). 

L’arrel semítica *ḥalay- / *ḥalaw- ʻser dolçʼ, que reconstrueixo amb vocalisme a 

a causa de la seva semàntica estativa, és una arrel estativa biconsonàntica molt antiga 

que es remunta a l’arrel verbal semito-camítica *ḥal- ʻser dolçʼ (HSED 271). Aquesta 

arrel es troba testimoniada també en tx. occ. *ḥal- ʻsuc dolçʼ (nom deverbal), en tx. 

centr. *χal- ʻdolçʼ i en les llengües del Rift *hal- ʻdolçʼ. 

Amb relació a aquesta base consonàntica ḥly II ʻser dolçʼ, és probable que es 

pugui establir una relació etimològica amb el verb hebreu denominatiu ḥålal (Gesenius 

320), que significa ʻtocar la flautaʼ (< ḥålīl ʻflautaʼ, veg. Gesenius 319) i amb el verb et. 

ḥalaya (yəḥli), ḫalaya ʻcantar, celebrar amb cançonsʼ (veg. Leslau, CDG 231). Veg. 

també el subst. àr. muḥallin ʻmúsicʼ (Dozy), hbr. māḥalat, terme musical tècnic 

(probablement de l’arrel ḥly; veg. Baumgartner 1967a: 540).  

El subst. msc. de l’ug. ḥll ʻdessacralització, purificacióʼ (DUL 360) i l’adj. ḥl (II) 

ʻdessacralitzat, lliureʼ (DUL 359) no s’han de relacionar amb l’arrel AA **ḥal- ʻser dolçʼ 

suara analitzada, ans amb les arrels verbals AA següents: **ḥal- ʻnetejarʼ (HSED 272) i 

**ḥul- ʻdeslligarʼ (HSED 283). 

 

v²b²j ʻinclinar, acamparʼ 

PS *ḥaniy- ʻprotegirʼ < AA **ḫVn- ʻpreservar, mantenirʼ 

El verb ḥånåh ʻinclinar, acamparʼ, es troba testimoniat en la Bíblia hebrea 

únicament en forma qal (perf. impf. e, imperat. ẹ, inf.) uns 140 cops (veg. Gesenius 333 

i HAL 319). 

Quant a la resta de les llengües semítiques, una base consonàntica tertiae 

infirmae es troba testimoniada en semític sud-occidental i en semític oriental: veg. àr. 

ḥanā (ḥny i ḥnw) ʻcorbar, inclinarʼ (Lane 660). En accadi hi ha el verb ḫunnû(m) ʻdonar 

protecció?ʼ, de significat dubtós (AHw 356), una forma testimoniada a Mari, i que 

sembla que prové d’una arrel verbal occidental (així von Soden (AHw 356), que 

relaciona el verb acc. amb l’hbr. ḥånåh).  

La forma només és testimoniada en aquestes llengües, tot i que existeix una arrel 

verbal pll en semític occidental i oriental molt probablement relacionada amb la forma 

de tercera radical dèbil: veg. hbr. bíbl. ḥånan ʻafavorir (algú)ʼ (Gesenius 335); ug. ḥnn 

ʻser amableʼ (DUL 366); j. aram. palest. biz. ḥnn ʻafavorir algúʼ (DJPA 209); acc. enēnu 
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ʻser favorableʼ (AHw 217) i àr. ḥanna ʻser favorable a (algú)ʼ (Lane 652). Quant al 

substantiu deverbal, veg. fen. i pun. ḥnn, ḥn ʻfavorʼ (DNWSI 389) i SAr. ḥnn ʻpromesaʼ 

(?) (DOSA 181). 

L’arrel verbal PS *ḥaniy- ʻprotegirʼ és molt antiga, car la trobem reconstruïda en 

AA en forma d’arrel verbal biconsonàntica **ḫVn- ʻpreservar, mantenirʼ (HSED 303), 

una arrel que es troba testimoniada en les llengües afroasiàtiques següents: tx. centr. 

*γVn- ʻpreservar, mantenirʼ i, encara que no aparegui citat al HSED, eg. ḥn ʻprotegirʼ 

(WAS 3: 101). Quant a la reconstrucció AA d’aquesta arrel verbal, veg. també Ehret 

(1995: 371), que reconstrueix aquesta arrel sota la forma **ḥin- / **ḥan-, i hi aporta els 

testimonis de l’eg. ḥn ʻproveir, equiparʼ (veg. CDME 171), del tx. centr. *hn ʻconstruirʼ i 

de l’omot. han- ʻestablir, ubicarʼ. 

 

v²x²j ʻcercar refugiʼ 

PS *ḥasiy- ʻcobrir, amagarʼ / *ḥasaw- ʻrefugiar-seʼ < AA **ḥas- ʻcercarʼ 

El verb d’estat ḥåsåh ʻrefugiar-seʼ (intr.) apareix documentat en la Bíblia hebrea 

només en forma qal (perf., impf. e, imperat., inf. i ptc.); quant a aquesta forma verbal 

bíblica, veg. Gesenius (340) i HAL (323). 

Aquest verb es troba documentat també en semític nord-occidental, oriental i 

sud-occidental: veg. palm. (pa.) ḥsy ʻconsagrarʼ (DNWSI 390); et. ḥasawa ʻcobrir, 

amagarʼ (CDG 245); acc. ḫesû(m), ḫasû(m) ʻcobrir, taparʼ (AHw 342), un verb de classe 

i/i, clarament agentiu i de semàntica causativa (noteu que la forma D equival a la G).  

He volgut reconstruir l’arrel PS amb un sufix -y, posat el cas que l’arrel verbal 

tingui un significat plenament transitiu i causatiu, i amb un sufix -w, posat el cas que 

l’arrel verbal tingui un significat més aviat mitjà: és així com els diferents significats i 

les diferents formes verbals poden explicar-se en les llengües semítiques històriques. 

Quant a l’origen etimològic d’aquesta arrel PS, val a dir que, segons crec, ha de 

remuntar-se a l’arrel verbal biconsonàntica AA **ḥas-, que significa ʻcercarʼ (HSED 

275), testimoniada en tx. centr. *cas- ʻcercarʼ i en cuix. or. *has- ʻcercarʼ. Mitjançant el 

Wurzeldeterminativ y o w sufixat a l’arrel PS, el verb originari AA hauria matisat la 

semàntica neutral originària (**ḥas- ʻcercarʼ) envers la causativitat (*ḥasiy- ʻcobrir, 

amagarʼ) o la veu mitjana (*ḥasaw- ʻrefugiar-seʼ). 

 

v²p²j ʻtaparʼ 

PS *ḥap-uw- i *ḥap-iy- ʻcobrirʼ < AA **ḥap- ʻtancar, cobrirʼ  
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El verb transitiu ḥåpåh ʻtaparʼ es troba testimoniat en la Bíblia hebrea en forma 

qal (perf. i ptc.), nif. (ptc.) i pi. (perf., tardà, i impf.). Quant a aquest verb, veg. Gesenius 

(341) i HAL (325). 

Aquesta arrel verbal es troba documentada també en semític nord-occidental i 

oriental, amb una base consonàntica ḥpy/w: veg. aram. ofic. ʻcobrirʼ (?) (DNWSI 394); 

aram. targ. ḥapåˀ ʻcobrir, taparʼ (Jastrow 491); j. aram. palest. biz. ḥpy ʻcobrirʼ (DJPA 

211) i j. aram. bab. ḥpy ʻcobrir, protegirʼ (DJBA 477). L’accadi té testimoniat el verb 

ḫapûm ʻembolicar, empaquetarʼ (AHw 322), un verb de classe u/u, la base consonàntica 

del qual és ḥpw. 

La presència del sufix -w en semític oriental (noteu que la semàntica verbal del 

verb accadi és la mateixa que la del semític occidental) potser s’hauria d’explicar per la 

influència que exerceix, quant al lloc d’articulació, la radical labial p sobre la sonant que 

li segueix: és així com es podria resoldre en aquest cas la realització bilabial de la 

sonant. 

Un cop més, el testimoni de les llengües afroasiàtiques ens indica que aquesta 

arrel verbal que he reconstruït per al PS és molt antiga, car s’ha de remuntar a una arrel 

biconsonàntica AA **ḥap-, el significat de la qual és el de ʻtancar, cobrirʼ (HSED 274), 

una arrel verbal testimoniada en eg. ḥ3p ʻcobrir, amagarʼ (WAS 3: 30 i CDME 163), en tx. 

occ. *Hap- ʻtaparʼ i en tx. or. *ˀVp- ʻtancar, cobrirʼ.  

La semàntica de l’arrel PS i afroasiàtica és la mateixa: en aquest cas, els 

determinatius sufixats a l’arrel verbal PS no canvien la semàntica verbal originària, però 

sí que ajuden a triradicalitzar l’arrel i, per tant, a adaptar-la al patró verbal necessari 

perquè l’apofonia vocàlica funcioni.  

Quant als diferents testimonis de verbs allargats mitjançant diferents 

determinatius sufixats a una base biconsonàntica PS *ḥp, veg. Ehret (1995: 511). Amb 

relació a la reconstrucció AA d’aquesta arrel verbal, veg. Ehret (1995: 369). 

 

v²m²j ʻdividir, partirʼ 

PS *ḫaṣiy- ʻpartirʼ/ *ḫaṣuw- ʻcastrarʼ < AA **ḫoç- ʻtrencarʼ < AA **ḫaç- ʻdestralʼ 

El verb transitiu ḥåṣåh ʻdividir, partirʼ es troba testimoniat en la Bíblia hebrea en 

forma qal (perf. i impf. e) i nif. (impf.). Quant a aquest verb, veg. Gesenius (345) i HAL 

(329). 

Aquest verb es troba testimoniat en totes les branques del semític sota les bases 

consonàntiques ḫṣy (verb tr.) o ḫṣw (verb intr.). Veg., en aquest sentit, pun. ḥṣˀ ʻdividirʼ 
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(DNWSI 398); j. aram. palest. biz. ḥṣy ʻpicar-se les dentsʼ (DJPA 213); sir. ḥəṣā (ḥṣy) 

ʻescapçarʼ (Th.S. 1350); acc. eṣû ʻtallarʼ (tertiae y, cl. i/i; AHw 253); àr. ḫaṣā (ḫṣy) 

ʻcastrarʼ (Lane 753) i et. ḫaṣawa, ḫaḍawa ʻcastrarʼ (CDG 267). Veg. també la forma 

geminada del verb derivat (pe.) del j. aram. bab. ḥṣṣ ʻinterposarʼ (DJBA 479). 

Leslau (CDG 267) comenta en el seu diccionari que Noeldeke (1910: 103) 

considerà l’àr. ḫaṣā (ḫṣy) un verb denominatiu del subst. ḫuṣya ʻtesticleʼ (Lane 752), 

però que en el cas de l’et. ḫaṣawa no hi ha el nom ḫṣy per ʻtesticleʼ (quant a aquesta 

arrel, veg. Rundgren 1968: 163-164). No trobo adequada la subordinació verbal que 

defensa Noeldeke, car, a banda que en etiòpic no existeixi el substantiu ḫṣy (tot i així 

aquesta no fóra conditio sine qua non), la vocalització del substantiu àr. ḫuṣya sembla, a 

priori, derivada: segons el meu parer, el substantiu ḫuṣya de l’àr. és un substantiu 

deverbal del verb àr. ḫaṣā (ḫṣy) ʻcastrarʼ (almenys la vocalització del substantiu així ho 

indica).  

Així mateix, no accepto la relació que Gesenius (345) estableix entre el verb 

hebreu ḥåṣåh i el verb àr. ḥu/aẓiya ʻser afortunat (amb l’esposa)ʼ, i.e. ʻtenir una part de 

felicitatʼ (veg. Kazimirski 1: 454), car, tal com comentaré tot seguit, la reconstrucció PS 

i AA d’aquesta arrel exigeix que hi hagi en les llengües semítiques sud-occidentals com 

a primera radical de l’arrel una velar fricativa ḫ i no pas una faringal fricativa ḥ. 

Dillmann (134) relacionà el verb et. amb el subst. et. ḥaṣṣ ʻfletxa, sagetaʼ, un 

substantiu que es dóna en la majoria de les llengües semítiques: veg. hbr. bíbl. ḥeṣî 

ʻsagetaʼ (Gesenius 345), fen., aram. antic i ofic. ḥṣ ʻarcʼ (DNWSI 397), acc. ūṣu, uṣṣu 

(AHw 1439). Veg. també, quant al substantiu ʻmeitatʼ, fen., pun., mo., hbr. epigr., aram. 

ofic. i nab. ḥṣy ʻmeitatʼ (DNWSI 399). 

M’ha semblat interessant aquesta relació que estableix Dillmann (134) entre les 

arrels verbals i les nominals, car certament han d’estar emparentades: l’estructura 

radical de l’arrel nominal (pll) apunta potser a la derivació, és a dir que aquests 

substantius semblen deverbatius en PS de l’arrel verbal PS *ḫaṣiy- ʻpartirʼ, que fóra 

l’originària. 

La meva recerca etimològica en l’estadi protosemític i afroasiàtic m’ha menat a 

les conclusions que exposo a continuació. L’arrel PS *ḫaṣiy- ʻpartirʼ / *ḫaṣuw- ʻcastrarʼ 

ha de derivar de l’arrel verbal AA biconsonàntica **ḫoç- ʻtrencarʼ (HSED 296), 

testimoniada, a banda del semític, en tx. centr. per l’arrel *γwac- ʻtrencarʼ. Aquesta arrel 

verbal, crec que ha de ser denominativa del substantiu primitiu (la vocalització i 
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l’estructura així ho deixen entreveure) de l’arrel nominal AA **ḫaç- un substantiu 

reconstruït amb el significat de ʻdestralʼ (HSED 290). 

 

v²e²j ʻtallar, fer una incisióʼ 

PS *ḥaqiy- ʻtallarʼ  

cf. AA *ḥak- ʻpedraʼ 

El verb ḥåqåh ʻtallar, fer una incisióʼ es troba testimoniat en la Bíblia hebrea en 

forma pu. (ptc.) i en hitp. (impf.); quant a aquesta forma verbal bíblica, veg. Gesenius 

(348) i HAL (333). 

Tot i que en la resta de les llengües semítiques la base consonàntica ḥqy no es 

troba directament testimoniada, és interessant de subratllar que el verb hebreu es troba 

segurament relacionat amb la forma geminada ḥqq, una arrel verbal documentada en 

semític nord-occidental i en semític sud-occidental. Quant a aquesta arrel pll, veg fen., 

samal i nab. ḥqq ʻdecretarʼ (DNWSI 401); hbr. bíbl. ḥqq ʻinscriure, decretarʼ (HAL 333); 

aram. targ. ḥqq ʻtallar, decretarʼ (Jastrow 497); j. aram. palest. biz. ḥqq ʻgravarʼ (DJPA 

213); j. aram. bab. ḥqq ʻfer una incisió, gravarʼ (DJBA 480); SAr. ḥqq ʻcontracte; 

obligatori (adj.)ʼ (DOSA 186); àr. ḥaqqa ʻser adequatʼ (Lane 605) i ḥaqq ʻveritat, recteʼ 

(Lane 607); et. ḥaqaqa (yəḥqəq) ʻanivellar, fixar, fer exacteʼ (CDG 240). 

L’origen AA de l’arrel verbal PS *ḥaqiy- no és clar. Apunto, això no obstant, la 

possibilitat de fer derivar aquesta arrel verbal de l’AA *ḥak- ʻpedraʼ (HSED 271), una 

arrel nominal testimoniada en eg. ḥkn ʻuna pedra preciosa de Núbiaʼ (WAS 3: 180) i ḥṯ 

ʻpedraʼ (*k > ṯ segurament davant d’*o; WAS 3: 204), tx. occ. *ḥVk- ʻpedraʼ i txad. 

centr. *χakwa- ʻpedraʼ. El canvi de la velar oclusiva sorda *k en AA a la uvular oclusiva 

ʻemfàticaʼ *q en PS s’explicaria per la contaminació (assimilació progressiva) quant al 

punt d’articulació de la faringal fricativa sorda ḥ, que ocupa la primera radical de l’arrel, 

i l’uvular oclusiva *q, emfatitzada segurament aquí per la faringalització de la 

consonant precedent (ḥ).  

En el cas que s’accepti aquesta relació, l’arrel verbal PS fóra en darrera instància 

un verb denominatiu del substantiu AA *ḥak-, allargat en l’estadi PS mitjançant un sufix 

-y (com en el cas del verb hebreu) o bé mitjançant la reduplicació de la segona 

consonant (com és el cas del semític nord-occidental i sud-occidental). 

 

I. v²r²j ʻser calentʼ 

PS *ḥar-ay- ʻser calentʼ < AA **ḥer- ʻser secʼ  
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El verb d’estat ḥåråh ʻcremarʼ (intr.), ʻser calentʼ es troba testimoniat en la Bíblia 

hebrea tant en la forma bàsica com en les formes derivades: qal (perf., impf. e, inf.), nif. 

(perf. i ptc.), hif. (perf.), hitp. (impf. i ptc.). Quant a aquesta forma verbal bíblica, veg. 

Gesenius (354) i HAL (337).  

La base consonàntica ḥry es troba també testimoniada en arameu: veg. arameu 

DA (pa.) ʻcremarʼ (DNWSI 402) i aram. targ. (pa.) ḥry ʻcremarʼ (Jastrow 501).  

Quant a la resta de les llengües semítiques, la base biconsonàntica ḥr es troba 

documentada en forma geminada (ḥrr): veg. hbr. bíbl. ḥrr ʻser calentʼ (Gesenius 359), 

ug. ḥrr ʻcremar, rostirʼ (DUL 368), acc. erēru, arāru ʻcremarʼ (AHw 238 i 65), àr. ḥarra 

ʻcremarʼ (Lane 538) i et. ḥarra, ḥarara ʻcremar (intr.), ser calentʼ (CDG 243). 

L’arrel verbal estativa PS *ḥaray- ʻser calentʼ prové de l’arrel verbal AA estativa i 

biconsonàntica **ḥer- ʻser secʼ (HSED 279), una arrel testimoniada, a banda del PS 

*ḥaray- ʻser calentʼ, en tx. or. *ˀyar- ʻassecarʼ. Cf. també en aquest sentit el testimoni de 

l’eg., amb intercanvi de líquides i sonants, ḥ3y ʻil·luminar, irradiarʼ (dit del sol o dels 

raigs, WAS 3: 14) i ḥ3y ʻllumʼ (WAS 3: 15). 

 

II. v²r²j ʻdisminuir en nombreʼ 

PS *ḥaray- ʻdisminuir, ser deficientʼ < PS *ḥūr- ʻmultiplicar-seʼ  

El verb intransitiu ḥåråh II ʻdisminuir en nombreʼ es troba testimoniat en la 

Bíblia hebrea únicament en un sol passatge, en forma de perf. qal, en el llibre de Is 24,6: 

.®r®t h¯c±J¶hUr²j i¯F-k³g (ʻper això minven els qui habiten la terraʼ, cf. LXX: dia; tou'to 

ptwcoi; e[sontai oiJ ejnoikou'nte" ejn th/' gh/' ʻper això són pobres els que habiten la terraʼ, 

veg. Rahlfs 2: 596).  

Paral·lelament a aquesta forma verbal tertiae infirmae, l’hbr. bíbl. testimonia 

també un verb còncau ḥwr que significa també ʻdisminuirʼ (HAL 287): noteu que a 

Qumran aquest passatge de Is 24,6 (1QIsa) suara comentat (> *ḥry) es llegeix ḥwrw 

(Ur±u²j), d’una base còncava ḥwr que significa també ʻdisminuirʼ.  

Des del punt de vista comparatiu i semític, aquesta forma verbal es troba 

documentada en forma de verb tertiae y i mediae w únicament en les llengües 

semítiques sud-occidentals. Veg., quant a les formes tertiae y, àr. ḥaray ʻdecréixer, 

disminuirʼ (Lane 557); SAr. ḥry ʻpèrdua, danyʼ (DOSA 189) i ḥrw ʻdelimitacióʼ (DOSA 

188). Quant a les formes còncaves, veg. hbr. bíblic ḥåwar ʻdisminuir, ser menys 

nombrósʼ (HAL 287); àr. ḥwr ʻdisminuir, tornar-se defectuós, deficientʼ (Lane 665), 
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ḥuwār ʻcamell joveʼ (Lane 666) i ḥūr ʻdeficiènciaʼ (Lane 665); et. ḫəwwər, ḫəwwur 

ʻdèbil, invàlid, que no té coneixementʼ (CDG 269). 

Des del punt de vista afroasiàtic, malauradament no he pogut relacionar cap 

arrel, verbal o nominal, amb el PS *ḥaray- ʻdisminuir, ser deficientʼ. Veg., en aquest 

sentit, HSED (277), que reconstrueix una arrel AA **ḥawar- / **ḥayar- ʻmultiplicar-seʼ a 

partir del testimoni semític de l’àr. ḥayar-, ḥiyar- ʻposseir molts ramats i una gran 

famíliaʼ (però aquest significat ha de ser considerat etimològicament secundari) i del 

cuix. or. *ḥor- < *ḥawar- ʻmultiplicar-se (els animals domèstics)ʼ. Veg. també, en 

aquest sentit, encara que no aparegui documentat al HSED, el testimoni de l’eg. ḥ3w 

ʻincrement, excésʼ (WAS 3: 16 i CDME 161). 

 

v²J²j ʻser tranquil, estar en silenciʼ 

PS *ḫaŝaˁ- ʻser tranquilʼ < AA**ḫaĉaˁ- ʻser silenciósʼ 

El verb d’estat ḥåšåh ʻser tranquil, estar en silenciʼ es troba testimoniat en hebreu 

bíblic masorètic en forma qal (impf. e) i hif. (perf., imperat. i ptc.); quant a aquesta 

forma verbal bíblica, veg. Gesenius (364) i HAL (347). 

La base consonàntica ḥšy es troba documentada com a verb de tercera radical 

dèbil únicament en semític nord-occidental: veg. aram. ofic. ḥšˀ ʻsilenciarʼ (pa., DNWSI 

409); aram. targ. ḥašåˀ, ḥašī ʻser silenciós, estar tranquilʼ (Jastrow 509) i j. aram. palest. 

biz. ḥšy ʻser tranquilʼ (DJPA 217).  

Això no obstant, en semític sud-occidental he trobat documentada l’arrel verbal 

ḫaš/śaˁ-, una arrel que sens dubte ha d’estar relacionada amb el verb hebreu i que, pels 

testimonis camiticosemítics, ha de ser considerada originària: veg. et. ḫaśˁa, ḫaśˀa ʻser 

tranquilʼ (CDG 266) i àr. ḫašaˁa ʻser humil, submísʼ (Lane 742).  

Quant a la relació d’aquesta forma amb la base consonàntica semítica còncava 

ḥwš ʻsentirʼ, veg. del Olmo-Sanmartín (DUL 374-375), Gesenius (302), Leslau (CDG 

250) i von Soden (AHw 343, ḥâšum III). Aquestes formes còncaves, emperò, no han de 

ser relacionades amb l’arrel PS *ḫaŝaˁ-, car l’arrel triconsonàntica és forta en aquest cas 

i cal que sigui reconstruïda triconsonànticament amb les consonants ḫŝˁ. 

L’arrel estativa PS *ḫaŝaˁ- ʻser tranquilʼ és molt antiga, car cal que sigui derivada 

de l’arrel AA **ḫaĉaˁ- ʻser silenciósʼ (HSED 290), una arrel documentada, a banda del PS 

*ḫaŝaˁ- ʻser tranquilʼ, en saho-afar *ˀasaˁ- ʻmantenir silenciʼ i en les llengües del Rift 

*ḫaĉ- ʻser silenciósʼ. Els testimonis del PS i del saho-afar menen, doncs, a reconstruir 

aquesta arrel verbal de tercera gutural ˁ, ja en un estadi AA. 
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v²,²j ʻabatre, destruirʼ 

PS *ḫat-iy- ʻdestruirʼ < AA **ḫat- ʻesborrarʼ 

El verb transitiu ḥåtåh ʻabatre, destruir (el foc)ʼ es troba conservat en hebreu 

bíblic només en forma qal (impf. e, inf. i ptc.). La base consonàntica, atesa la 

vocalització i la semàntica verbal hauria de ser ḥty. Veg., quant a aquest verb, les 

informacions que es donen en Gesenius (367) i en HAL (349). 

Aquest verb també és testimoniat en semític nord-occidental i oriental: veg. ug. 

ḫtˀ ʻabatre, aniquilarʼ, un verb reconstruït amb tercera radical ˀ (DUL 413); acc. ḫatû II 

ʻdestruirʼ (AHw 336), un verb de classe i/i (ḫty), la forma D del qual s’equipara amb la G.  

Reconstrueixo l’arrel verbal PS *ḫatiy- amb una tercera radical y-, perquè així ho 

exigeix l’accadi i perquè la semàntica del verb és clarament transitiva i causativa: crec, 

doncs, que en aquest sentit l’ug. ḫtˀ hauria d’admetre també la reconstrucció radical 

tertiae y. Reconstrueixo la primera radical com a velar ḫ i no pas faringal ḥ pel 

testimoni del semític oriental i de l’ugarític, que així ho exigeix. 

Sens dubte aquesta arrel verbal és molt antiga: la meva recerca etimològica em 

mena a derivar-la de l’arrel verbal biconsonàntica originària en l’estadi AA **ḫat- 

ʻesborrarʼ, la qual, a banda del PS *ḫatiy-, la podem trobar testimoniada en cuix. oriental 

*ḥaṭ- ʻesborrarʼ (*ṭ < *t sota influència de *ḥ-) i en eg. ḫtj ʻinscriure, gravarʼ (veg. DUL 

413; CDME 198 i WAS 3: 347). Reconstrueixo l’arrel AA amb primera radical ḫ i no pas ḥ 

per l’evidència del semític i de l’egipci. Quant a la reconstrucció d’aquesta arrel sota la 

forma *ḥat- / *ḥut- ʻaniquilar, esborrarʼ, veg. HSED (276): crec que aquesta 

reconstrucció hauria de ser revisada, car no té en compte el testimoni de l’eg. ni el de les 

llengües semítiques nord-occidentals ni orientals. 

 



 178 

v²u²y ʻfilar, tramarʼ 

PS *ṭūy- ʻfilarʼ < AA **ṭaˀ- / **ṭaw- ʻfilar, entortolligarʼ 

El verb agentiu ṭåwåh ʻfilar, tramarʼ es troba documentat en la Bíblia hebrea 

únicament en dos passatges consecutius en perf. de la forma qal. Aquests dos passatges 

es troben concretament en els llibres següents: 

• Ex 35,25 (amb un ús absolut del verb): Uu�y �vh�s�h�c c	k-,�n�f�v v�3�t-k�f�u (ʻtotes 

les dones més traçudes filaven la llanaʼ; la LXX llegeix nenhsmevna ʻfilarʼ, veg. 

Rahlfs 1: 149).  

• Ex 35,26 (amb un ús transitiu del verb): oh�Z�g�v-,�t Uu�y (ʻ(altres dones) filaven 

pèl de cabraʼ, cf. LXX e[nhsan ʻfilarʼ, veg. Rahlfs 1: 149).  

Quant a aquest verb, veg. Gesenius (376) i HAL (357). La resta de les llengües 

semítiques testimonien plenament aquesta arrel verbal, documentada en totes les 

branques del semític, en forma de substantiu o de verb de tercera radical y: quant al 

substantiu deverbal, veg. aram. targ. maṭwawyetåh ʻaranyaʼ (Jastrow 523); quant a l’arrel 

verbal, veg. j. aram. palest. biz. ṭwy ʻfilarʼ (DJPA 221); j. aram. bab. ṭwy ʻfilarʼ (DJBA 

496); acc. ṭawûm (ṭamû II, tbé. ṭemû) ʻfilar, tòrcerʼ (AHw 1382; cl. i/i < ṭwy); SAr. ṭwy 

ʻtraçar amb una pedra una líniaʼ (DOSA 216); àr. ṭawā (ṭwy) ʻencerclar, tancarʼ (Lane 

1898); et. ṭawaya, ṭawya (CDG 600) ʻser tortuós, ser perversʼ; quant a l’et., veg. també la 

forma reduplicada taṭawāyaya (CDG 600), d’una base consonàntica ṭwyy, que significa 

ʻestar deformat (de cara)ʼ.  

Aquesta arrel semítica *ṭūy- ʻfilarʼ és molt antiga i es remunta a l’arrel verbal AA 

**ṭaˀ- / **ṭaw- ʻfilar, entortolligarʼ (HSED 511), una arrel verbal testimoniada en tx. occ. 

*ṭaṭ- ʻfilarʼ; ber. *ṭVw- / *ṭVy- ʻfilarʼ; bed. ḍaˀ ʻenxarxarʼ i cuix. or. *ḍaw- ʻfilarʼ. Veg. 

també, encara que no es trobi recollit al HSED, el testimoni de l’eg. t3y.t ʻdea del teixirʼ 

(CDME 293, WAS 5: 231) i t3w ʻvestits dels déusʼ (WAS 5: 232). Quant a la reconstrucció 

d’aquesta arrel AA, veg. Diakonoff et alii (1995: 37) i HSED (511). 

 

v²j²y ʻllançar, dispararʼ (tr.) 

PS *ṭaḥiy- ʻllançarʼ (tr.) i *ṭaḥuw- ʻescamparʼ  

El verb transitiu ṭåḥåh significa ʻllançar, dispararʼ i és un hàpax verbal en la 

Bíblia, car només es troba testimoniat en forma paˁlēl (ptc. pl. cstr.) en el llibre del 

Gènesi 21,16: ,�J�e h	u"j�y�n�F e	j�r�v s�d�B�n V�k c�J	T�u (ʻi s’assegué al seu davant, a la 

distància d’un tret d’arcʼ; en aquest passatge la LXX llegeix igualment wJsei tovxou bolhvn 
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ʻtalment una tirada d’arcʼ, veg. Rahlfs 1: 28). Amb relació a aquest verb bíblic, veg. 

Gesenius (377) i HAL (357). 

Quant a la història de la interpretació d’aquest hapax legomenon bíblic, veg. 

Greenspahn (1984: 119). Les versions antigues de la Bíblia (LXX, targumim, peshiTta i 

Vulgata) tradueixen aquest hàpax verbal amb el significat de ʻdispararʼ (Greenspahn 

1984: 56, n. 46). Quant a les traduccions aramees, veg. Greenspahn (1984: 59). 

Tot i que no apareix documentat ni en ug., ni en acc., ni en et., aquest verb es 

troba relacionat amb el verb àr. ṭaḥay (ṭḥy i ṭḥw), que significa ʻescampar, estendreʼ 

(veg. Lane 1832).  

L’etimologia afroasiàtica del verb no és clara. Sembla, emperò, formalment i per 

semàntica, una variació radical de l’arrel AA **ṭiˀuḥ / **ṭiwuḥ ʻmatar, destruirʼ (HSED 

517), testimoniada en PS en forma d’arrel còncava *ṭūḥ ʻperirʼ (veg. àr. ṭwḥ), en eg. t3ḥ 

ʻmatar (l’enemic)ʼ (WAS 5: 234) i en tx. occ. *tiˀuḥ- ʻmatarʼ. 

 

v²n²y ʻtapar, obstruirʼ? 

PS *ṭVm- ʻtaparʼ < AA **ṭem- ʻamagar, tancarʼ 

El verb transitiu ṭåmåh és de significat dubtós (ʻtapar, obstruirʼ?), car el context 

en què apareix aquesta forma no és clar i es troba testimoniat únicament un sol cop en la 

Bíblia hebrea en forma nif. (perf.) en el llibre de Job 18,3 (o�fh	bh	g�C Ubh�n�y�b ʻpenseu 

que som tan beneits?ʼ; la LXX (Rahlfs 2: 300) llegeix nidmînû (sesiwphvkamen). Veg., 

quant a aquest verb hebreu, Gesenius (380) i HAL (360). 

Les altres llengües semítiques testimonien la base biconsonàntica Tm en forma de 

verb mediae geminatae: aquesta forma geminada es troba documentada en totes les 

branques del semític: veg. aram. targ. ṭemam ʻtapar, obstruirʼ (Jastrow 540); sir. ṭam 

(ṭmm) ʻtapar, obstruirʼ (LS 279); acc. ṭummumu ʻtancar les orelles, fer el sordʼ (AHw 

1394); àr. ṭamma ʻtaparʼ (Kazimirski 2: 105); et. ṭamma ʻenrotllarʼ (CDG 593).  

Potser caldria relacionar aquesta forma amb l’adj. de l’aram. ofic. i del j. aram. 

ṭmˀ ʻimpurʼ (DNWSI 424); veg. hbr. bíb. ṭåmeˀ ʻser o esdevenir impurʼ (Gesenius 379); j. 

aram. palest. biz. ṭmy ʻcontaminarʼ (DJPA 226); j. aram. bab. ṭmy ʻser ritualment impurʼ 

(DJBA 506) i SAr. ṭmˀ ʻser impurʼ (DOSA 219).  

L’arrel verbal PS *ṭVm- ʻtaparʼ és una arrel que es remunta a l’estadi afroasiàtic, 

car deriva de l’arrel biconsonàntica AA **ṭem- ʻamagar, tancarʼ (HSED 517), una arrel 



 180 

documentada, a banda del PS *ṭVm- ʻtaparʼ, en eg. ṭmm ʻtancarʼ (pir., WAS 5: 308) i tm 

ʻacabar, enllestir, finalitzarʼ (WAS 5: 301) i en tx. centr. *ṭyam- ʻamagarʼ. 

 

v²g²y ʻanar errant, equivocar-seʼ 

PS *ṭaˁaw- ʻequivocar-seʼ  

El verb d’estat ṭåˁåh ʻanar errant, equivocar-seʼ es troba testimoniat en el text 

bíblic masorètic en la forma qal (ptc.) i hif. (perf.). Veg., quant a aquest verb, les 

informacions que en donen Gesenius (380) i HAL (361). 

El verb es troba documentat també, amb el mateix significat i com a verb tertiae 

infirmae, en semític nord-occidental i en semític sud-occidental: veg. palm. (qal) 

ʻequivocar-seʼ (DNWSI 426); aram. targ. ṭeˁåˀ ʻequivocar-seʼ (Jastrow 542); j. aram. 

palest. biz. ṭˁy ʻequivocar-se, decebreʼ (DJPA 227); j. aram. bab. ṭˁy ʻequivocar-se, 

perdre’sʼ (DJBA 508); i àr. ṭaˁā (ṭˁy i ṭˁw) ʻexcedir el terme just, ser extravagantʼ 

(Kazimirski 2: 86).  

L’et. té el substantiu ṭāˁot ʻapostasia, superstició, idolatriaʼ (CDG 584), un mot 

que és, de fet, un préstec de l’arameu ṭāˁūṯā ʻídolʼ (Jastrow 542; així Noeldeke 1910: 35, 

Jeffery 1938: 202 i Polotsky 1964: 6); amb relació a les llengües etiòpiques modernes, 

cf. tna. ṭaˁot ʻídolʼ, te. amh. ṭaˀot ʻídolʼ. Aquest substantiu ha de ser considerat deverbal 

del PS *ṭaˁaw- ʻequivocar-seʼ. El substantiu àr. ṭāġūt ʻidolatriaʼ és un préstec de 

l’arameu (o possiblement del siríac ṭāˁyūṯā ʻerrorʼ (LS 282); veg., en aquest sentit 

Noeldeke 1910: 48 i Jeffery 1938: 203).  

 Malauradament, en la meva recerca etimològica no he pogut emparentar l’arrel 

PS amb cap arrel nominal o verbal AA. 
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v²t²h ʻser convenientʼ 

PS *yaˀ- ʻser boʼ < AA **waˀ- / *way- ʻser alegreʼ 

El verb d’estat yåˀåh ʻser convenientʼ és considerat un aramaisme tardà en l’hbr. 

bíblic. La forma apareix únicament en el llibre de Jr 10,7 (perf. de la forma qal) en el 

passatge següent: v�,�···t�h W�k h�F o�hID�v l�k�n W"t�r�h tO h�n (ʻqui no et respectaria, rei de les 

nacions? Tu sol et fas respectarʼ; la LXX no llegeix el versicle 7, veg. Rahlfs 2: 673). 

Quant a aquest verb, veg. la informació que es troba en Gesenius (383) i en HAL (364). 

Amb relació al semític, l’arrel estativa PS *yaˀ- ʻser boʼ es troba testimoniada en 

forma d’arrel verbal reduplicada o allargada per un sufix en semític sud-occidental: veg. 

la forma plpl de l’àr. yaˀyaˀa ʻser amableʼ (Lane 2974) i el verb et. yawwəha, yawha, 

yawḥa (CDG 628), un verb d’estat, de tercera radical h, que significa ʻser amable, 

modestʼ. El semític nord-occidental testimonia aquesta arrel en forma d’adjectiu: veg. 

aram. targ. yåˀẹ ʻconvenient, correcteʼ (Jastrow 559); j. aram. palest. biz. yåˀēy 

ʻconvenientʼ (DJPA 233); j. aram. bab. yˀy ʻbo, convenientʼ (DJBA 521) i sir. yāˀe, ya(ˀ)yā 

ʻvirtuósʼ (LS 293); veg. també l’adj. del pun. yˀ ʻbell, bo (fruits)ʼ (DNWSI 431).  

La meva recerca etimològica em mena a considerar que és una arrel d’origen AA: 

l’arrel PS *yaˀ- ʻser boʼ deriva de l’arrel estativa AA **waˀ- / *way- ʻser alegreʼ (HSED 

520), una arrel verbal testimoniada, a banda del PS *yaˀ- ʻser boʼ, en eg. ỉw3 ʻser 

amableʼ (CDME 1: 49) i en tx. occ. *way- ʻser alegreʼ. 

 

v²d²h ʻpatirʼ 

PS *wagay- ʻpatirʼ  

cf. AA **goˀVy- ʻarrossegarʼ 

El verb yågåh ʻpatirʼ no té testimoniada la forma qal (veg. Gesenius 387 i HAL 

368). El verb apareix només en les formes derivades següents: nif. (ptc. fem. pl.), pi. 

(impf.) i hif. (pf., impf. i ptc.).  

És probable que el verb hebreu es trobi relacionat amb l’àr. wagā (wgy) ʻcastrarʼ 

(Kazimirski 2: 1496), wagiya ʻestar desgastat (de peus)ʼ (Kazimirski 2: 1496). Aquesta 

arrel verbal no es troba documentada en cap altra de les llengües semítiques antigues. 

Quant a la reconstrucció AA, és molt probable que l’arrel verbal PS *wagay- 

ʻpatirʼ es trobi relacionada amb l’AA **goˀVy- ʻarrossegarʼ (HSED 212), testimoniada en 

eg. ḏ3y ʻportar, estendre, foradar, atènyerʼ (amb la palatalització regular de *g-, veg. 

CDME 318) i en tx. occ. *gwaˀVy- ʻcarregar-se (a l’esquena)ʼ. L’estructura derivada del 
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PS *wagay- ʻpatirʼ respecte a l’estructura AA de l’arrel **goˀVy- ʻarrossegarʼ (HSED 212) 

s’explicaria per una metàtesi a l’arrel en l’estadi PS. 

 

II. v²d²h ʻseparar, allunyarʼ (tr.) 

hbr. bíbl. yågåh < PS *hagiy- ʻseparar, allunyarʼ < AA **gay- ʻmoure’sʼ 

 La segona accepció del verb yågåh es recull només a HAL (369) i significa 

ʻseparar, allunyarʼ. En la Bíblia hebrea es troba testimoniada únicament en forma hif. 

(perf.) en 2Sa 20,13: v·¨K¦x§n©v-i¦n v¨d¶v r¤J"t©F ʻva enretirar-lo del camíʼ. 

Tal com notifica el HAL (369), el verb yågåh II és una variant alternativa del verb 

hågåh II ʻseparar, allunyarʼ (tr., veg. supra l’entrada corresponent i Gesenius 212 i HAL 

228), un verb que apareix en la Bíblia hebrea documentat en forma qal (perf.). 

No he trobat aquest verb testimoniat en cap altra de les llengües semítiques, ni 

com a arrel verbal dèbil o geminada, ni com a arrel nominal. L’isolament d’aquesta 

forma, doncs, em mena a considerar la possibilitat que aquest verb es trobi emparentat 

amb el verb hebreu yågåh que significa ʻpatirʼ (veg. l’entrada corresponent a Gesenius 

387). 

Però en aquest cas el testimoni de les llengües afroasiàtiques pot ser molt 

interessant i, una vegada més, pot arribar a resoldre problemes d’etimologia d’arrels 

semítiques poc clares. En AA es reconstrueix una arrel intransitiva **gay- que significa 

ʻmoure’s, anar-se’nʼ (HSED 206) i que apareix testimoniada en les llengües 

afroasiàtiques sota les arrels verbals següents: tx. occ. *gay- / *guy- ʻcórrerʼ; tx. centr. 

*gway- ʻarribar, seguirʼ; tx. or. *giy- ʻarribarʼ; saho-afar *gay- ʻarribarʼ; cuix. or. *gay- 

ʻarribarʼ. Veg. també el testimoni de l’eg., encara que no es reculli al HSED, eg. g3w ʻser 

estretʼ (WAS 5: 151). 

Estudiat el cas amb deteniment, la meva hipòtesi és que l’arrel PS *hagiy- 

ʻseparar, allunyarʼ, d’on deriva el verb hebreu hågåh (tertiae y), ha d’estar relacionada 

amb aquesta antiga arrel verbal intransitiva camiticosemítica: el canvi del significat 

intransitiu AA d’ʻarribarʼ envers la causativitat verbal ʻseparar, allunyarʼ testimoniada en 

el semític quedaria demostrada pel prefix determinatiu *ha-, que en protosemític s’ha 

prefixat a l’arrel verbal per crear una nova arrel triconsonàntica i causativa. 

 

v²s²h ʻllançar, dispararʼ 

PS *wadiy- ʻdisparar (fletxes)ʼ  

< AA wVdVy- ʻdisparar (fletxes)ʼ < AA **daw- / **day- ʻarcʼ 
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El significat originari de la forma qal en el verb yådåh (*wdy) és el de ʻllançar, 

disparar (fletxes, pedres, projectils)ʼ, veg. Gesenius (392) i HAL (372). Aquest verb es 

troba testimoniat en la Bíblia hebrea amb aquest significat en la forma qal (imperat.) i 

en la pi. (impf.).  

En les altres formes, ja derivades, el significat originari apareix també derivat: 

hif. ʻdonar gràcies, lloar, pregar, confessarʼ (perf., impf., imperat. i inf.); hit. ʻdonar 

gràcies, confessarʼ (perf., impf., ptc.). Aquest segon significat és tractat en el HAL (372) 

com una segona accepció de l’arrel yådåh.  

Aquest verb es troba també testimoniat en semític nord-occidental i en semític 

sud-occidental: veg. ug. ydy ʻllançarʼ (DUL 958); aram. ofic. i palm. ydy ʻreconèixerʼ 

(af.); ʻdonar gràciesʼ (DNWSI 439); aram. targ. ˀaḏî (af.) ʻconfessarʼ (ydy) (Jastrow 564); 

j. aram. palest. biz. ydy ʻdonar gràcies, admetre, consentirʼ (DJPA 235); j. aram. bab. ydy 

ʻdonar gràcies, confessar, concedirʼ (DJBA 524); àr. ˀawdā (< wdy) ʻendur-seʼ (la mort), 

ʻdestruirʼ (Lane 3051) i et. wadaya ʻposar, afegir, posar-se, dipositar, establir, llançarʼ 

(CDG 605). 

Barth (1902: 12) relacionà aquesta arrel amb la base consonàntica wdy 

ʻconfessarʼ (cf. hbr. hiṯwaddā, sir. ˀawdī i àr. ˀistawdā), el significat original de la qual 

seria ʻacusar-se un mateix > confessarʼ; així també ho feren Gesenius (392) i Koehler 

(1951: 363-364) quant a l’hbr. bíbl., però no pas Baumgartner (1967a: 372), ni Leslau 

(CDG 810), el qual separa la base consonàntica hebrea ydy en dues accepcions: ydy I, 

ʻllançarʼ, i ydy II, ʻconfessarʼ. Però, atesa l’equiparació morfològica i la igualtat 

semàntica de l’arrel, no crec necessari de fer una doble distinció etimològica. 

La recerca etimològica duta a terme en aquest apartat em mena a considerar 

l’arrel verbal PS *wadiy- ʻdisparar (fletxes)ʼ una arrel verbal deverbal de l’arrel AA 

wVdVy-, que igualment significa ʻdisparar (fletxes)ʼ: aquesta arrel verbal cal que sigui 

reconstruïda en AA (tot i que ni el HSED ni Ehret 1995 la reconstrueixen), car, a banda 

del PS, apareix també testimoniada en eg. wdỉ ʻestablir; llançar, emetre, disparar (un 

arc)ʼ (veg. CDME 72). Aquesta arrel verbal AA ha de ser denominativa del substantiu AA 

**daw- / **day-, que significa ʻarcʼ (HSED 153). És així com s’explica l’estructura 

doblement dèbil de l’arrel PS i AA: el prefix w- s’afegeix a l’arrel nominal originària per 

crear-ne una de triconsonàntica i verbalitzar-la, mentre que el sufix -y de l’arrel verbal 

ha de formar part de l’arrel nominal originària. 
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v²b²h ʻoprimir, maltractarʼ 

PS *waniy- ʻmaltractarʼ < AA **wVnVy- ʻopirimirʼ < AA **naw- / **nay- ʻser dolentʼ 

El verb agentiu yånåh ʻoprimir, maltractarʼ, d’una base consonàntica *wny, té les 

següents formes testimoniades en la Bíblia hebrea: qal (impf. i ptc. abs.) i hif. (perf., 

impf. i inf. sf.); quant a aquesta forma verbal bíblica, veg. Gesenius (413) i HAL (398).  

Aquest verb també es troba testimoniat en semític nord-occidental i en semítc 

oriental: veg. aram. antic yny ʻoprimirʼ (af.) (DNWSI 461); j. aram. yny (Jastrow 581) i j. 

aram. palest. biz. yny ʻvexarʼ (DJPA 242) i j. aram. bab. yny ʻactuar fraudulentamentʼ 

(af., DJBA 538). En ug. el verb apareix documentat en una forma derivada n (nyn) i 

significa ʻser menystingutʼ (DUL 972). Veg. també acc. wanāˀum ʻpressionarʼ (algú, 

trans; AHw 1459), d’una base consonàntica wny. 

L’àr. testimonia el verb estatiu wanā (wny) ʻser o esdevenir dèbil, febleʼ (VI) 

(Lane 3061). Quant a la relació del verb àr. amb els verbs testimoniats en semític nord-

occidental i en semític oriental, Gesenius considera aquesta connexió dubtosa, 

contràriament a l’opinió de del Olmo i Sanmartín (DUL 972). Certament, l’equiparació 

morfològica del verb àrab amb l’arrel verbal del semític oriental i occidental, com 

també l’estreta relació semàntica que s’hi estableix, fan pensar a priori que l’àr. wanā 

(Lane 3061) ha de ser relacionat amb el verb hebreu suara analitzat.  

La recerca etimològica que he dut a terme, emperò, ens mostra novament que, 

en aquest cas, el testimoni afroasiàtic pot ajudar-nos etimològicament parlant. Així 

doncs, considero que en l’estadi AA cal fer la distinció entre les arrels verbals estatives 

**naw- / **nay- ʻser dolentʼ (HSED 399), per una banda, i **naw- ʻestar cansatʼ (HSED 

399), d’on deriva l’àr. wanā (wny) ʻser o esdevenir dèbil, febleʼ, per l’altra. 

Quant al verb hebreu yånåh, vistos els testimonis de les altres llengües 

semítiques, ha de derivar d’una arrel verbal PS que reconstrueixo formalment com a 

*waniy- ʻmaltractarʼ. Aquesta arrel verbal ha de derivar d’una arrel verbal AA, que, tot i 

no ser reconstruïda ni en el HSED ni en Ehret (1995), l’he volguda reconstruir sota la 

forma **wVnVy- i amb el significat d’ʻoprimirʼ: d’aquesta arrel verbal AA derivarien el 

PS *waniy- ʻmaltractarʼ i l’eg. wnỉ ʻoprimir, negligirʼ (CDME 61, WAS 1: 313).  

Aquesta arrel AA clarament causativa i allargada formalment, ha de derivar de 

l’arrel verbal estativa AA **naw- / **nay-, que significa ʻser dolentʼ (HSED 399) i que es 

troba testimoniada en eg. ny.t ʻdolenteriaʼ (CDME 125), en tx. occ. *niˀaw- ʻser dolentʼ i 

en tx. or. *naw- ʻdolent, terribleʼ. En darrera instància, doncs, és d’aquesta arrel verbal 

estativa d’on deriva el PS *waniy- ʻmaltractarʼ; aquesta arrel es troba testimoniada en 
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hebreu bíblic, ugarític i accadi, talment com ja ha estat comentat: noteu que, respecte a 

l’arrel AA, que és originàriament biconsonàntica, l’arrel verbal AA i PS s’ha vist 

allargada pel prefix determinatiu *wa-, el qual, tenint present la vocalització de l’arrel, 

dóna a l’arrel PS un canvi quant a la diàtesi i l’Aktionsart verbal: **estativitat < 

*causativitat.  

La forma verbal de l’àrab wanā (wny) ʻser o esdevenir dèbil, feble (VI)ʼ (Lane 

3061) s’ha de relacionar etimològicament amb la segona arrel verbal AA suara 

mencionada: reconstrueixo per al PS l’arrel verbal *wanay- ʻser dèbilʼ, allargada 

igualment amb el determinatiu prefixat *wa- i amb vocalisme tamàtic a que denota 

estativitat, una arrel que ha de derivar de l’AA **naw- ʻestar cansatʼ (HSED 399), 

documentada en eg. nw ʻdèbilʼ i en tx. occ. *naˀ- / *naw- / *nay- ʻestar cansatʼ.  

En darrer terme, l’estructura formal i la semàntica de les dues arrels AA fan 

pensar que, en una etapa encara més remota, ambdues arrels verbals estatives han 

d’estar relacionades. 

 

v�g²h ʻescombrar, endur-seʼ 

PS *waˁiy- ʻrecollirʼ  

El verb transitiu yåˁåh ʻescombrar, endur-seʼ apareix testimoniat en la Bíblia 

únicament en un passatge, concretament en el llibre d’Isaïes 28,17, en forma de perf. 

qal: c�z�f v	x�j�n Q�r�c v�Sg�h�u ʻperò la pedregada escombrarà el refugi de la mentidaʼ; quant 

a aquesta forma verbal bíblica, veg. Gesenius (418) i HAL (401). 

L’etimologia d’aquest verb hebreu no és pas clara: a part del hàpax verbal bíblic, 

aquesta forma es troba testimoniada únicament en semític sud-occidental; considero que 

el verb hebreu ha d’estar relacionat amb el verb del SAr. yˁy ʻprendreʼ (Müller 1962: 

114) i amb el de l’àr. waˁā (wˁy) ʻfer collita, recollirʼ (AED 1268).  

Ludolf (1669: 499) relacionà el verb hebreu amb l’et. wəˁya ʻcremar (intr.), ser 

consumit pel focʼ, i certament, per forma el verb etiòpic podria estar relacionat amb el 

verb àrab i hebreu (Leslau, CDG 603, considera la connexió molt dubtosa). 

Malauradament no he pogut trobar evidències clares per relacionar aquesta arrel PS amb 

cap arrel, verbal o nominal, AA.  

Això no obstant, Ehret (1995: 469) reconstrueix per al pAA una arrel verbal 

**wāˁ- ʻagafar, prendreʼ, amb la qual, per forma i per semàntica, podria relacionar-se 

l’arrel verbal PS. El testimoni de les altres llengües afroasiàtiques que deriven de l’arrel 

verbal pAA reconstruïda per Ehret és el següent: eg. wˁf ʻsubjugar, lligarʼ (amb el 
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determinatiu iteratiu-duratiu *-f sufixat a l’arrel); cuix. *waˁ- ʻaplicar, posar aʼ i omot. 

wōˀr- ʻcarregarʼ (amb el determinatiu -*r sufixat a l’arrel). 

 

v�p�h ʻser bellʼ 

PS *wapay- ʻser evident, segurʼ < AA **wVpVy- ʻdiscernir, jutjarʼ 

El verb d’estat yåpåh ʻser bell, bonicʼ té les formes verbals següents 

documentades en la Bíblia hebrea: qal (perf. i impf.), pi. (impf. i perf.) i hitp. (impf.); 

quant a aquesta forma verbal bíblica, veg. Gesenius (421) i HAL (404). 

L’estructura doblement dèbil d’aquesta arrel verbal fa que la recerca etimològica 

no sigui clara. Des del punt de vista comparatiu, he trobat únicament un substantiu que, 

per forma i per semàntica, es pot relacionar directament amb el verb hebreu: en ug. hi ha 

testimoniat el nom yp, que significa ʻdignitat, bellesaʼ (DUL 972).  

En semític nord-occidental, oriental i sud-occidental he trobat documentada una 

base consonàntica wpy de significat una mica derivat respecte al del verb hebreu, car en 

la forma bàsica implica la noció de ʻser segurʼ: veg., en aquest sentit, acc. (w)apû(m) 

ʻser, esdevenir segur, evidentʼ (AHw 1459), d’una base consonàntica wpy; j. aram. bab. 

ypy ʻconcedir l’autoritat d’un advocatʼ (pa., DJBA 539); àr. waffā (wfy) ʻpagar un deuteʼ 

(Kazimirski 1578); SAr. wfy ʻser segur, pagar un deuteʼ (DOSA 137) i et. (en forma 

causativa) ˀawaffaya ʻrebre, garantir, lliurarʼ (CDG 607). 

Von Soden (AHw 1459) i Gesenius (421), i així també Buhl (1921: 309), Koehler 

(1951: 391) i Baumgartner (1967a: 404), posen en relació aquesta base consonàntica 

wpy ʻser segurʼ amb l’hbr. yåpåh ʻser bellʼ (Gesenius 421); Leslau, emperò, creu 

dubtosa la connexió de l’hbr. yåpåh ʻser bellʼ amb l’acc. wapû ʻser evidentʼ. 

La meva opinió, de resultes de la recerca etimològica, és que, a priori, totes les 

accepcions mencionades de la base consonàntica wpy han d’estar relacionades, per 

forma i per contingut, i cal que siguin derivades d’una arrel PS *wapay- que 

reconstrueixo amb el significat de ʻser bell; ser evidentʼ i amb vocal temàtica a a causa 

de la seva semàntica estativa.  

L’origen AA d’aquesta arrel, emperò, no és pas clar. Valorades totes les 

possibilitats, sóc de l’opinió que, en darrera instància, l’arrel PS *wapay- ʻser evidentʼ 

ha de ser considerada una arrel deverbal de l’arrel AA **wVpVy-, que tindria el 

significat bàsic de ʻdiscernir, jutjarʼ. Aquesta arrel AA, no reconstruïda ni en el HSED ni 

en Ehret (1995), es trobaria documentada en les llengües semítiques (< PS *wapay- ʻser 

bell, ser evidentʼ) i en eg. wpỉ ʻobrir, dividir, jutjar, discernir, distingirʼ (CDME 59; cf. 
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també eg. wpy ʻdecisióʼ, CDME 59, i eg. ỉp ʻcomptar, pagar, reconèixer, revisarʼ, CDME 

16). El significat de l’hbr. bíbl. yåpåh ʻser bell, bonicʼ fóra, doncs, respecte a l’arrel PS i 

AA d’on deriva, clarament secundari i derivat. 

 

I. v�r�h ʻllançar, dispararʼ 

PS *wur- ʻllançarʼ < AA **war- ʻllançarʼ 

El verb transitiu yåråh ʻllençar, dispararʼ, d’una base consonàntica wry, apareix 

testimoniat en hbr. bíblic en les formes següents: qal (perf., impf. (suf. å), imperat. (ẹ), 

inf. i ptc.); nif. (impf.) i hif. ʻensenyarʼ (perf., imperat. i inf. cstr.); quant a aquesta 

primera accepció bíblica, veg. Gesenius (434) i HAL (416). 

Aquesta arrel verbal es troba documentada en totes les branques del semític, 

normalment sota l’aparença de verbs tertiae w: veg. antic cananeu yrw ʻser disparatʼ 

(qal pass., DNWSI 471); ug. yrw ʻincendiar, disparar fletxesʼ (DUL 983); j. aram. palest. 

biz. yry ʻensenyar, instruirʼ (DJPA 245); j. aram. bab. yry ʻinstruir, prendre una decisió 

legalʼ (DJBA 542); SAr. wrw ʻatacarʼ (DOSA 148); àr. warra (wrr) ʻllançarʼ (Dozy 1927: 

801); et. warawa, warrawa ʻllançar, foragitarʼ (CDG 618).  

Quant al verb acc. warû ʻdirigirʼ, un verb de classe u/u i i/i, sóc de l’opinió que 

la reconstrucció de la base wry o wrw ha de ser d’acord amb la intransitivitat (-w) 

ʻllançarʼ o de la transitivitat verbal (-y) *ʻdirigir, guiarʼ. Sens dubte l’acc. warû ha de 

relacionar-se amb el PS *wur- ʻllançarʼ (quant a l’opinió contrària, cf. Leslau, CDG 618; 

que és del parer que la connexió de l’et. warawa, warrawa ʻllançar, foragitarʼ amb 

l’acc. warû ʻdirigirʼ, que suggereix von Soden (AHw 1473), és improbable).  

En les llengües etiòpiques més modernes, aquesta arrel verbal és testimoniada 

segons l’esquema plpl: te. wärwära ʻllançarʼ, tna. wärwärä, amh. wäräwwärä, arg. 

wäräwwära, gur. wəräwärä. Sens dubte, la forma de l’et. waraya ʻanunciar, narrarʼ 

(CDG 618) cal que estigui emparentada amb les formes anteriorment mencionades (veg. 

te. wära ʻanunciarʼ, wäre ʻcomunicacióʼ, tna. wäre ʻnotíciaʼ i amh. wäre ʻnovetatʼ). 

L’arrel verbal biconsonàntica PS *wur- ʻllançarʼ, que reconstrueixo sense ser 

allargada encara per la problemàtica que presenten les arrels plp amb relació a les 

incompatibilitats de les arrels PS i pel testimoni de les llengües semítiques, que 

testimonien la forma sota patrons reduplicats, geminats o tertiae infirmae, té uns orígens 

molt antics: s’ha de remuntar a l’arrel verbal AA *war- ʻllançarʼ (HSED 527), 

testimoniada, a banda del PS *wur-, en les llengües txàdiques orientals sota l’arrel verbal 
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*war- ʻllançar, dispararʼ i en àgau, que conserva l’arrel amb reduplicació parcial: *wa-

wVr- ʻllançarʼ. 

 

II. v�r�h ʻregarʼ (hif.) 

PS *riw- /riy- ʻsadollar-se de beureʼ < AA **rVw- ʻaiguaʼ 

 La segona accepció del verb yåråh es troba testimoniada a HAL (416), perquè de 

fet és una forma alternativa de råwåh I ʻsadollar-se (de beure)ʼ. 

 El verb yåråh II es troba testimoniat en la Bíblia hebrea únicament en les formes 

derivades següents: hif. (impf.) en Os 6,3 i 10,12. També en forma hof. (impf.) ʻser 

regatʼ en Pr 11,25.  

Des del punt de vista etimològic i comparatiu, el verb yåråh es una variació 

radical del verb råwåh (v²u²r) ʻsaturar-se, sadollar-se (de beure)ʼ, un verb que es troba 

testimoniat en la Bíblia hebrea en forma qal (perf.), pi. (perf. i impf.), hif. (perf. i ptc.) i 

hof. (impf.). Veg., quant a aquesta darrera forma verbal bíblica, Gesenius (924) i HAL 

(1114); veg. també infra l’entrada corresponent a aquest verb bíblic d’aquest comentari 

etimològic. 

La mateixa base consonàntica rwy, amb el mateix significat, es troba 

documentada en semític nord-occidental i semític sud-occidental: veg. DA, aram. antic, 

aram. ofic. i j. aram. ʻsaturar-seʼ (DNWSI 1063); aram. targ. rewåˀ (rwy) ʻsaturar-se de viʼ 

(Jastrow 1459) i sir. rəwī (rwy i rwˀ) ʻsadollar-se de beureʼ (LS 719); SAr. h-rwy (hif.) 

ʻproporcionar el recʼ (DOSA 482); àr. rawiya ʻbeure fins a sadollar-seʼ (AED 428) i et. 

rawaya, rawya ʻbeure fins a sadollar-se, estar hidratatʼ (CDG 478). 

Quant a la reconstrucció AA de l’arrel PS *riw- / *riy- ʻsadollar-se de beureʼ, 

considero que aquesta arrel ha de ser considerada una arrel verbal denominativa del 

substantiu primitiu AA **rVw- ʻaiguaʼ (HSED 453), una arrel nominal testimoniada en 

les llengües afroasiàtiques següents: eg. wrw ʻtollʼ (és la representació ortogràfica de 

*rVw-) i tx. occ. *ruw- ʻaigua, plujaʼ. Veg. també, encara que no apareix citat en el 

HSED, el testimoni de l’eg. wr ʻempassar-seʼ (CDME 63). 

 

Quant a la tercera accepció de yåråh III ʻensenyarʼ (cf. j. aram. palest. biz. yry 

ʻensenyar, instruirʼ, a DJPA 245, i j. aram. bab. yry ʻinstruir, prendre una decisió legalʼ, a 

DJBA 542), testimoniada només en forma hif. en la Bíblia hebrea i documentada en HAL 

(416), veg. el comentari etimològic de l’entrada yåråh I ʻllançar, dispararʼ, car des del 
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punt de vista etimològic ambdues accepcions han d’estar relacionades (així també a 

Gesenius 434). 
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v²t²f ʻestar desanimat, acovarditʼ 

PS *kaˀay- ʻser tímidʼ  

El verb d’estat kåˀåh ʻestar desanimat, estar acovarditʼ, d’una base consonàntica 

kˀy, es troba testimoniat únicament en formes derivades, concretament en nif. (perf. i 

ptc.) i en hif. (inf. cstr.); quant a aquesta forma verbal bíblica, veg. Gesenius (456) i HAL 

(433).  

Pel que fa a la resta de les llengües semítiques, aquest verb hebreu es troba 

relacionat únicament amb una forma plpl de l’àr.: veg. kaˀkaˀ ʻretrocedir tímidamentʼ 

(Lane 2581). És possible, emperò, que la base consonàntica kˀy es trobi relacionada amb 

el sem. khy, hky ʻser dèbilʼ: veg. infra els comentaris etimològics que exposo a l’entrada 

de kåhåh I (Gesenius 462).  

Malauradament, en la meva recerca etimològica no he pogut connectar d’una 

manera clara l’arrel PS *kaˀay- ʻser tímidʼ amb cap arrel nominal o verbal AA. La 

reconstrucció que dóna Ehret (1995: 202) d’una arrel verbal AA **kaˀ-, que tindria el 

significat de ʻcobrir, amagarʼ i que es trobaria testimoniada en eg. k3p ʻtapar, cobrirʼ 

(amb un determinatiu -p sufixat a l’arrel originària) i en cuix. *kaˀa ʻpetxinaʼ no és prou 

satisfactòria.  

L’eg. ha conservat dos substantius i un verb que formalment estan constituïts, 

com en el cas del semític, per una velar oclusiva sorda k i per una glotal oclusiva sorda 

ˀ; els testimonis de l’eg. antic que ofereixo a continuació són en aquest sentit molt 

interessants i podrien estar relacionats amb el PS *kaˀay- ʻser tímidʼ: cf., en aquest 

sentit, eg. k3ỉ ʻpensar, planificarʼ (CDME 283), k3t ʻpensament, intencióʼ (CDME 283) i 

k3 ʻànima, esperit, voluntat, fortunaʼ (CDME 283). 

 

v²c²F ʻapagar-se (el llum, el foc)ʼ 

PS *kab- ʻcremar; apagar-seʼ < AA **kab- ʻcremar, rostirʼ 

El verb d’estat kåbåh ʻapagar-se (el foc o el llum)ʼ, atesa la seva vocalització, 

prové d’una base consonàntica kby. Es troba testimoniat en el text bíblic masorètic en 

forma qal (perf., impf. e i inf. cstr.) i pi. (perf., impf. i ptc.); quant a aquesta forma 

verbal bíblica, veg. Gesenius (459) i HAL (435).  

Amb una base verbal tertiae infirmae, aquest mateix verb es troba testimoniat en 

semític nord-occidental i en semític sud-occidental: veg. aram. ofic. kby ʻapagar-seʼ 

(pa., DNWSI 485); aram. targ. kebåˀ (kby) ʻapagar-seʼ (Jastrow 608); j. aram. bab. kby 

ʻextingir-se, apagar-seʼ (pe, DJBA 550); àr. kabaˀ ʻapagar-seʼ (Lane 2582); veg. també el 
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substantiu del SAr. kby ʻcremació d’encensʼ (DOSA 239). L’accadi documenta l’arrel PS 

*kab- en forma de verb geminat: veg. acc. kabābu ʻbrillarʼ (AHw 414; quant al verb 

acc., veg. Moscati 1946b: 269-272). 

Com a base verbal tertiae infirmae, només hi ha testimoniades aquestes formes. 

Formalment, emperò, considero que cal relacionar l’arrel verbal PS *kab- ʻcremar; 

apagar-seʼ –que ja reconstrueixo en l’estadi PS amb estructura biconsonàntica, a causa 

de la realització històrica d’aquesta arrel en les llengües històriques– amb l’arrel 

nominal reduplicada d’origen PS *kbkb > kwkb ʻestrellaʼ: de fet, i per filar més prim, 

atès que l’arrel nominal PS *kbkb no es troba testimoniada en les llengües afroasiàtiques, 

cal considerar-la una arrel nominal deverbal del PS *kab- ʻcremar; apagar-seʼ.  

El substantiu PS *kbkb ʻestrellaʼ es troba documentat en totes les branques del 

semític: veg. hbr. bíbl. kōḵåb (Gesenius 456), aram ofic. i pun. kkb (DNWSI 499), fen. 

kkb (DNSWI 449), sir. kawkəḇō (LS 320), ug. kbkb (DUL 427), acc. kakkabu (AHw 421), 

SAr. kwkb (DOSA 242), àr. kawkab (Lane 2623) i et. kokab (CDG 280). 

L’arrel verbal PS *kab- ʻcremar; apagar-seʼ té un origen molt antic, car cal 

derivar-la de l’arrel verbal biconsonàntica AA **kab-, que significa ʻcremar, rostirʼ 

(HSED 307), una arrel verbal testimoniada, a banda del PS *kab-, en tx. centr. *kab- 

ʻrostirʼ. 

 Paral·lelament a aquesta arrel verbal PS *kab-, les llengües semítiques 

testimonien una base consonàntica geminada kbb que significa ʻencerclarʼ i que, per 

aparença formal, podria trobar-se relacionada amb l’arrel verbal PS suara mencionada. 

Aquesta base consonàntica geminada del semític kbb ʻencerclarʼ es troba documentada 

en semític nord-occidental i en semític sud-occidental: veg. hbr. postbíbl. kirkeḇ 

ʻencerclarʼ (< kibkeb, per assimilació); àr. kabbaba ʻfer forma rodonaʼ (Lane 2582) i et. 

kababa I (Leslau 273) ʻencerclarʼ. Quant a la bibliografia d’aquesta etimologia, veg. 

Baumgartner (1967a: 441-442). 

Tot i la coincidència formal d’aquestes formes *kbb ʻencerclarʼ amb l’arrel PS 

*kab- ʻcremar, apagar-seʼ, vull subratllar el fet que la forma geminada kbb ʻencerclarʼ té 

un origen etimològic distint del PS *kab- ʻcremar, apagar-seʼ, car provenen d’arrels 

verbals AA distintes: el PS *kbb ʻencerclarʼ cal que es remunti etimològicament a una 

arrel AA *kob- que significa ʻdoblegarʼ i que es troba documentada, a banda de l’arrel 

geminada del semític, en tx. centr. *kwab-ay- ʻdoblegarʼ (veg., quant a aquesta arrel, 

HSED 320). 
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v²v²F ʻser dèbil, estar pàl·lidʼ 

PS *kahay- ʻser dèbilʼ  

Quant a la base verbal consonàntica hebrea khy, Gesenius (462) i HAL (440) en 

donen dues accepcions diferenciades. La primera és formada pel verb d’estat kåhåh I 

ʻser dèbil, estar pàl·lidʼ, un verb que apareix testimoniat en hebreu bíblic en la forma qal 

(perf., impf. e i inf. abs.) i pi. (perf.).  

Quant a les altres llengües semítiques, el verb hebreu cal que es trobi relacionat 

amb les formes verbals testimoniades en semític nord-occidental i sud-occidental: veg. 

j. aram. palest. biz. khy ʻser dèbil, aprimar-seʼ (DJPA 252); j. aram. bab. khy ʻser primʼ 

(DJBA 554); àr. kahiya ʻser dèbil, covardʼ (Kazimirski 2: 940); et. hakaya, ḥakaya (noteu 

la metàtesi) ʻser dèbil, inactiu, defallirʼ (CDG 216). Veg. també les formes etiòpiques 

modernes següents: te. hakka (hky) ʻser indolentʼ, tna. hakäyä, amh. haket ʻindolènciaʼ 

(< geˁez), una arrel que un cuix. és un préstec semític: bil. hakay ʻcansatʼ i qem. akēt 

ʻmandraʼ. 

Holma (1914 ZA 28: 147) relacionà aquestes formes amb l’adj. acc. akû ʻmutilat, 

dèbil, humilʼ (i d’altres arrels semítiques), però von Soden (AHw 30) considera akû un 

préstec del sumeri. 

Gesenius (462) i HAL (440) fan la distinció entre el verb kåhåh I ʻser dèbilʼ i el 

verb transitiu kåhåh II ʻfer retretsʼ, un verb testimoniat només en forma pi. únicament en 

1Sa 3,13 (o�C v�v�f tO�u uh�b�c o�v�k oh�k�k�e�n h�F ʻperquè els seus fills es tornaren 

menyspreables i no li feien retretsʼ) i que s’ha de relacionar amb l’aram. targ. kehåˀ 

(khy) ʻrebutjarʼ (pa., Jastrow 615). La meva opinió és que ambdós verbs han d’estar 

relacionats etimològicament: per forma, perquè comparteixen la mateixa estructura 

radical; per significat, perquè l’estativitat originària de la forma bàsica ʻser dèbilʼ (qal) 

ha canviat la seva diàtesi cap a la transitivitat causativa en la forma derivada del verb 

hebreu (pi.): ʻfer retrets = debilitar l’altreʼ. És per aquest motiu que considero que 

ambdues accepcions han de ser tractades des d’un punt de vista etimològic com una de 

sola. 

Malauradament, la meva recerca etimològica no m’ha permès d’establir l’arrel 

AA originària d’aquesta arrel verbal PS *kahay- ʻser dèbilʼ, car a la bibliografia 

consultada no es troba documentada en cap llengua afroasiàtica. 

 

v²u²F ʻcremarʼ 

PS *kūy- ʻcremarʼ < AA *kaw- ʻcremar, fer focʼ 
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El verb kåwåh ʻcremarʼ es troba testimoniat en la Bíblia hebrea en forma qal 

(ptc. v®IF a Jer. 23, 29; com a conjectura a HAL 441) i en forma nif. (impf.) en dos 

passatges:  

• Is 43,2: v�u�F�T tO J	t-In�C Q	k	,-h�F (ʻsi camines per foc, no et cremaràsʼ), 

• Pr 6,28: v�bh�u�F�T tO uh�k�d�r�u oh�k�j�D�v-k�g J�t Q	K�v�h o�t (ʻsi algú camina sobre el 

foc, no se li cremaran els peus?ʼ).  

Veg., quant a aquest verb bíblic, Gesenius (464) i HAL (441). Aquesta arrel 

verbal es troba també testimoniada sota la forma d’una base consonàntica kwy en totes 

les branques del semític: veg. aram. targ. kewåˀ (kwy) ʻcremarʼ (Jastrow 618); j. aram. 

palest. biz. kwy ʻcremarʼ (DJPA 253); j. aram. bab. kwy ʻcremarʼ (pe., DJBA 558); acc. 

kawû(m) II ʻcremar, socarrarʼ (AHw 466); àr. kawā (kwy) ʻcauteritzarʼ (AED 995). 

L’arrel semítica *kūy- ʻcremarʼ ha de derivar-se etimològicament de l’arrel 

verbal AA *kaw- ʻcremarʼ (HSED 315), una arrel testimoniada, a banda del PS *kūy- 

ʻcremarʼ, en les famílies afroasiàtiques següents: tx. occ. *kaw- / *kawVy- ʻrostirʼ; tx. 

centr. *ku[w]- ʻser calentʼ; tx. or. *kVwiy- ʻcremarʼ.  

 

v²k²F ʻser complet, acabatʼ 

PS *kal-ay- ʻser completʼ < PS *kul(l) ʻtotʼ 

El verb d’estat kålåh ʻser complet, acabatʼ (Gesenius 477) és documentat a la 

Bíblia hebrea uns 210 cops en les formes següents: qal (perf. i impf. e), pi. (perf.) i pu. 

(perf. i impf). La base consonàntica d’aquest verb hebreu ha de ser, atesa la vocalització 

de l’imperfectiu en e, kly. Veg. Gesenius (477) i HAL (454). 

Aquesta arrel verbal estativa es troba també testimoniada, amb el mateix 

significat, en semític nord-occidental i en semític sud-occidental: veg: fen., hbr. epigr. i 

pun. (pi.) kly ʻacabar, finirʼ (DNWSI 510); ug. kly ʻacabar, ser finalitzat, ser consumitʼ 

(DUL 441), un verb que apareix testimoniat en els textos sota les formes G, D i N; j. aram. 

palest. biz. kly ʻacabarʼ (DJPA 259); j. aram. bab. kly ʻser acabat, consumit, morirʼ (DJBA 

582); SAr. kll ʻdur a termeʼ (DOSA 246).  

Gesenius (477) relaciona el verb hebreu amb l’acc. kalû V ʻretenir, detenirʼ 

(AHw 428), un verb de classe a/a, la base consonàntica del qual és reconstruïda per von 

Soden com a klˀ. Segons la connexió que estableix Gesenius, doncs, també estarien 

relacionades les formes següents, totes les quals es remunten a una base consonàntica 

klˀ: hbr. bíbl. kålåˀ ʻrestringir, prevenirʼ (Gesenius 476); aram. i sir. kəlå (HALOT 475, 
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DNWSI 508 i LS 327); ug. ʻencerclar, envoltarʼ (DUL 438); acc. kalû ʻdetenir, refusarʼ 

(CDA 6); àr. kallaˀa ʻretenirʼ (Lane 2623) i et. kalˀa (yəklāˀ) ʻprohibir, prevenirʼ (CDG 

281). 

Sóc de l’opinió, emperò, que aquesta base consonàntica klˀ ha de derivar 

possiblement de l’arrel verbal AA *kol- ʻretornar, fer voltesʼ (HSED 1474), una arrel 

testimoniada en tx. occ. *kwal- ʻretornarʼ i en cuix. or. *koll- ʻcaminar entornʼ. Veg. 

també, en aquest sentit, Ehret (1995: 197), el qual reconstrueix una arrel AA **kal- ʻanar 

entornʼ. 

Tot i que l’etimologia i la formació d’aquesta arrel no és prou clara ni definitiva, 

el cert és que, tant per la forma, l’estructura, com pel significat, sembla una arrel verbal 

d’origen denominatiu, atès que en AA no hi ha cap arrel que se li pugui relacionar. 

Considerem, seguint doncs aquesta via, que l’estatiu hebreu kålåh ha de ser entès com 

un verb denominatiu del subst. kl ʻtotalitatʼ, testimoniat en totes les branques de les 

llengües semítiques: veg. hbr. bíbl. kwl (Gesenius 481); fen., pun., aram. antic i ofic., 

nab. kl (DNWSI 500); ug. kl (DUL 436); acc. kalû (AHw 427); àr. kull (Lane 3002) i et. 

kwěll (CDG 281). 

Quant a la base geminada verbal kll com a arrel originària del sem. kul(l) ʻtotʼ, 

veg. Baumgartner (1967: 457). Sóc de l’opinió que el substantiu hbr. kallå ʻnúvia, 

esposaʼ, l’acc. kallātu i l’ug. kl-t no han de ser relacionats amb aquesta arrel, car deriven 

de l’arrel nominal AA **kal- ʻjove, noraʼ (HSED 310), un substantiu testimoniat, a banda 

del PS *kall- ʻjove, núviaʼ, en tx. occ. *kalya- ʻdonaʼ i en les llengües del Rift *kwalaˀ- 

ʻvíduaʼ. 

Sóc del parer, però, i segueixo la teoria de del Olmo i Sanmartín (veg. DUL 440), 

que la base consonàntica semítica kll, que té el significat d’ʻacabar, completarʼ, és, 

també en aquest cas, un denominatiu del substantiu kl ʻtotʼ: veg. ug. kll ʻacabar, 

finalitzarʼ (DUL 440), un denominatiu de kl I ʻtotalitatʼ. Veg. també hbr. kålal 

ʻcompletar, perfeccionarʼ; Gesenius (480) relaciona aquesta forma amb els verbs kll que 

tenen el significat d’ʻenvoltar, encerclarʼ: veg. et. kallala ʻenvoltar, protegir, encerclarʼ 

(CDG 283). L’àr. kallala ʻcoronar (II)ʼ (Kazimirski 2: 918) és un denominatiu històric. 

Quant a l’àr. ˀiklīl ʻcoronaʼ (Kazimirski 2: 919) i l’et. ˀaklil ʻcorona, diademaʼ, (CDG 15) 

són considerats d’origen arameu, talment com l’hbr. kəlīlā (Wagner 1966: 64).  

Quant al substantiu et. ˀaklil, és considerat per Leslau (CDG 15) un arabisme. 

Amb relació al significat radical d’ʻenvoltar, encerclarʼ, veg. Barth (ZDMG 1887: 605). 
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Quant a l’origen radical de l’acc. kalīlu, veg. Zimmern (19172: 36), von Soden (AHw 

476) i Kaufman (1974: 63).  

Quant a l’et. kalaya (yəkli) ʻmesurarʼ (CDG 284), sembla una forma reconstruïda 

de maklit, una mesura de pes: veg. Pankhurst (1970, I: 55). Dillmann (822) ho compara 

amb l’àr. kayyāl ʻmesuraʼ (Lane 3005). A priori, però, sembla que, per estructura, el 

verb et. kalaya és l’originari, mentre que el subst. maklit cal que sigui considerat derivat 

(amb el prefix ma-). La meva proposta és entendre el verb et. com a verb denominatiu 

de l’arrel nominal PS *kalVy- ʻrecipientʼ (entès com a mesura de pes; veg. acc. kalû i 

hbr. kelī), una arrel que es remunta a l’arrel AA *kal-Vy- ʻrecipientʼ (HSED 311), una 

arrel que possiblement està relacionada amb l’arrel nominal *kol- ʻcarabassa, recipientʼ 

(HSED 321). 

 

v²b²F ʻanomenar amb cognom, designarʼ 

PS *kaniy- ʻcridar (pel nom)ʼ < AA **kaniy- ʻcridar (pel nom)ʼ 

El verb kånåh es troba testimoniat en hebreu bíblic només en formes derivades 

(la forma qal no existeix, doncs): en forma pi. (impf.) i en pu. (impf.). És un verb que en 

forma pi. significa ʻanomenar amb cognom, designar, donar un nom (a algú)ʼ. Veg., 

quant a aquesta forma verbal, Gesenius (487) i HAL (460). 

Amb una mateixa base consonàntica kny, aquest verb, que es troba documentat 

en semític nord-occidental i en semític sud-occidental i en semític oriental: veg. fen. 

(pi.) kny ʻdesignarʼ (DNWSI 519); aram. targ. kannẹ (pa.) (kny) ʻcridar (pel nom)ʼ 

(Jastrow 648); j. aram. palest. biz. kny ʻtitllar, anomenarʼ (DJPA 263); j. aram. bab. kny 

ʻmodificar una expressióʼ (pa., DJBA 588); àr. kanā (kny) ʻfer al·lusió aʼ (Kazimirski 2: 

938). L’acc. kanû(m) ʻtenir cura de, atendreʼ equipara vocàlicament la forma D amb la G 

i és reconstruït per von Soden (AHw 440) amb la base consonàntica knw. 

És molt possible que l’arrel PS *kaniy- ʻcridar (pel nom)ʼ estigui relacionada 

amb el verb derivat et. mkny, ˀamaknaya ʻdir excuses, emprar com a pretext, buscar 

excusesʼ (veg. CDG 340). 

L’arrel PS *kaniy- ʻcridar (pel nom)ʼ ha de derivar etimològicament de l’arrel AA 

**kaniy- ʻcridar (pel nom)ʼ (HSED 331), testimoniada, a banda del PS, en eg. kny ʻcridar 

(algú)ʼ, veg. WAS (5: 132).  

 

v²x²F ʻcobrir, taparʼ 

PS *kasiy- ʻcobrirʼ < AA **kuc- ʻrobaʼ 
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El verb transitiu i de semàntica clarament causativa kåsåh ʻcobrir, taparʼ es troba 

testimoniat en hebreu bíblic en les formes verbals següents: qal (només ptc. act.); nif. 

(perf. i inf. cstr.); pi. (perf., impf. i imperat.); pu. (perf. i ptc.) i hitp. (impf.). Veg., quant 

a aquesta forma verbal, Gesenius (491) i HAL (464). 

En totes les branques del semític he trobat testimoniada aquesta arrel verbal, 

amb el mateix significat i amb una base consonàntica ksy: veg. fen., aram. DA, aram. 

ofic. i j. aram. ksy (pi., pa.) ʻcobrir, taparʼ (DNWSI 523); j. aram. palest. biz. ksy ʻcobrir, 

taparʼ (DJPA 265); j. aram. bab. ksy ʻcobrir, tapar, vestirʼ (DJBA 591); sir. ksō (LS 337); 

ug. ksy ʻcobrir-se un mateixʼ (D ʻtaparʼ, > mks ʻflassadaʼ, DUL 466); acc. kašû (kšy) 

ʻcobrir, taparʼ (AHw 463), un verb de classe i/i, la base consonàntica del qual ha de ser 

kšy; àr. kasā (ksw i ksy) ʻvestir, cobrirʼ (2 ac., AED 969). Quant als substantius deverbals 

derivats d’aquesta arrel verbal, veg., com a corrigenda del HSED (325), Diakonoff-

Kogan (1996: 33). 

La recerca etimològica del verb hebreu kåsåh sembla aparentment clara. L’arrel 

PS *kasiy- ʻcobrirʼ, que reconstrueixo amb aquest esquema vocàlic per raó de a la 

denominativitat de l’arrel, sembla una arrel verbal denominativa de l’arrel nominal AA 

**kuc- ʻrobaʼ (HSED 325), documentada també en eg. k3s ʻtipus de robaʼ. Tenim així en 

aquest cas un clar exemple d’arrel verbal denominativa d’un substantiu originàriament 

biconsonàntic, que en l’estadi PS ha estat allargada per un determinatiu sufixat -y que 

dóna a l’arrel verbal una clara semàntica causativa. 

 

v²p²F ʻsubjugar, apaivagar; (LXX) capgirar, destruirʼ  

PS *kapiy- ʻcapgirarʼ < PS *kapp- ʻmàʼ < AA **kap- ʻmàʼ 

El verb agentiu i transitiu kåpåh no té un significat en hebreu específicament 

clar, perquè és un verb que apareix únicament testimoniat un sol cop en la Bíblia, 

concretament en el llibre de Pr 21,14 (forma qal, impf. ẹ): ;�·t-v�P�f�h r�,	X�C i�T�n ʻun 

present fet amb discreció apaga la iraʼ. Quant a aquest hàpax verbal, veg. les 

informacions que es donen en Gesenius (495) i en HAL (468). 

Gesenius (495) tradueix el verb en qüestió amb un significat de ʻsubjugarʼ, 

mentre que el HAL (468) ho fa amb el d’ʻapaivagarʼ i, a més a més, notifica que el 

significat de l’hebreu modern és ʻcapgirarʼ. La versió dels Setanta (Rahlfs 2: 218) 

tradueix el verb hebreu amb el grec ajnatrevpei que significa ʻcapgirar, destruirʼ. Quant 

a les diferents interpretacions etimològiques d’aquest hàpax verbal, veg. Greenspahn 

(1984: 128-129). 
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La forma es troba emparentada sens dubte amb els següents verbs tertiae 

infirmae i mediae geminatae documentats en semític nord-occidental, oriental i sud-

occidental: veg. hbr. bíbl. kåpap ʻcorbar, capgirarʼ (Gesenius 496); aram. kepåˀ (kpy) 

ʻlligarʼ (Jastrow 658); j. aram. palest. biz. kpy ʻabatre, caureʼ (DJPA 266); j. aram. bab. 

kpy ʻforçarʼ (pe., DJBA 594); acc. kepû ʻdoblegar, flexionarʼ (CDA 18), d’una base 

consonàntica kpy, i acc. kapāpu(m) ʻcorbar, tòrcerʼ (cl. a/u; G, D, Š; AHw 442); àr. kafā 

(kfˀ) ʻfer girarʼ (Kazimirski 2: 911). 

Entorn de l’etimologia incerta d’aquest verb, ofereixo a continuació la meva 

hipòtesi. El hàpax verbal bíblic kåpåh podria ser considerat un verb denominatiu del 

subst. PS *kapp- ʻpalmell de la mà, planta del peuʼ, un substantiu que es troba 

documentat amb el mateix significat en totes les branques del semític: veg. hbr. bíbl. 

kāp (Gesenius 496); aram. ofic. kp (DNWSI 528); sir. kappō (LS 339); ug. kp (DUL 452); 

acc. kappu (AHw 444); àr. kaff (Lane 658) i et. kaf ʻpalmells, planta del peuʼ (CDG 276). 

Les bases verbals geminades (tipus kpp) testimoniades en les llengües 

semítiques foren, també en aquest sentit, arrels verbals denominatives i a la vegada 

variacions radicals de les arrels de tercera radical y (kpy).  

Des de la perspectiva camiticosemítica, el substantiu PS *kapp- ʻmàʼ prové, al 

seu torn, del substantiu primitiu biconsonàntic AA **kap- ʻmàʼ (veg. HSED 312 i Ehret 

1995: 199), una arrel nominal testimoniada també en eg. kp ʻmans de l’enemic 

escapçades dels braçosʼ (WAS 5: 118). Quant a la reconstrucció PS i AA d’aquesta arrel 

verbal, veg. també Ehret (1995: 501 i 199), respectivament. 

 

I. v²r²F ʻexcavarʼ 

PS *kir- ʻexcavar, fer tallsʼ < AA **kur- ʻnavallaʼ 

Gesenius i HAL separen en tres arrels verbals distintes la base consonàntica kry. 

La primera d’aquestes accepcions, kåråh I, significa ʻexcavarʼ; la segona, ʻcomerciarʼ, i 

la tercera, ʻoferir un banquetʼ. Un cop duta a terme la recerca etimològica pertinent, vull 

subratllar el fet que certament les tres arrels verbals mencionades, tot i la semblança 

formal, cal que siguin diferenciades des del punt de vista etimològic. Passo a 

continuació a comentar-les.  

El primer d’aquest verbs és kåråh I, que significa ʻexcavarʼ (veg. Gesenius 500 i 

HAL 472), un verb d’una base consonàntica kry que es troba documentat en la Bíblia 

hebrea masorètica sota les formes qal (perf., impf. e i ptc.) i nif. (impf.). 
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En totes les branques del semític he trobat testimoniat el mateix verb en forma 

d’arrel dèbil o d’arrel reduplicada: veg. hbr. bíbl. kwr II (Gesenius 468), un verb de 

significat dubtós que podria voler dir ʻexcavarʼ; pun. kry ʻforadarʼ (DNWSI 535); aram. 

targ. keråˀ (kry) ʻcavarʼ (Jastrow 666); j. aram. palest. biz. kry ʻapilonar, amuntegarʼ 

(DJPA 269); j. aram. bab. kry ʻexcavarʼ (DJBA 600); ug. kry ʻexcavarʼ (DUL 458); acc. 

karû III ʻexcavarʼ (AHw 453), un verb de classe i/i, la base consonàntica del qual ha de 

ser kry; àr. karā (kry) ʻcavar (un canal)ʼ (AED 965) i àr. karkara ʻtallar en peces gransʼ 

(Kazimirski 2: 888); et. karaya I ʻcavar, fer forats, excavar, fer tallsʼ (CDG 294) i et. 

karkara ʻmoldre rudimentàriament, de manera bastaʼ (Leslau 291).  

Leslau fa derivar, amb reserves, del verb et. karaya I ʻcavarʼ, el verb et. karaya 

II ʻexcitar, enrabiarʼ (CDG 295) i relaciona aquesta segona forma amb el verb et. 

kwaraya ʻenrabiar-seʼ (CDG 295). Considero, emperò, que la segona accepció de karaya 

ʻexcitar, enrabiarʼ no s’ha de relacionar pas amb l’arrel PS *kir- ʻexcavar, fer tallsʼ, car 

el seu origen etimològic ha de ser un altre: concretament, faig derivar el verb et. karaya 

II ʻexcitar, enrabiarʼ i el verb kwaraya ʻenrabiar-seʼ de l’arrel AA estativa *kor- que 

significa ʻestar enrabiatʼ (HSED 323), una arrel biconsonàntica testimoniada en moltes de 

les llengües afroasiàtiques: veg. tx. occ. *kwar- ʻodi, disgustʼ; àgau *kwar- ʻestar 

enrabiatʼ; saho-afar *kur- ʻodiʼ; omot. *kar- ʻestar enfadatʼ.  

El testimoni de les llengües semítiques, amb relació a aquesta arrel AA *kor- 

ʻestar enfadatʼ, és molt interessant des del punt de vista històric i mereix un comentari. 

El HSED (323) fa derivar d’aquesta arrel AA **kor- ʻestar enfadatʼ l’arrel verbal PS 

*kVrVh- ʻser infeliç, estar disgustatʼ, car així apareix testimoniada en les llengües 

semítiques. És, doncs, aquesta arrel estativa PS una arrel verbal allargada per un 

determinatiu radical -h que, sufixat a l’arrel, dóna a l’arrel semítica un clar significat 

estatiu. Sóc de l’opinió que els dos verbs del geˁez, karaya II ʻexcitar, enrabiarʼ (CDG 

295) i kwaraya ʻenrabiar-seʼ (CDG 295) han de relacionar-se amb l’arrel AA i la PS suara 

comentades. El cas del geˁez, emperò, és particular, car l’arrel s’ha vist allargada per un 

sufix radical -y (transitivador en aquest cas), i no pas pel determinatiu sufixat -h que en 

les altres llengües semítiques dóna el significat estatiu a l’arrel. Com s’explica aquest 

canvi? La meva hipòtesi és que els motius són deguts al canvi de diàtesi i 

d’argumentalitat verbal: en geˁez, karaya II és un verb plenament transitiu, agentiu i 

causatiu de semàntica (**estar enfadat < *fer enfadar algú); per altra banda, el verb et. 

kwaraya ʻenrabiar-se, i.e., enrabiar un mateixʼ tampoc no se’l pot considerar estatiu, car 
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ha canviat la diàtesi originària envers la veu mitjana, d’aquí que el sufix radical de 

l’arrel sigui -y i no pas -h.  

Ofereixo a continuació la meva hipòtesi etimològica. Totes les bases 

consonàntiques semítiques suara comentades, testimoniades sota les formes kry, kwr, 

krkr i que tenen el significat d’ʻexcavar, fer tallsʼ, han de remuntar-se a una antiga arrel 

nominal AA **kur- ʻnavallaʼ (veg. HSED 328; són, per tant, arrels verbals 

denominatives), una arrel nominal no documentada en PS (sí, emperò, en forma d’arrel 

verbal), però testimoniada en eg. krkr ʻnavallaʼ (WAS 5: 136), tx. or. *kur- ʻnavallaʼ i 

Rift *kirar- ʻdestralʼ.  

Quant a la reconstrucció AA d’aquesta arrel, veg. també Ehret (1995: 200), el 

qual reconstrueix per a l’AA una arrel **kûr- amb el significat d’ʻexcavarʼ. Amb relació 

a les isoglosses semàntiques del significat verbal ʻexcavarʼ en les llengües AA, veg. 

Bender (2007: 12). 

 

II. v²r²F ʻcomerciar, comprarʼ 

PS *kar-iy- ʻcomprarʼ < AA **kir- ʻrobarʼ 

El verb agentiu kåråh II significa ʻcomerciar enʼ (ˁl), ʻcomprarʼ (tr.). En la Bíblia 

hebrea es troba documentat en diferents passatges només en forma qal (impf. e) i en nif. 

(conjectura a HAL 473). Quant a aquesta segona accepció, cf. les informacions que es 

donen en Gesenius (500) i en HAL (472). 

Amb relació a la resta de les llengües semítiques, aquest verb es troba també 

testimoniat en forma de base consonàntica kry en semític nord-occidental i en semític 

sud-occidental: veg. pun. kry ʻcomprarʼ (DNWSI 535) i àr. karā (kry) ʻllogarʼ (Lane 

3000).  

Des del punt de vista camiticosemític, la meva recerca m’ha conduït a considerar 

la possibilitat que l’arrel verbal PS *kariy- ʻcomprarʼ, que reconstrueixo amb 

vocalització temàtica en i, i allargada per un determinatiu radical sufixat -y a causa de la 

transitivitat, derivi de l’arrel verbal AA **kir-, que significa ʻrobarʼ (HSED 319) –el PS té 

una derivació semàntica: cf. AA ʻrobar, i.e., endur-se per forçaʼ i PS ʻcomprar, i.e., 

endur-se amb intercanviʼ–, una arrel testimoniada també en les llengües afroasiàtiques: 

veg. tx. occ. *kir- ʻrobarʼ i werizoid *kereˁ- ʻrobarʼ. 

 

III. v²r²F ʻoferir un banquetʼ 

PS *kariy- ʻoferir un banquetʼ  
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La tercera arrel verbal de la base consonàntica kry és kåråh III, un verb transitiu 

que podria significar ʻfer un banquet, convidarʼ, una forma verbal que apareix 

únicament en dos passatges bíblics (impf. de la forma qal):  

• 2Re 6,23, amb un ac. intern regit format pel hàpax nominal kēråh ʻbanquetʼ: 

Uk�ft¶¶H�u v�kIs�d v�r	F o�v�k v�r�f�H�u (ʻi [el rei] els oferí un gran banquet i 

menjarenʼ).  

• Jb 40,30: oh·�r¨C©j uh¨k¨g Ur�f¦h (ʻels amics l’ofereixen en banquetʼ; en aquest 

passatge la LXX llegeix ejnsitou'ntai, i.e. ʻconvidar a menjarʼ, un hàpax verbal 

també en la llengua grega que s’ha de relacionar amb l’adj. ejnsitov", -av, -ovn 

ʻconvidat públicʼ, un títol honorífic a Esparta; veg. Liddell-Scott 573 i Rahlfs 2: 

340). 

Paral·lelament a aquests dos passatges que documenten la forma en imperfectiu 

qal, com a conjectura, el HAL (473) recull la possibilitat de llegir l’inf. hif. ,Ir§f©v en 

lloc de la forma ,Ir§c©v, ʻconvidar a un banquetʼ (2Sa 3,35). 

Gesenius (500) ens remet directament al testimoni de l’acc. karû ʻportarʼ, kirêtu 

ʻbanquetʼ, kireti iškun ʻell oferí un banquetʼ, però el cert és que ni von Soden (AH) ni el 

CAD donen notícia d’aquestes formes (veg. Delitzsch 1896: 352).  

L’origen etimològic del verb hebreu no és gens clar; en cap cas no ha de ser 

relacionat (tot i que així s’esdevé a HAL 473) amb el verb transitiu acc. qerû(m), ass. 

qarā’u(m) (sem. qrˀ) ʻcridar, convidar (algú a quelcom)ʼ (AHw 918), un verb de classe 

i/i, tot i que en assiri antic i mitjà vocalitza com els verbs de classe a/a, car les 

correspondències fonològiques PS entre la velar oclusiva sorda k i la uvular oclusiva 

sorda q no ho permeten. 

Paral·lelament a la raresa d’aquesta forma, hi ha un subst. en SAr., krwm ʻàpat 

festiu o ritualʼ (Gese-Höfner-Rudolph 1970: 332 s.), el qual ha de ser relacionat amb el 

verb hebreu que comentem. Això no obstant, tot i els problemes etimològics que 

presenta aquest verb hebreu, potser caldria relacionar-lo amb el substantiu PS *karr- 

ʻxaiʼ (veg. acc. karru, ug. kr i hbr. kar), una arrel nominal que deriva de l’arrel nominal 

AA **kar- ʻxaiʼ (HSED 313), testimoniada també en les llengües afroasiàtiques: veg. 

berb. *kVrVw- / *kVrVy- ʻxaiʼ (una arrel nominal derivada, car apareix allargada pels 

sufixos *-w i *-y); tx. occ. *karwa- ʻovella; xaiʼ i cuix. or. *kar- ʻcabraʼ. 
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Com a conjectura, el HAL (473) ofereix encara una quarta accepció de la base 

consonàntica kry (kåråh IV), un verb que significa ʻlligar-seʼ i que es troba testimoniat 

un sol cop en la Bíblia hebrea en forma de perf. (qal) al Sl 22,17:  

h¨k±d©r§u h©s¨h h¦r"t¨F ʻm’han lligat les mans i els peusʼ 

Les interpretacions d’aquest passatge que donen les traduccions i les versions 

antigues de la Bíblia estan relacionades amb la idea de ʻlligarʼ (Àquila i Símmac), per 

una banda, i la de ʻperforar, clavarʼ (LXX i Vulgata), per l’altra. Cf., en aquest sentit, els 

testimonis següents:  

• LXX: w{ruxan (ao.) ʻperforaren, foradarenʼ (veg. Rahlfs 2: 20) 

• a´: ejpevdhsan (ao.) ʻlligar, travarʼ  

• sV : wJ" zhtou'nte" dh'sai ʻlligar, subjectar, els assalariats, els treballadorsʼ  

• Vulgata: foderunt manus meas et pedes meos (veg. Vulg. 10: 79). 

La lectura que proposa HAL (473) és Ur¨F (testimoniat a dos manuscrits) en lloc 

del més ben testimoniat uqh°r"t¨f. Aquest mateix diccionari compara aquesta forma amb 

el verb còncau àr. kwr ʻentortolligar-se un turbantʼ (Lane 2637).  

Des d’un punt de vista etimològic, però, considero que aquesta forma verbal ha 

de relacionar-se amb la primera accepció, kåråh I, que, com ja hem vist, significa 

ʻexcavar, foradarʼ (Gesenius 500, HAL 472), lectura seguida per la LXX i sant Jeroni (no 

pas per Àquila ni Símmac, que llegeixen ʻlligarʼ), un verb que, des d’una perspectiva 

etimològica i comparativa, es troba testimoniat en totes les branques del semític en 

forma d’arrel dèbil o d’arrel reduplicada: veg. hbr. bíbl. kwr II (Gesenius 468), un verb 

de significat dubtós que podria voler dir ʻexcavarʼ; pun. kry ʻforadarʼ (DNWSI 535); 

aram. targ. keråˀ (kry) ʻcavarʼ (Jastrow 666); ug. kry ʻexcavarʼ (DUL 458); acc. karû III 

ʻexcavarʼ (AHw 453), un verb de classe i/i, la base consonàntica del qual ha de ser kry; 

àr. karā (kry) ʻcavar (un canal)ʼ (AED 965) i àr. karkara ʻtallar en peces gransʼ 

(Kazimirski 2: 888); et. karaya I ʻcavar, fer forats, excavar, fer tallsʼ (CDG 294) i et. 

karkara ʻmoldre rudimentàriament, de manera bastaʼ (Leslau 291). Per a més 

informació, veg. l’entrada corresponent a la primera accepció. 

Totes les bases consonàntiques semítiques suara comentades, testimoniades sota 

les formes kry, kwr, krkr i que tenen el significat d’ʻexcavar, fer talls, foradarʼ, han de 

remuntar-se a una antiga arrel nominal AA **kur- ʻnavallaʼ (HSED 328) (són, per tant, 

arrels verbals denominatives), una arrel nominal no documentada en PS (sí, emperò, en 
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forma d’arrel verbal), però testimoniada en eg. krkr ʻnavallaʼ, tx. or. *kur- ʻnavallaʼ i 

Rift *kirar- ʻdestralʼ.  

Quant a la reconstrucció AA d’aquesta arrel, veg. també Ehret (1995: 200), el 

qual resconstrueix per a l’AA una arrel **kûr- amb el significat d’ʻexcavarʼ. Amb 

relació a les isoglosses semàntiques del significat verbal d’ʻexcavarʼ en les llengües AA, 

veg. Bender (2007: 12). 

 

v²G²F ʻatipar-seʼ 

PS *kVs- ʻmoldre, mastegarʼ < AA **kus- ʻfriccionar, moldreʼ 

El verb d’estat kåśåh ʻatipar-se (de menjar)ʼ és un hàpax bíblic que apareix 

testimoniat únicament al Càntic de Moisès, en el llibre del Dt 32,15, en forma de perf. 

qal: �,h°·G�F �,h�c�g �T�b�n�J y�g�c�H�u iUrªJ�h i�n�J�h�u (ʻJeixurun s’engreixà i tirava guitzes, gras, 

fornit i corpulentʼ; cf. LXX: ejlipavnqh, ejpacuvnqh, ejpdatuvnqh, veg. Rahlfs 1: 347). Amb 

relació a aquest verb bíblic, veg. Gesenius (505) i HAL (478). 

Quant a la interpretació etimològica d’aquest hàpax verbal bíblic, veg. 

Greenspahn (1984: 131). Quant a la traducció d’aquest hàpax en les antigues versions 

aramees, veg. Greenspahn (1984: 59). 

La comparació semítica m’ha permès relacionar l’hàpax bíblic amb altres formes 

verbals que he trobat testimoniades en totes les branques del semític en forma de verbs 

dèbils, geminats i reduplicats: veg. hbr. bíbl. kāsas ʻfer bocinsʼ; sir. kas ʻfer bocinsʼ (LS 

336); acc. kasāsu(m) ʻesmicolarʼ (AHw 453) (> kissatum ʻpinsoʼ); àr. kašā (kšˀ) ʻatipar-

se de menjarʼ (Lane 2613) i kaskasa ʻmoldre, esmicolarʼ (Kazimirski 2: 899); et. 

kwasaya I ʻseparar, destruir, dissoldreʼ (CDG 296). 

L’arrel verbal PS *kVs- ʻmoldre, mastegarʼ, que reconstrueixo 

biconsonànticament atesos els diferents patrons verbals que ja documenten les llengües 

semítiques en l’època històrica, és molt antiga, i considero que ha de ser derivada de 

l’arrel verbal AA *kus-, que significa ʻfriccionar, moldreʼ (HSED 328), testimoniada, a 

banda del PS *kVs-, en tx. occ. *kus- ʻfriccionarʼ i en tx. centr. *kwas- ʻfregarʼ. Aquesta 

arrel verbal AA **kus- ʻfriccionar, moldreʼ, crec que ha d’estar relacionada amb l’arrel 

nominal AA **kos- ʻdentsʼ (HSED 324) i l’arrel verbal AA **kos- ʻforadar, tallarʼ (HSED 

324) i així mateix amb l’arrel AA estativa *kus- ʻser petitʼ (HSED 328). 
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v²t�k ʻser feixuc, impacientʼ 

PS *laˀ-ay- ʻser dèbil; ser poderós (per antisèmia)ʼ < AA **laˀ- ʻestar cansat, malaltʼ 

El verb d’estat låˀåh ʻser feixuc, impacientʼ es troba testimoniat en el text bíblic 

masorètic en les formes següents: qal (impf. e i inf.); nif. (perf. reflex.); hif. (perf., impf. 

i inf. cstr.). Quant a aquesta forma verbal bíblica, veg. Gesenius (521) i HAL (487). 

Quant a la relació d’aquest verb hebreu amb el semític, val a dir que l’arrel 

verbal PS *laˀay- es troba documentada en totes les branques del semític: veg. ug. lˀy/w 

ʻassecar-se, afeblir-se (II)ʼ (DUL 488); j. aram. lˀy ʻser feixucʼ (DNWSI 561); aram. targ. 

leˀî (lˀy) ʻser pesatʼ (Jastrow 686); j. aram. palest. biz. lˀy ʻser pesatʼ (DJPA 275); j. aram. 

bab. lˀy ʻser pesatʼ (DJBA 616); sir. leˀiy, leˀay ʻser dèbilʼ (LS 354); àr. ˀalˀayā ʻser lent, 

cansatʼ (Freytag 1837). Veg. també l’adj. acc. laˀû(m) (šerru) ʻdèbil (nen lactant)ʼ (AHw 

540), la base consonàntica del qual és reconstruïda per von Soden com a lˀy. 

Quant al primer significat del verb ugarític lˀy/w, i.e., ʻconquerir, dominar per 

forçaʼ (> subst. msc. ug. lan ʻpoderʼ), un verb documentat també amb el verb acc. 

leˀû(m) (lˀxī) ʻpoder; dominarʼ (AHw 547), potser s’hauria de relacionar, per antiosèmia, 

amb el verb hebreu låˀåh i amb l’arrel PS *laˀay-. 

Paral·lelament a les formes verbals documentades que acabo de mencionar, l’àr. 

té documentat un verb plpl, laˀlaˀa, que significa ʻbellugar la cuaʼ (Fleisch 1944: 217); 

quant a aquesta darrera forma, Leslau (CDG 321) la posa amb relació a l’et. lawlawa 

ʻmoure la llengua, badallarʼ (CDG 321) i amb lawala ʻestar nerviós, ser bellugadísʼ (CDG 

321). La meva opinió és que aquestes formes no s’haurien de relacionar amb el PS 

*laˀay-, ans haurien de derivar de l’arrel PS *lūy ʻentortolligar, doblegarʼ (HSED 1658), 

una arrel que, al seu torn, deriva de l’arrel verbal AA **lawVy- ʻentortolligar, doblegarʼ. 

Però, quant al verb hebreu låˀåh ʻser feixucʼ, considero que aquesta forma ha de 

ser derivada, per forma i per semàntica, de l’arrel PS estativa (originàriament 

biconsonàntica) que reconstrueixo com a *laˀay- ʻestar cansatʼ, la qual deriva de l’arrel 

AA estativa *laˀ- ʻestar cansat, malaltʼ (HSED 353), una arrel verbal que es troba 

testimoniada en les llengües afroasiàtiques següents: tx. occ. *laˀ- ʻmalaltiaʼ i tx. or. 

*law- ʻesdevenir dèbil per manca d’aigua (les plantes)ʼ.  

 

v²v²k ʻafeblir-seʼ  

PS *lahay- ʻafeblir-seʼ = PS *laˀay- ʻser dèbilʼ < AA **laˀ- ʻestar cansat, malaltʼ 

El verb d’estat låhåh ʻafeblir-seʼ és un hàpax en la Bíblia hebrea, car apareix 

testimoniat únicament en Gn 47,13, en forma qal (impf. apocop.): c�g�r�v h	b�P�n i�g�b�F 
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.�r�t�u o�h�r�m�n .�r�t V�k	T�u ʻEgipte s’afeblia, i Canaan, a causa de tanta famʼ (cf. LXX 

ejxevlipen, veg. Rahlfs 1: 78). Amb relació a aquesta forma verbal, veg. Gesenius (529) i 

HAL (495). 

Al Pentateuc samarità aquesta forma apareix escrita amb les consonants wtlˀ, un 

imperfet apocopat, doncs, d’una base consonàntica lˀh (*lˀy) ʻser feixuc, impacientʼ 

(Gesenius 521). Quant a la relació amb les altres llengües semítiques, vegeu-ne 

l’entrada corresponent. 

Aquesta forma també es troba relacionada amb el verb quadrilíter de l’hebreu 

bíblic lihlēha (³V¯k±v�k), un verb estatiu que significa ʻestar astoratʼ (Gesenius 529) i que 

apareix testimoniat en la Bíblia hebrea únicament en un passatge (Pr 26,18) en forma de 

participi (subst.) hitpalpel. Quant a la resta de les llengües semítiques, veg. la forma plpl 

de l’àr. lahlaha ʻser lleuger (un teixit)ʼ (Kazimirski 1033) i el sir. lahleh ʻestar astoratʼ. 

Des d’un punt de vista morfològic, està estretament lligat amb el verb hebreu 

låhåh ʻafeblir-seʼ (Gesenius 529), que és una variant del més ben testimoniat verb 

d’estat låˀåh ʻser feixuc, impacientʼ (Gesenius 521), de base consonàntica lˀy. 

 

I. v²u²k ʻestar unitʼ 

PS *lūy- ʻlligar, doblegarʼ < AA **lūy- / **lay- ʻentortolligar, doblegarʼ 

De la base consonàntica hebrea lwh, Gesenius i HAL en distingeixen dues 

accepcions verbals diferents, les quals, certament, han de tenir un origen etimològic 

distint. La primera és formada pel verb d’estat låwåh I ʻacompanyarʼ (intr.), ʻestar unitʼ, 

un verb estatiu que en hbr. bíblic es troba documentat sota les formes següents: qal 

(tardà) (impf. e) i nif. (perf., impf. i ptc.). Veg., quant a aquesta forma verbal, Gesenius 

(530) i HAL (496). 

Una base consonàntica lwy es troba també àmpliament documentada en totes les 

branques del semític: veg. aram. lewåˀ (lwy) ʻacompanyarʼ (veg. DNWSI 569 i Jastrow 

697); aram. targ. lawwê ʻacompanyantʼ (Jastrow 697); j. aram. palest. biz. lwy 

ʻacompanyar, escortarʼ (DJPA 279); j. aram. bab. lwy ʻacompanyar, viatjar amb algúʼ 

(DJBA 620); ug. lwn(y) ʻseguidor, companyʼ (DUL 507), derivat d’una base cons. lwy 

ʻacompanyar, seguirʼ; acc. lawûm II ʻenvoltar, encerclarʼ (< lwy) (AHw 541); àr. waliya 

ʻser properʼ (veg. AED 1288) i àr. lawā (lwy) ʻenrotllarʼ (Lane 3015); et. lawaya 

ʻenrotllarʼ (CDG 322). Totes aquestes formes han de derivar-se de l’arrel verbal PS *lūy- 

ʻlligar, doblegarʼ. 
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Tot i així, per a l’hebreu bíblic Gesenius (530) no estableix aquesta relació, car 

fa la distinció entre låwåh I ʻacompanyarʼ (estatiu d’un verb testimoniat) i låwåh III, una 

arrel verbal no testimoniada en hebreu bíblic que estaria relacionada amb el semític lwy 

ʻenvoltar, encerclarʼ. 

La meva opinió, havent dut a terme la recerca etimològica, és que totes les 

formes verbals suara mencionades del semític s’han d’explicar a través de l’arrel 

semítica *lūy- ʻenrotllar, doblegarʼ, que deriva de l’arrel verbal AA **lūy- / **lay- 

ʻenrotllar, lligarʼ, una arrel molt antiga que es troba testimoniada també en les llengües 

afroasiàtiques següents: veg. tx. occ. *lawya ʻdoblegarʼ i tx. centr. *lay- ʻencerclarʼ 

(veg. HSED 359). 

 

II. v²u²k ʻprendre en préstec, apropiar-seʼ 

PS *laway- ʻapropiar-seʼ < (?) AA **lVw- ʻrecollir, agafarʼ 

Gesenius (531) i HAL (496) fan derivar d’una arrel verbal distinta de l’anterior el 

verb låwåh II ʻprendre en préstec, apropiar-seʼ, un verb que es troba testimoniat en el 

text bíblic masorètic sota les formes següents: qal (perf., impf. e i ptc.) i hif. (perf., 

impf. i ptc.).  

Gesenius posa en relació aquesta forma amb l’àr. laway ʻretardar el pagament 

d’un deuteʼ, veg. Barth (1893: 12) i AED (1038); i el HAL (496) hi afegeix també el 

testimoni del SAr. lwˀ ʻpersona embargadaʼ. Certament, ambdues formes, per forma i 

per semàntica, han d’emparentar-se amb el verb bíblic låwåh II. L’origen etimològic AA 

d’aquesta arrel verbal PS *laway- ʻapropiar-seʼ no és clar. Això no obstant, hi ha la 

possibilitat de relacionar aquesta arrel verbal PS amb l’arrel verbal AA **lVw- ʻ(re)collir, 

agafar, prendreʼ, testimoniada, a banda del semític, en les llengües afroasiàtiques 

següents: eg. nw, nwy ʻcollir, acumularʼ; cuix. *laaw- ʻprendreʼ. Quant a la 

reconstrucció d’aquesta arrel verbal AA, veg. Ehret (1995: 407). Quant a la relació 

semàntica entre el tx. *lw ʻcelʼ i el AA *lVw- ʻrecollir, agafarʼ, veg. Ehret (íd.): 

ʻSemantics: pick up > raise, put above > aboveʼ. 

 

I i II. v²j²n ʻesborrar, aniquilarʼ 

PS *maḫiy- ʻesborrar, destruirʼ (tr.) < AA **maḫay- ʻvent, tempestaʼ 

En tractar del verb hebreu måḥåh, Gesenius (562) i HAL (537-538) fan la 

distinció de dues arrels verbals distintes. Les dues accepcions s’haurien de tractar 
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conjuntament, car sóc de l’opinió que provenen de la mateixa arrel verbal, tal com 

exposo a continuació. 

La primera d’aquestes accepcions significa ʻnetejar, esborrar, aniquilarʼ i es 

troba testimoniada en hebreu bíblic en la forma qal (perf., impf. (e), imperat., inf. i ptc.), 

en nif. (perf. i impf.) i en hif. (impf. i inf.).  

La segona accepció de måḥåh (Gesenius 562), significa ʻcolpirʼ i en hebreu 

bíblic es troba testimoniada únicament en Nm 34,11 sota la forma de perf. consec. qal 

(és un hàpax verbal): v�n�s	e ,�r�B�F-o�h ;�,�F-k�g �v�Nj�nU (ʻi [la frontera] ha d’atènyer –lit. 

‘colpir’– el vessant oriental del mar de Genesaretʼ (la LXX llegeix katabhvsetai, és a dir, 

ʻbaixar finsʼ, veg. Rahlfs 1: 280).  

La meva recerca etimològica em mena, emperò, a concloure que la primera i la 

segona accepció que ens facilita Gesenius de måḥåh han de ser, per anàlisi interna de la 

forma i per comparació semítica, formes derivades de la mateixa arrel verbal PS.  

Comentem-ne ara els testimonis de les altres llengües semítiques. La base 

consonàntica mḥy/w es troba testimoniada en semític nord-occidental, oriental i sud-

occidental: veg. fen. i hbr. epigr. mḥy ʻesborrarʼ (DNWSI 612); aram. targ. meḥåˀ 

ʻesborrarʼ (Jastrow 736); j. aram. bab. mḥy ʻcolpirʼ (DJBA 655); ug. mḥ(-w/y) ʻnetejar, 

esborrarʼ (DUL 538); j. aram. palest. biz. mḥy ʻcolpirʼ (DJPA 300); àr. maḥā (mḥw/y) 

ʻesborrarʼ (Lane 3018); et. maḥawa (yəmḥaw) ʻdesarrelar, extreure, llançarʼ (CDG 337).  

L’acc. té un verb, maḫû(m), que significa ʻdelirar; tronar, formar-se (una 

tempesta)ʼ (AHw 586 i CAD m1: 115), la base consonàntica del qual és reconstruïda per 

von Soden sota la forma mḫy: és precisament l’accadi, el testimoni semític més antic, la 

llengua que ens documenta en aquest cas el significat verbal més proper a l’arrel 

originària.  

Així doncs, considero que l’arrel PS *maḫiy- ʻesborrar, destruirʼ (tr.) ha de ser 

derivada de l’arrel nominal AA **maḫay- ʻvent, tempestaʼ (HSED 372), una arrel 

testimoniada, a banda del PS *maḫiy-, en eg. ỉm3ḫ ʻturbulènciaʼ (amb metàtesi respecte a 

l’arrel original i amb -3- vocàlica), veg. WAS (1: 81). 

 

III. v²j²n ʻtenir gust de medul·laʼ 

PS *muḫḫ- ʻmedul·la, cervellʼ < AA **muqeq- ʻmedul·la, cervellʼ  

< (?) AA **muq- ʻser humitʼ 
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Una tercera accepció del verb hebreu måḥåh es recull a HAL (538). Aquesta 

forma verbal es troba testimoniada en hebreu bíblic únicament un sol cop en Is 25,6 en 

la forma pu. (ptc.: o°h¨jªn§n oh°b¨n±J ʻde plats gustososʼ). 

Tal com notifica el HAL (538), el participi memuḥåyim pot ser interpretat, des del 

punt de vista de la transmissió manuscrita, com a participi pu. d’una arrel tertiae yod 

(mḥy), tertiae alef (mḥˀ) o mediae geminatae (mḥḥ). Totes aquestes arrels verbals són 

variacions radicals denominatives del substantiu PS *muḫḫ- ʻmedul·la, cervellʼ, que, a 

diferència de l’arrel verbal denominativa testimoniada únicament en hebreu bíbl., es 

troba documentat en totes les branques del semític: veg. ug. mḫ ʻmedul·la, cervellʼ (DUL 

538); fen. mḥ ʻmedul·laʼ (DNWSI 610); hbr. bíbl. moaḥ ʻmoll de l’osʼ (en Jb 21,24; HAL 

537); aram. j. môaḥ i môḥåˀ ʻmedul·la, cervellʼ (Jastrow 740); sir. mauḥā ʻcervellʼ (LS 

379); acc. muḫḫu ʻcraniʼ (AHw 667); àr. ma/uḫḫ ʻmedul·laʼ (Lane 2691). 

Des del punt de vista afroasiàtic, el HSED (389) relaciona el PS *muḫḫ- ʻmedul·la, 

cervellʼ amb l’arrel nominal del tx. centr. *mVqyaq ʻcervellʼ i en reconstrueix l’arrel 

nominal AA **muqeq- ʻmedul·la, cervellʼ (HSED 389). Aquest mateix diccionari 

comenta la possibilitat que aquesta arrel nominal geminada i allargada ja en AA pugui 

derivar-se de l’arrel verbal estativa AA *muq- ʻser humitʼ (HSED 389), testimoniada en 

berb. *mVg- ʻser humitʼ i en tx. or. *muk- ʻesbandirʼ.  

Tipològicament parlant, aquest diccionari equipara aquesta relació amb l’arrel 

verbal ie. *mezg- ʻmullar, submergirʼ, d’on es deriven els subst. següents: skt. majjan- 

ʻcervellʼ, av. mazga ʻcervellʼ i esl. *mozgò.. 

 

v²b²n ʻenumerar, assignarʼ 

PS *man-iy- ʻcomptar, triar, provarʼ < AA **man- ʻconèixer, provarʼ 

El significat del verb transitiu månåh és el de ʻcomptar, enumerar, assignarʼ. 

Aquest verb es troba àmpliament testimoniat en la Bíblia hebrea en les formes següents: 

qal (perf., impf. ẹ, imperat., inf. cstr. i ptc.); nif. (perf., impf. i inf. cstr.); pi. (tardà i 

poet., perf. i impf.); pu. (ptc. pl.). D’aquesta arrel verbal deriven els dos substantius 

hebreus següents: månåh ʻpart, porcióʼ i la mesura månẹh ʻminaʼ. Quant a aquest verb 

bíblic, veg. Gesenius (584) i HAL (567). 

Aquesta arrel verbal és testimoniada també en totes les branques del semític amb 

una base consonàntica mny o mnw: veg. pun. i aram. antic mny ʻenumerar, assignarʼ 

(DNWSI 660); ug. mny ʻconcedir, atorgar, decidir el destíʼ (?) (DUL 565); j. aram. palest. 

biz. mny ʻcomptarʼ (DJPA 317); j. aram. bab. mny ʻenumerarʼ (DJBA 686); acc. manû(m) 
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V ʻcomptar, proporcionarʼ (AHw 604), un verb que a l’origen és de classe u/u i més 

tardanament de classe i/i, i la base consonàntica de la qual prové és mnw/y; veg. també 

àr. manā (mny) ʻassignar, proporcionarʼ (Kazimirski 2: 1158) i SAr. mnw 

ʻproporcionarʼ (Müller 1962: 102). 

No és clar si aquesta base verbal estaria relacionada amb una de paral·lela, mny, 

que significa ʻvoler, estimar, desitjarʼ: veg. acc. menû(m), manû(m) ʻestimarʼ (AHw 

645), un verb de classe i/i, relacionat amb el verb derivat de l’et. tamannaya (< mny) 

ʻvoler, desitjarʼ (CDG 352) i amb l’àr. manā (mny) ʻvoler, desitjar (V)ʼ (Kazimirski 2: 

1158).  

Jensen (1887: 427-8) relacionà aquesta arrel verbal amb la base consonàntica 

semítica mny ʻcomptarʼ, que acabem de comentar, a la qual dóna un significat original 

ʻpensar > comptar > desitjarʼ. Quant a la problemàtica d’aquesta arrel amb relació a 

l’ug., veg. DUL (565), on s’especifica la bibliografia següent: Cooper (1988: 22); 

Margalit (1976: 178) i (1984: 123); Dietrich-Loretz (1980: 183) i Aartun (1982: 1-14); 

Dressler (1976: 394); Dijkstra-De Moor (1975: 199). 

Sóc de l’opinió que aquesta segona base mny ʻvoler, desitjarʼ s’ha d’entendre 

separadament de la primera, car tenen orígens AA etimològics diferents (tot i que en 

l’estadi PAA haurien d’estar relacionades). El PS *mny- ʻdesitjarʼ potser s’hauria de 

relacionar amb l’AA. **min- ʻvolerʼ, una arrel verbal testimoniada en tx. centr. *min- 

ʻvolerʼ (veg HSED 1772). Per altra banda, el PS *maniy- ʻcomptar, triar, provarʼ ha de 

derivar etimològicament de l’arrel AA **man-, que significa ʻconèixer, provarʼ i que es 

troba testimoniada en les altres famílies afroasiàtiques: veg. tx. occ. *man- ʻconèixerʼ; 

tx. centr. *man- / *mun- ʻentendre, analitzarʼ; cuix. or. *man- ʻmentʼ. 

 

v²x²n ʻmoldre, dissoldreʼ 

PS *masay- ʻmoldreʼ, cf. AA **mVsaw- / **mVsay- ʻcerealʼ 

El verb måsåh ʻmoldre, dissoldre, ser liquatʼ es troba testimoniat en la Bíblia 

hebrea únicament en forma hif. (perf. i impf.), veg. Gesenius (587) i HAL (572).  

Quant a la resta de les llengües semítiques, una base consonàntica dèbil (tertiae 

y/w) i geminada (mss), amb el significat originari de ʻmoldreʼ, es troba documentada en 

totes les branques del semític: veg. hbr. bíbl. måsas ʻdissoldre, moldreʼ (intrans; 

Gesenius 587); ug. mss ʻliquar, dissoldreʼ (DUL 583); aram. targ. mesåˀ (msy) ʻdissoldreʼ 

(Jastrow 806); j. aram. palest. biz. msy ʻmoldre, dissoldreʼ (DJPA 320); j. aram. bab. msy 

ʻcondensar, coagularʼ (pe. DJBA 690); sir. məsā (msw) ʻmoldre, consumirʼ (LS 396); acc. 
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mesû ʻrentar, purificarʼ (cl. i/i < msy) (AHw 647); àr. mašša ʻdissoldreʼ (Lane 2716) i et. 

masawa ʻmoldre, liquarʼ (CDG 368). 

És molt possible que l’arrel verbal PS *masay- ʻmoldreʼ hagi de ser relacionada 

amb l’arrel nominal AA **mVsaw- / **mVsay- ʻcerealʼ (HSED 1817), un substantiu 

testimoniat en les llengües afroasiàtiques: veg. eg. msw.t ʻmenja feta a partir de blatʼ 

(WAS 2: 136) i tx. centr. *mVsaw- ʻmillʼ. 

 

v²m²n ʻdesaiguar, drenar; pressionarʼ 

PS *maṣ-iy- ʻextreureʼ < AA **mac-̣ ʻpremsar, tallarʼ  

El verb måṣåh ʻdesaiguar, drenarʼ es troba testimoniat en la Bíblia hebrea en 

forma qal (perf., impf.) i nif. (perf. i impf.). Aquest verb té com a paral·lel la forma 

geminada måṣaṣ ʻdesaiguarʼ, testimoniada únicament en Is 66,11 (impf. qal), del qual 

verb deriva el substantiu fem. maṣṣå ʻpa sense llevatʼ (veg. Gesenius 595 i HAL 590). 

Quant a l’hbr. bíblic måṣåh, veg. Gesenius (594) i HAL (587). 

Quant a la resta de les llengües semítiques, aquest mateix verb es troba 

testimoniat en semític nord-occidental (tertiae infirmae i secundae geminatae) i en 

semític sud-occidental (secundae geminatae): veg. aram. meṣaṣ (HALOT 624 i DJPA 326); 

aram. targ. meṣåˀ ʻextreure (líquid)ʼ (Jastrow 826); j. aram. palest. biz. mṣy ʻextreureʼ 

(DJPA 325) i mṣṣ ʻxuclarʼ (DJPA 326); j. aram. bab. mṣy i mṣṣ ʻxuclarʼ (DJBA 699 i 701); 

sir. mṣˀ (LS 398); sir. meṣ (mṣṣ) ʻextraccióʼ (LS 398); ug. mṣṣ (ptc. act. G) ʻextreureʼ 

(DUL 589); àr. maṣṣa ʻextreureʼ (Lane 2717); et. maṣṣa ʻextreureʼ (CDG 370). Aquestes 

formes també es troben relacionades amb l’acc. mazû II ʻesprémerʼ (mzy) (AHw 637) i 

amb l’àr. mazza ʻextreureʼ (Lane 2710).  

Des d’un punt de vista històric, considero que l’arrel verbal PS *maṣiy- 

ʻextreureʼ, que reconstrueixo amb vocal temàtica i atesa la seva transitivitat verbal, ha 

de derivar de l’arrel verbal AA **mac-̣ ʻpremsar, tallarʼ (HSED 370), una arrel 

documentada també en tx. occ. *mac-̣ ʻpremsarʼ i en omot. *macc̣-̣ ʻtallarʼ. 

 

v²r²n ʻser contrari, rebelʼ 

PS *mar-ay- ʻser fortʼ < AA **mar- ʻser fort; recuperar-seʼ 

El verb d’estat måråh significa ʻser contrari, rebelʼ i es troba testimoniat en 

hebreu bíblic en forma qal (perf., inf. abs. i ptc.) i en hif. (perf., impf., inf. cstr. i ptc.). 

Veg., quant a l’entrada d’aquest verb, Gesenius (598) i HAL (598). 
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Quant a la comparació amb les altres llengües semítiques, una base 

biconsonàntica mr- es troba testimoniada en semític nord-occidental, oriental i sud-

occidental en forma d’arrels geminades, reduplicades o dèbils: veg. l’ug. mr(r) II 

ʻenfortirʼ (DUL 577); j. aram. palest. biz. mry ʻrebel·lar-seʼ (DJPA 331); j. aram. bab. mry 

ʻser intransigentʼ; af. ʻvexarʼ (DJBA 706); acc. marmaru ʻtenir salutʼ i àr. maraya (III) 

ʻdisputar ambʼ (AED 1062) (> marīr- ʻser fortʼ). 

Per la seva forma i la seva semàntica, aquesta arrel verbal estativa PS *maray- 

ʻser fortʼ, que reconstrueixo amb vocalisme a per la seva semàntica estativa, ha de ser 

remuntada a l’arrel verbal estativa i biconsonàntica AA **mar- ʻser fort; recuperar-seʼ 

(HSED 277), documentada també en tx. occ. *mar- ʻrecuperar-seʼ. Veg., quant a aquesta 

arrel AA, la reconstrucció que ofereix Ehret (1995: 308). Veg. també, en aquest sentit, el 

testimoni de l’eg.: mr ʻ(estar) malalt, dèbilʼ (adj., CDME 110; vb., WAS 2: 95), mr(.t) 

ʻmalaltiaʼ (WAS 2: 96) 

Paral·lelament a aquesta arrel PS *mar- ʻser fortʼ, cal reconstruir en PS una 

segona arrel verbal, també estativa, i d’estructura idèntica, *mar-, que significa ʻser 

amargʼ, que es troba documentada en totes les branques del semític: veg. hbr. bíbl. 

mårar ʻser amargʼ (> mar ʻamarg, amargorʼ, veg. Gesenius 600); aram. ofic. mrr ʻser 

amargʼ (DNWSI 696); acc. marārum ʻser amargʼ (AHw 609); àr. marīr ʻser amargʼ (Lane 

2701); et. marara (mrr) ʻser amarg, ser provocatʼ (Leslau 360).  

Aquesta arrel PS *mar- ʻser amargʼ deriva, al seu torn, de l’arrel verbal AA *mar- 

ʻser agreʼ (HSED 1734), una arrel documentada també en altres llengües afroasiàtiques: 

veg. eg. ˁm3 ʻesdevenir agreʼ (amb prefix �-) i tx. occ. *mar- ʻagreʼ. 

 

v²J²n ʻextreure, netejarʼ 

PS *mašuw- / *mašuš- ʻnetejarʼ  

El verb transitiu måšåh ʻextreure, netejarʼ es troba testimoniat en la Bíblia hebrea 

únicament en dos passatges: en Ex 2,10 (perf. sf. qal) i en 2Sa 22,17 (impf. sf. hif. = 

qal). Veg., quant a aquest verb bíblic, Gesenius (602) i HAL (607). 

Amb relació a la resta de les llengües semítiques, aquest verb es troba 

documentat a totes les branques del semític en forma de verb tertiae infirmae o 

secundae geminatae: veg. aram. targ. mešåˀ ʻrentar (les mans, la cara)ʼ (Jastrow 850); j. 

aram. bab. mšy ʻrentar, netejarʼ (DJBA 712); acc. mašāšu ʻnetejarʼ (a/u) (AHw 624); àr. 

masā (msw) ʻnetejar (els camells)ʼ (Kazimirski 2: 1107). Malauradament no he pogut 

trobar ni en ug. ni en et. cap arrel que es pugui relacionar amb aquesta forma. 
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Reconstrueixo l’arrel PS *mašuw- / *mašuš ʻnetejarʼ amb vocalització temàtica u 

en vista dels els exemples documentats de l’accadi (un verb de classe a/u) i de l’àr., un 

verb de tercera radical w. 
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v²t²b ʻser agradable, convenientʼ 

< PS *ˀawiy- ʻdesitjarʼ < PS ˀaw / *haw- ʻdesigʼ < AA **haw- ʻdesigʼ  

El verb d’estat nåˀåh ʻser agradable, convenientʼ (Gesenius 610) es troba 

testimoniat en la Bíblia hebrea només en forma pi�lel (perf.) en els tres passatges 

següents: 

• Sl 93,5 (v�uv�h J�s¶e-v�u"t�b W�,h	c�k ʻla santedat escau a casa teva, Senyorʼ). 

• Is 52,7 (r	¬�c�n h	k�d�r oh�r�v�v-k�g Uut�B-t�n ʻque en són, de bonics, per les 

muntanyes els peus de l’herald de bones novesʼ).  

• Ct 1,10 (oh�r¶T�C Q�h�h�j�k UuVt�b ʻque en són, de boniques, les teves galtes 

entre les arracadesʼ).  

Segons ja indica Gesenius (610), aquest verb nåˀåh podria derivar de la base 

verbal ˀwy ʻdesitjarʼ, i.e. ʻser desitjable, bellʼ (veg. Gesenius 16 i HAL 621). Atès que la 

base consonàntica nˀy no es troba en les altres llengües semítiques (i.e., ni en et., ni en 

ug., ni en acc., tampoc en àr.), és molt probable que aquest verb hebreu derivi d’aquesta 

base consonàntica, que tampoc no es troba testimoniada amb aquest significat en la resta 

de les llengües semítiques.  

Atès el cas, la forma hebrea ˀåwåh I ʻdesitjarʼ (Gesenius 16), un verb testimoniat 

només en formes derivades (pi. i hitp.) podria ser un verb denominatiu del subst. msc. 

hbr. ˀaw ʻdesigʼ, un substantiu que es troba testimoniat en ug. sota la base consonàntica 

hwt. 

Faig derivar, doncs, el verb hebreu nåˀåh de l’arrel verbal PS *ˀawiy- ʻdesitjarʼ, la 

qual, segons crec, podria ser denominativa del substantiu primitiu PS *ˀaw- / *haw- 

ʻdesigʼ, documentat en el substantiu hbr. ˀaw(wå) ʻdesigʼ (Gesenius 16) i en ug. hwt 

ʻparaulaʼ. Aquest substantiu ha de derivar de l’arrel nominal AA **haw- ʻdesigʼ (HSED 

259), una arrel testimoniada també en cuix. or. *haw- ʻdesig; desitjarʼ. 

 

v²s²b ʻforagitar, excloureʼ 

PS *nad-iy- ʻforagitarʼ / *nad-ad- ʻanar-se’nʼ < AA **nad- / **nid- ʻanar-se’n, caminarʼ  

El verb nådåh ʻforagitar, excloureʼ es troba testimoniat en la Bíblia hebrea 

només en forma pi. (ptc. pl.), en els dos passatges següents: 

• Llibre d’Amós 6,3 (g�r oIh�k oh�S�b�n�v ʻaixí foragiteu el dia del desastreʼ) 

• Llibre d’Isaïes 66,5 (o�fh	S�b�n o�fh	t�b¶G o�fh	j"t ʻels germans vostres que 

us detesten i us exclouenʼ). 
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Quant a aquestes dues formes verbals bíbliques, veg. HAL (635) i Jenni (1968: 

239). Amb relació a la resta de les llengües semítiques, una base consonàntica ndy es 

troba testimoniada en semític nord-occidental i en semític oriental: veg. mo. ndy 

ʻexcloureʼ (DNWSI 717); j. aram. palest. biz. ndy ʻruixar, espargirʼ (DJPA 341); j. aram. 

bab. ndy ʻforagitar, excomunicarʼ (DJBA 730) i acc. nadû(m) III ʻllançarʼ (AHw 705) 

(i/i), un verb de base consonàntica ndy.  

Paral·lelament a aquestes variacions radicals, l’hbr. documenta una forma pll, el 

verb nådad, que significa igualment ʻanar-se’n, fugirʼ (Gesenius 622), un verb 

testimoniat en forma qal (perf., impf., inf. cstr. i ptc.), poˁal (perf. consec.), hif. (impf.), 

hof. (impf.), hitpoˁlel (impf.), i que es veu també testimoniat en totes les branques del 

semític: veg. ug. ndd ʻanar-se’nʼ (DUL 620); àr. nadda (Lane 2777); acc. nadādum, un 

verb de classe i/i, que apareix en neobabilònic, el significat del qual podria ser el de 

ʻcedirʼ (< aram.?, veg. AHw 700, CAD n/1 41).  

Quant a aquesta arrel geminada ndd i especialment a la forma ug., veg. DUL 

(620); veg. també Tropper-Verreet (1988: 345), els quals reconstrueixen per a aquesta 

arrel la base consonàntica *d(w)d, una arrel verbal que, per la seva estructura 

morfològica (són excepcionals les arrels *plp en PS i, sempre, de caràcter secundari) no 

es troba testimoniada en cap de les llengües semítiques. 

L’hbr. documenta també el hàpax verbal nådåˀ ʻforagitarʼ (Kt, veg. Gesenius 

621), testimoniat només en forma hif. (impf. 3 msc. sg.) al llibre de 2Re 17,21, que és, 

de fet, com ho notifica Gesenius, un Kt, car el Qr hauria de ser wayyaddah (v�S�H�u), 

d’una base consonàntica ndy. Quant a aquesta forma ndˀ, veg. Dillmann (1865: 681), 

Buhl (1921: 486) i Gesenius (621), els quals la comparen amb l’et. nadˀa (yəndāˀ) 

ʻmenar, foragitar, afanyarʼ (CDG 385); Leslau relaciona aquesta forma amb l’àr. nadaha 

ʻfer caminar (camells)ʼ, ʻforagitar (algú)ʼ (AED 1117). Quant a la interpretació del hàpax 

bíblic nådåˀ, veg. Greenspahn (1984: 134). 

Von Soden relaciona aquest verb amb una base consonàntica ydy (quant a l’hbr., 

veg. Gesenius 392) i wdy (quant a l’et., veg. CDG 605), que significa també ʻllançarʼ. 

Aquesta mateixa arrel verbal també existeix en altres llengües semítiques: aram. targ. 

ˀōdi (ydy) (af.) ʻadmetreʼ (Jastrow 564); ug. ydy (DUL 958) i àr. ˀawdā (< wdy) ʻendur-se 

(mort), destruirʼ (Lane 3051).  

Quant a la relació de l’acc. nadû amb l’arrel semítica wdy, ni del Olmo-

Sanmartín (DUL 958), ni Leslau (CDG 605), ni Gesenius (392) les posen en relació, ans 

només von Soden (705). 
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La meva opinió etimològica, feta la recerca prèvia, és que l’arrel verbal PS 

*nadiy-, que reconstrueixo en -iy a causa del seu significat clarament causatiu (**anar-

se’n → *fer que se’n vagi, i.e., foragitar), deriva al seu torn de l’arrel verbal intransitiva 

AA **nad- / **nid- ʻanar-se’n, caminarʼ (HSED 394), una arrel documentada, a banda del 

PS, en ber. *nVyVd- ʻcaminarʼ; eg. nwd ʻmoure’sʼ (< *nVd-, veg. WAS 2: 225); tx. occ. 

*nVd- ʻanar-se’nʼ i tx. centr. *nad- ʻarribarʼ. 

Tenim en aquest cas un bon exemple de com una arrel originàriament 

intransitiva, d’estructura biconsonàntica, pot ser allargada, mitjançant un sufix -iy que li 

dóna una semàntica causativa a la nova arrel. 

 

v²v²b ʻplorar, lamentar; commoure’sʼ 

PS *nah-ay- / *nah-aw- ʻser dèbil; estar commogutʼ < AA **neh- ʻser dèbil, primʼ 

El verb nåhåh ʻplorar, lamentarʼ es troba documentat en la Bíblia hebrea 

únicament tres cops, en forma qal (perf. i impf., en Mi 2,4 i Ez 32,18) i nif. (impf., en 

1Sa 7,2). Quant a aquesta forma verbal, veg. Gesenius (624) i HAL (638), el qual fa la 

distinció entre nåhåh I ʻlamentarʼ (qal; perf. i impf., a Mi 2,4 i Ez 32,18) i nåhåh II 

ʻsimpatitzar ambʼ (nif.; impf., a i 1Sa 7,2). Aquestes tres formes verbals han de ser 

tractades des d’un punt de vista etimològic com a pertanyents a una mateixa arrel 

verbal. 

En la resta de les llengües semítiques es troba testimoniada també una base 

consonàntica nhy/w en totes les branques del semític: veg. aram. targ. nehẹ (nhy) 

ʻmoure, estar commogutʼ (Jastrow 881); et. nəhya ʻreposar, trobar consol, estar tranquilʼ 

(CDG 394); SAr. nḫy ʻconfessar, reconèixerʼ (Müller 1962: 104). Relacionada amb 

l’arrel verbal PS *nahay- / *nahaw- ʻser dèbil; estar commogutʼ potser es troba l’àr. 

wahana ʻser dèbil, perdre forçaʼ (Kazimirski 2: 1618), l’estructura del qual s’ha 

d’explicar de resultes d’una metàtesi.  

Des d’un punt de vista camiticosemític l’origen etimològic no és clar. L’arrel PS 

*nahay- / *nahaw- ʻser dèbil; estar commogutʼ podria estar relacionada amb l’arrel 

estativa AA **naw- (HSED 399), una arrel d’origen biconsonàntic que en la forma PS 

s’hauria allargat mitjançant un determinatiu *h de connotacions clarament estatives. 

Ehret (1995: 318), emperò, reconstrueix per a l’AA una arrel verbal **neh- ʻser dèbil, 

primʼ, testimoniada, a banda del PS, en eg. nhy ʻuna mica, uns quants, algunsʼ (WAS 2: 

280) i en cuix. *neh- ʻser primʼ. 
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I. v²u²b ʻembellir, ornamentarʼ  

nåwåh ʻembellirʼ (hif.) = nåˀåh ʻser agradableʼ < PS *ˀawiy- ʻdesitjarʼ  

< PS *ˀaw- / *haw- ʻdesigʼ < AA **haw- ʻdesigʼ  

El verb nåwåh ʻembellir, ornamentarʼ es troba testimoniat en hebreu bíblic 

únicament, si la lectura és correcta, en hif. (impf.), concretament en Ex 15,2: h�c�t h	vO¡t 

Uv	u�b�t�u (ʻlloaré el Déu del meu pareʼ, lit. ʻl’embelliré (amb pregàries)ʼ; la LXX llegeix 

doxavsw, veg. Rahlfs 1: 111). Quant a aquesta arrel verbal, cf. Gesenius (627) i HAL 

(641). 

La resta de les llengües semítiques no tenen testimoniada una forma semblant 

(cf., emperò, l’àr. nawwaha ʻcridar fortʼ, a Kazimirski 1373). Així i tot, sembla que la 

forma està relacionada amb la base consonàntica nˀh ʻser agradableʼ (quant a aquest 

verb, vegeu-ne l’entrada corresponent en aquest estudi etimològic i Gesenius 610) que 

sembla que sigui un verb derivat de la base consonàntica ˀwh ʻdesitjarʼ, i.e. ʻser 

desitjable, bellʼ (Gesenius 16), una base que tampoc es troba testimoniada amb aquest 

significat o un de semblant en la resta de les llengües semítiques.  

Faig derivar, doncs, el verb hebreu nåwåh de l’arrel verbal PS *ˀawiy- ʻdesitjarʼ, 

la qual, segons crec, podria ser denominativa del substantiu primitiu PS ˀaw- / *haw- 

ʻdesigʼ, documentat en el substantiu hbr. ˀaw(wå) ʻdesigʼ (Gesenius 16) i en ug. hwt. 

Aquest substantiu ha de derivar de l’arrel nominal AA **haw- ʻdesigʼ (HSED 259), una 

arrel testimoniada també en cuix. or. *haw- ʻdesig; desitjarʼ. 

 

II. v²u²b ʻresidir, habitarʼ (intr.) 

PS *nawiy- ʻresidirʼ < PS *naw- ʻassentament; estepaʼ, cf. AA **niwiw- ʻherbaʼ 

El verb intransitiu nåwåh ʻresidir, habitarʼ sembla un denominatiu del subst. 

nåweh ʻassentamentʼ; aquest verb hebreu es troba testimoniat només en forma qal 

(impf.) en la Bíblia hebrea masorètica, en Hb 2,5 ( v�·u�b�h tO�u ʻi no hi romandràʼ). Quant 

a aquesta forma verbal bíblica, veg. Gesenius (627) i HAL (641). 

Sóc de l’opinió que el verb hebreu nåwåh ha d’estar relacionat amb el verb 

intransitiu accadi nawû(m) II, namû(m) III G ʻanar, tornar a l’estepa/desertʼ (AHw 771), 

un verb també denominatiu del substantiu nawûm I ʻestepa, pasturatgeʼ, derivat d’una 

base consonàntica nwy.  

Gesenius posa en relació la forma hebrea amb la base consonàntica àr. nwy, d’on 

sorgeix el verb nawā, que presenta dos significats ben diferents: ʻproposar-se, tenir 

intenció deʼ, per una banda, i, en les formes derivades (II, III, VIII), ʻanar-se’n, absentar-
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seʼ (intr., veg. AED 1188 i Lane 3040), per l’altra. Considero que, des d’un punt de vista 

històric, la base consonàntica nwy de l’àrab no ha de relacionar-se amb el verb hebreu o 

accadi suara mencionats, car etimològicament han de derivar d’una arrel distinta: per 

una banda, l’accepció àr. nawā ʻproposar-se, tenir intenció deʼ, cal que sigui derivada de 

l’arrel AA *naˀ- / **naw- / **nay ʻveure; saberʼ (HSED 393), una arrel testimoniada 

també en les llengües afroasiàtiques: veg. ber. *nVn- ʻveureʼ; eg. nw ʻveureʼ; tx. occ. 

*naˀ- / *nay- ʻveureʼ; tx. centr. *naˀ- / *niˀ- ʻveureʼ; cuix. or. *nay- ʻaprendreʼ. Per 

l’altra, la segona accepció de l’àr. nawā ʻ(intr.) anar-se’n, absentar-seʼ (II, III, VIII), cal 

que derivi d’una arrel AA diferent; considero que ha de ser relacionada amb l’arrel 

verbal intransitiva AA **nan- (amb reduplicació) que significa ʻanar-se’n, caminarʼ 

(HSED 398), testimoniada també en les llengües afroasiàtiques: veg. ber. *nVn- ʻanar-

se’n (a través)ʼ; eg. nny ʻanar-se’nʼ (amb -y de sufix); tx. centr. *nan- ʻanar-se’nʼ i cuix. 

or. *nan- ʻanar al voltant, caminarʼ. 

D’un origen etimològic distint d’aquestes dues formes testimoniades en àrab, 

considero que ha d’entendre’s l’arrel PS *nawiy- ʻresidirʼ, una arrel verbal denominativa 

d’on deriven els verbs de l’hebreu i de l’accadi: ambdues formes són denominatives del 

substantiu PS *naw-, que reconstrueixo amb el significat d’ʻassentament; estepaʼ, una 

arrel nominal molt antiga que podria derivar de l’arrel nominal AA **niwiw- ʻherbaʼ 

(HSED 405), un substantiu que es troba testimoniat en eg. nywyw ʻtipus de plantaʼ (WAS 

2: 203) i en tx. centr. *nVwVw- ʻherbeiʼ.  

 

v²z²b ʻruixar, esquitxarʼ 

PS *naḏ- ʻfluir, vessarʼ (metàtesi) < AA **ʒan- ʻfluir, vessarʼ  

De la base consonàntica hebrea nzh, Gesenius en dóna dues accepcions 

diferenciades. El primer verb, nåzåh I, significa ʻruixar, esquitxarʼ i es troba documentat 

en hebreu bíblic en impf. de la forma qal (vocalitzat en ẹ) i hif. (perf., impf., imperat. i 

ptc. cstr.). Quant a aquesta forma verbal bíblica, veg. Gesenius (633) i HAL (645). 

La base biconsonàntica *nḏ- es troba documentada també en totes les branques 

del semític en forma de verbs tertiae infirmae o mediae geminatae: veg. aram. targ. 

nedåˀ (< ndy) ʻespargirʼ (Jastrow 878) i sir. ndaˀ ʻruixarʼ (LS 415; noteu el canvi regular 

PS *ḏ > aram. d); acc. nezû (AHw 784) ʻruixarʼ, d’una hipotètica base consonàntica nzˀ/ī; 

àr. nḏḏ ʻorinarʼ (Kazimirski 2: 1231).  

El semític sud-occidental té testimoniades, paral·lelament a l’arrel PS *naḏ-, 

formes verbals allargades mitjançant la velar fricativa -ḫ: veg. et. nazḫa ʻesquitxar, 
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espargirʼ (CDG 411); àr. naḍaḥa, naḍaḫa ʻesquitxarʼ (Lane 2806); SAr. nḍḫ ʻesquitxar 

amb impuresaʼ (DOSA 313).  

Establertes aquestes dades comparatives entre les llengües semítiques, crec que 

la teoria de Brockelmann (1908: 153), segons la qual l’àr. naḍaḫa ha de ser la forma 

original, que ha derivat en nzḫ per assimilació (del mode d’articulació fricatiu), cal que 

sigui considerada a l’inrevés: la base consonàntica nḏḫ (> et. nzḫ) ha de ser l’originària, 

atès el testimoni de les llengües semítiques, i és, per dissimilació del mode d’articulació, 

que l’àr. i el SAr. conserven la base consonàntica nḍḫ. 

Reconstrueixo l’arrel PS *naḏ- ʻfluir, vessarʼ com a arrel biconsonàntica ja en 

l’estadi PS, a causa de la diversitat de patrons presents en les llengües semítiques (verbs 

tertiae infirmae, mediae geminatae i allargats pel sufix -ḫ), i amb vocalisme *a atesa la 

intransitivitat verbal. L’origen AA d’aquesta arrel verbal PS sembla, certament, molt 

antic: faig derivar l’arrel PS *naḏ- ʻfluir, vessarʼ de l’arrel AA **�an- ʻfluir, vessarʼ 

(HSED 542) (noteu la metàtesi, tan usual en les nasals, de l’arrel PS), una arrel verbal que 

al seu torn es troba documentada en les llengües afroasiàtiques següents: veg. tx. occ. 

*�an- ʻvessarʼ; tx. or. *�yan- ʻfluirʼ. Paral·lelament a aquestes derivacions, considero 

que aquesta arrel AA ha d’estar emparentada amb l’arrel nominal AA **�inaˀ- ʻorinaʼ 

(HSED 546). 

Gesenius (633) diferencia el verb anterior d’una segona accepció, nazah II, un 

verb d’origen dubtós que és traduït per ʻsaltarʼ, una forma testimoniada únicament en un 

sol passatge (Is 52,15) en forma hif. (3 msc. sg. impf.) de clar significat causatiu: oh�C�r 

o�hID v�Z�h i	F (ʻaixí farà saltar (de joia) moltes nacionsʼ, cf. LXX: qaumavsontai, veg. 

Rahlfs 2: 638). 

Gesenius dóna notícia que Freytag (1838-1843: 1, 171. 297; 22, 138; 25, 11) 

testimonia la forma àr. naḍaˁ ʻsaltarʼ, un verb de tercera radical ˁ. Amb relació a aquesta 

arrel, i quant a la resta de les llengües semítiques, veg. l’entrada de nḍˁ en SAr. (DOSA 

314). 

Quant a aquesta segona accepció, la meva recerca etimològica em mena a 

concloure que aquest verb causatiu cal que sigui relacionat etimològicament amb la 

primera accepció hebrea (així també en HAL 645), per forma i per semàntica: així doncs, 

la forma hif. hebrea cal que derivi del PS *naḏ- ʻfluir, vessarʼ (metàtesi), una arrel verbal 

que, al seu torn, es remunta a l’arrel AA biconsonàntica **ʒan- ʻfluir, vessarʼ.  
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I. v²j²b ʻdirigir, guiarʼ 

PS *naḥaw- ʻanar-se’n, dirigir-seʼ / *naḥiy- ʻdirigirʼ  

< AA **ḥaw- / **ḥaway- ʻanar-se’n, tornarʼ 

El verb transitiu nåḥåh ʻdirigir, guiarʼ (tr.) es troba testimoniat en hebreu 

masorètic tant en la forma qal (perf. i imperat. e) com en la forma hif. (perf., impf. i inf. 

cstr.), que té el mateix significat que a la forma bàsica. Aquest verb en forma qal és 

plenament transitiu (CD pers.). Els perfets testimoniats de la forma qal es troben a Gn 

24,27 (ʻel Senyor m’ha conduït directament a casaʼ); Is 58,11 (ʻen tot moment el Senyor 

et guiaràʼ); Ex 13,17 (ʻDéu no el va conduir pel camí del país dels filisteusʼ); Ex 14,13 

(ʻavui veureu com el Senyor us salvaʼ) i al Sl 77,21 (ʻvas conduir com un ramat el teu 

pobleʼ). Veg., quant a aquest forma verbal, Gesenius (634) i HAL (647). 

La forma imperativa respon a l’estructura qtil (v	j�b): és un exemple, doncs, de 

verb qatal / yaqtil que en la forma bàsica és clarament transitiu i causatiu de semàntica.  

El semític nord-occidental i sud-occidental documenta una base consonàntica 

nḥy/w amb la característica que en tots els casos es tracta de verbs en veu mitjana, a 

diferència del verb hebreu que és clarament transitiu: veg. ug. nḥy ʻdirigir-se (a); 

decantar-seʼ (DUL 629) i àr. naḥā (nḥw) ʻanar-se’n, dirigir-se aʼ (AED 1112 i Lane 3029). 

  Analitzats els testimonis de les llengües semítiques, he reconstruït per al PS dues 

arrels: l’una és *naḥaw- ʻanar-se’n, dirigir-seʼ, una arrel verbal clarament intransitiva 

(veu mitjana); l’altra és *naḥiy- ʻdirigirʼ, reconstruïda amb vocal temàtica en i i amb 

sufix –y a causa de la transitivitat de l’acció verbal que l’hebreu bíblic testimonia en la 

forma bàsica. 

 Des del punt de vista AA considero que aquesta arrel pot ser considerada 

derivada de l’arrel verbal intransitiva **ḥaw- / **ḥaway- que significa ʻanar-se’n, 

tornarʼ (HSED 276) i que es troba testimoniada a les llengües afroasiàtiques següents: 

veg. eg. ḥwy- ʻanar-se’nʼ; tx. centr. *χway < *χaway- ʻtornarʼ; Dhl. haˁ- ʻvenir, arribarʼ 

(amb ˁ irregular); Rift *ḫqw- ʻvenirʼ. El PS *naḥaw- ʻanar-se’n, dirigir-seʼ / *naḥiy- 

ʻdirigirʼ hauria rebut un allargament mitjançant la prefixació del determinatiu n-. 

 

II. v²j²b ʻromandre, establir-seʼ 

PS *nūḫ- ʻreposarʼ 

Una segona accepció del verb nåḥåh (II) amb el significat de ʻromandre, establir-

seʼ és recollida a HAL (647). Aquesta forma és testimoniada en la Bíblia hebrea en 
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forma qal (perf.) en un únic passatge, en Is 7,2: o°h·¨r°°°°°±p®t-k©g ör£t v¨j¨b (ʻels arameus 

acampaven a Efraïmʼ). 

Antigament aquesta forma perfectiva era considerada una variació radical de 

dues possibles bases consonàntiques. La primera, de la base consonàntica *ˀḥy, un verb 

denominatiu del substantiu ˀåḥ ʻgermàʼ que significaria ʻfraternitzarʼ (vegeu-ne la 

conjectura a HAL 30), un verb interpretat en forma nif. (perf.) i que es trobaria 

únicament testimoniat també en aquest mateix passatge (Is 7,2).  

La segona base consonàntica, que és la que caldria relacionar etimològicament 

amb aquesta segona accepció, és formada pel verb còncau nwḥ, testimoniat àmpliament 

en la Bíblia hebrea amb el significat de ʻdescansar, establir-seʼ, el règim preposicional 

del qual és b- o, com en el cas de l’exemple suara mencionat (Is 7,2), ˁal-. El verb 

nåwaḥ es troba testimoniat en la Bíblia hebrea en forma qal (perf., impf., inf.), hif. 

(perf., impf., imperat.) i hof. (perf., ptc.). Quant a aquesta forma verbal còncava, veg. 

HAL (641). 

Des d’un punt de vista etimològic, ambdues accepcions (nåḥåh I ʻdirigir, guiarʼ i 

nåḥåh II ʻromandre, establir-seʼ) han de ser diferenciades, car per forma i per semàntica 

deriven d’arrels verbals PS distintes. La primera d’aquestes formes verbals bíbliques 

(nåḥåh I), que en la seva estructura radical conté una segona radical faringal fricativa 

sorda ḥ, ha de remuntar-se a una arrel verbal PS intransitiva *naḥaw- ʻanar-se’n, dirigir-

seʼ i a una altra de transitiva-causativa *naḥiy- ʻdirigirʼ. Ambdues arrels PS podrien ser 

relacionades amb l’arrel verbal intr. AA **ḥaw- / **ḥaway-, que significa ʻanar-se’n, 

tornarʼ.  

La segona accepció, nåḥåh II ʻromandre, establir-seʼ, ha de remuntar-se, tenint 

en compte les formes còncaves documentades a totes les branques del semític, a una 

arrel PS que reconstrueixo com a nūḫ i a la qual dono el significat bàsic de ʻreposarʼ: 

aquesta arrel, contràriament a la primera, conté en PS una velar fricativa sorda ḫ com a 

radical integrant de l’arrel. 

Quant a aquesta segona accepció, val la pena comentar que la forma còncava 

*nwḫ es troba testimoniada en totes les branques del semític, i, a més a més, és 

important de subratllar el fet que, de verbs amb estructura tertiae infirmae, només tenim 

el testimoni de l’hebreu bíblic, en el cas que s’accepti aquesta reconstrucció (veg. HAL 

647).  

Quant a les formes còncaves testimoniades en totes les branques del semític, 

veg. ug. n-ḫ (G) ʻdescansar, romandreʼ (DUL 629); cananeu antic (EA 14756) nu-uḫ-ti 
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ʻreposarʼ (DNWSI 721); hbr. i aram. epigr. nwḥ ʻdescansarʼ (DNWSI 721); hbr. bíbl. nwḥ 

ʻdescansar, establir-seʼ (HAL 641); sir. nāḥ (nwḥ) ʻdescansarʼ (LS 419); fen. (yif.) ynḥ 

ʻerigir (un altar)ʼ (DNWSI 721); acc. nâḫu ʻreposarʼ (AHw 716); àr. nāḫa ʻajeure’s, 

agenollar-se (un camell)ʼ (Lane 2864) i et. noḫa (nwḫ) ʻser alt, extens, llunyà, reposar, 

jeureʼ (CDG 409). 

Malauradament, des del punt de vista afroasiàtic no he trobat cap arrel, nominal 

o verbal, amb la qual pogués relacionar-se l’arrel PS nūḫ. 

 

v²y²b ʻestirar, estendre, decantarʼ 

PS *naṭaw- ʻestirar, estendreʼ, cf. AA **ṭaˀ- / **ṭaw- ʻfilar, entortolligarʼ 

El verb transitiu nåṭåh ʻestirar, estendre, decantarʼ és un verb que en hebreu 

bíblic es troba àmpliament testimoniat. El trobem a la forma bàsica (ca. 130 cops; perf., 

impf. ē i inf. cstr.), a la nif. (perf., amb valor de veu passiva-mitjana), a la hif. (ca. 75 

cops; perf., impf., imperat. i inf. cstr.) i a la hof. (ptc.). Quant a aquesta forma verbal 

bíblica, veg. Gesenius (639) i HAL (654).  

Quant a la resta de les llengües semítiques, l’arrel verbal PS *naṭaw- ʻestirar, 

estendreʼ es troba documentada en totes les branques del semític: veg. hbr. epigr. nṭy 

(hif.) ʻinclinarʼ (DNWSI 728); j. aram. palest. biz. nṭy ʻseguirʼ (DJPA 348); j. aram. bab. 

nṭy ʻdecantarʼ (DJBA 744); acc. naṭu(m) IV, ʻcolpirʼ (AHw 768) (u/u < nṭw); àr. naṭā 

(nṭw) ʻestirarʼ (Kazimirski 2: 1287) i naṭnaṭa ʻestirarʼ (Kazimirski 2: 1287). Ni en 

ugarític ni en etiòpic no es troba testimoniada aquesta forma o qualsevol altra que hi 

pogués estar relacionada. 

L’origen AA d’aquesta arrel verbal PS no és prou clar. La forma reduplicada 

naṭnaṭa que documenta l’àr. faria pensar, a priori, que aquesta arrel verbal PS podria 

derivar d’una arrel originàriament biconsonàntica (nṭ); així mateix, emperò, pel 

testimoni dels verba tertiae infirmae, es podria pensar també que l’arrel podria provenir 

d’una arrel ṭw allargada per un prefix determinatiu n-. Mitjançant la recerca etimològica 

que he dut a terme, he pogut constatar que una base biconsonàntica nṭ no és 

testimoniada en cap llengua afroasiàtica amb un significat semblant; però paral·lelament 

a aquest fet, una base biconsonàntica ṭw sí que es troba testimoniada en les llengües 

camiticosemítiques.  

En aquest sentit, doncs, no considero refutable la possibilitat que l’arrel verbal PS 

*naṭaw- ʻestirar, estendreʼ s’hagi de relacionar amb l’arrel verbal AA **ṭaˀ- / **ṭaw-, 

que significa ʻfilar, entortolligarʼ (HSED 511), una arrel verbal testimoniada en tx. occ. 
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*ṭaṭ- ʻfilarʼ; ber. *ṭVw- / *ṭVy- ʻfilarʼ; bed. ḍaˀ ʻenxarxarʼ; cuix. or. *ḍaw- ʻfilarʼ (HSED 

511) i que reconstrueixo per al PS *ṭūy- ʻfilarʼ, un verb testimoniat en totes les branques 

del semític: veg. hbr. bíbl. ṭåwåh ʻfilar, tramarʼ (Gesenius 376); acc. ṭawûm (ṭamû II, 

també ṭemû) ʻfilar, tòrcerʼ (AHw 1382; cl. i/i < ṭwy); SAr. ṭwy ʻtraçar amb una pedra una 

líniaʼ (DOSA 216); àr. ṭawā (ṭwy) ʻencerclar, tancarʼ (Lane 1898); et. ṭawaya, ṭawya 

(CDG 600) ʻser tortuós, ser perversʼ. 

 

v²f²b ʻcolpirʼ 

PS *nak-iy- ʻcolpirʼ < AA **nek- ʻcastigarʼ 

El verb nåkåh ʻcolpirʼ és un verb que no es troba testimoniat en la forma qal. En 

la Bíblia hebrea el trobem en les formes derivades següents: nif. (perf.), pu. (perf.), hif. 

(perf. i impf.) i hof. (perf., impf., imperat., inf. abs. i ptc. cstr.). Quant a aquesta forma 

verbal bíblica, veg. Gesenius (645) i HAL (658). 

Aquest verb està àmpliament testimoniat en forma de verb (nky) o de substantiu 

en semític nord-occidental i sud-occidental: veg. ug. nkyt ʻcolpitʼ(?), segurament un 

participi passiu de la base consonàntica nky (veg. DUL 632); antic aram. nky ʻcolpirʼ 

(DNWSI 730); j. aram. palest. biz. nky ʻdanyarʼ (DJPA 350); j. aram. bab. nky 

ʻdescomptar, rebaixarʼ (pa., DJBA 754); SAr. nky ʻinjúriaʼ (DOSA 304); àr. nakā (nky) 

ʻdanyar, perjudicarʼ (Kazimirski 2: 1345 i AED 1172); et. nakaya I ʻinjuriar, ferir, fer 

malʼ (CDG 397-398). 

L’origen etimològic d’aquesta arrel verbal PS *nakiy- ʻcolpirʼ és clar: al meu 

entendre, l’arrel PS *nakiy- ha de derivar-se de l’arrel verbal biconsonàntica AA **nek-, 

que significa ʻcastigarʼ (HSED 401) i que es troba documentada en la resta de les famílies 

afroasiàtiques: veg. eg. nyk ʻcastigarʼ (amb -y- vocàlica, veg. WAS 2: 205) i tx. centr. 

*nyak- ʻcastigarʼ. 

 

v²x²b ʻprovar, temptarʼ 

PS *nasaw ʻprovar, temptarʼ / *nasay- ʻprovar, temptar; ferirʼ, cf. AA **sun- ʻsaberʼ  

El verb transitiu nåsåh ʻprovar, temptarʼ es troba testimoniat en la Bíblia hebrea 

només en forma nif. (perf. i inf.) i pi. (perf., impf., imperat., inf. cstr. i ptc.). Quant a 

aquesta forma verbal bíblica, veg. Gesenius (650) i HAL (663). 

En semític nord-occidental i sud-occidental hi ha testimoniat també el mateix 

verb tertiae infirmae: veg. hbr. epigr. nsy ʻíd.ʼ (pi., DNWSI 735); aram. targ. nesåˀ (nsy) 

(pa.) ʻtemptar, provarʼ (Jastrow 916); j. aram. palest. biz. nsy ʻsuportar, prendreʼ (DJPA 
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353); j. aram. bab. nsy ʻprovarʼ (DJBA 758); sir. nassī (nsy) ʻtemptarʼ (> nəsāyā 

ʻtemptacióʼ, LS 433); ug. ns(y) I ʻprovar (de)ʼ; et. nasawa ʻprovar, temptarʼ (CDG 403). 

L’ug. i l’et. testimonien una segona accepció de la base consonàntica nsy, que 

significa ʻferir, colpirʼ, un significat derivat segurament del PS *ʻprovar, temptarʼ: veg. 

l’opinió de del Olmo i Sanmartín (DUL 645), els quals diferencien per a l’ug. el verb 

ns(y) I ʻprovarʼ de nsy II ʻferirʼ; veg. també la forma et. nasaya II ʻcolpir, esmicolarʼ 

(CDG 403). 

L’origen AA de l’arrel PS *nasaw- / *nasay- no és clar. Això no obstant, no 

descarto la possibilitat que aquesta arrel verbal pugui relacionar-se amb l’arrel verbal 

AA *sun- ʻsaberʼ (HSED 483), d’on derivaria el PS *nasaw- ʻprovar, temptarʼ (amb la 

conseqüent metàtesi de la nasal i la sibilant) i a partir de la qual s’expliquen les formes 

afroasiàtiques següents: eg. swn ʻsaberʼ; ber. *sVn- ʻsaberʼ i tx. centr. *sun- ʻsaberʼ. 

 

I. v²m²b ʻvolarʼ 

PS *naṣ-ay - / *naṣ-aṣ- ʻvolarʼ < PS **naṣ(ṣ)- ʻocell (salvatge)ʼ  

< AA **čạˀ- / **čịˀ- ʻocellʼ  

Amb relació a la base consonàntica nṣy, Gesenius (663) fa la distinció entre tres 

arrels distintes, que, en principi, no es troben relacionades. La primera accepció de 

nåṣåh significa, si la lectura és correcta, ʻvolarʼ. Aquest verb apareix testimoniat només 

en un passatge i, encara, el text és força dubtós (veg. Gesenius 663).  

El passatge concret és Lm 4,15, en què el verb apareix en perf. de la forma 

bàsica (3 pl): rUd�k Uph�xIh tO o�hID�C Ur�n�t Ug�b o�d Um�b h�F (ʻfugen errants i els altres 

pobles diuen: que ningú no els aculliʼ; la LXX llegeix ajnhvfqhsan kaiv ge ejsaleuvqhsan, 

veg. Rahlfs 2: 764). Quant a aquest passatge en concret, veg. HAL (675), el qual apareix 

inclòs dins nåṣåh II ʻdestruir, caure en la ruïnaʼ. 

Aquest verb, malgrat tot, no es troba pas aïllat, des d’un punt de vista semític. En 

hebreu trobem també el verb de tercera àlef nṣˀ, que també significa ʻvolarʼ (Gesenius 

661), un verb que, si la lectura és també correcta, apareix únicament en Jr 48,9, en 

forma d’inf. abs. qal (t	·m	T t¶¶m�b h�F c�tIn�k .h°m Ub�T ʻdoneu ales a Moab, perquè fugi 

volantʼ). L’hebreu bíblic també té un substantiu, neṣ, d’una arrel nṣṣ, que significa 

ʻocell, falcóʼ. 

La base consonàntica semítica nṣṣ es troba testimoniada en totes les branques del 

semític en forma d’arrel nominal o verbal: veg. ug. nṣ ʻocellʼ (salvatge, DUL 646); ug. 

nṣṣ ʻvolarʼ (DUL 658); acc. nāṣu ʻplomatgeʼ (AHw 758), un substantiu clarament derivat, 
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pel vocalisme apofònic ā, d’una hipotètica arrel nominal naṣ(ṣ)- ʻocellʼ; àr. naṣṣat ʻocell 

femellaʼ (Kazimirski 2: 1267) i àr. naṣṣa ʻalçar, elevarʼ (Lane 2797). 

Reconstrueixo l’arrel verbal PS *naṣay - / *naṣaṣ- ʻvolarʼ, amb vocalisme a per 

la intransitivitat verbal, com a arrel denominativa del substantiu PS **naṣ(ṣ)- ʻocellʼ, 

una arrel que considero que pot estar relacionada amb l’arrel nominal AA **čạˀ- / **čịˀ- 

ʻocellʼ (HSED 117), testimoniada en les llengües afroasiàtiques següents: tx. or. *čạč-̣ 

ʻocellʼ (amb reduplicació); cuix. or. dels altiplans *cịˀ- ʻocellʼ i omot. *cạˀ- ʻocell de 

pregàriaʼ. 

 

II. v²m²b ʻlluitarʼ 

PS *naṣiy- ʻlluitarʼ 

La segona accepció és nåṣåh II, que significa ʻlluitarʼ, un verb testimoniat només 

en formes derivades: en nif. (impf. i ptc.) i en hif. (perf. i inf. cstr.). Quant a aquest verb 

bíblic, veg. (Gesenius 663) i HAL (nåṣåh I, p. 675). Aquest verb es troba relacionat amb 

l’aram. targ. neṣåˀ (nṣy), que significa ʻrenyirʼ (Jastrow 928), el j. aram. palest. biz. nṣy 

ʻesforçar-se, lluitarʼ (DJPA 359) i el j. aram. bab. nṣy ʻesforçar-seʼ (DJBA 771). 

Malauradament, amb aquesta accepció no es troba documentat aquest verb ni en 

semític oriental ni en semític sud-occidental. No he pogut tampoc emparentar-lo amb 

cap arrel, verbal o nominal, camiticosemítica. És probable, emperò, que s’hagi de 

relacionar aquesta segona accepció amb la tercera que menciono a continuació. 

 

III. v²m²b ʻdestruir-se, caure en la ruïnaʼ 

PS *naṣaw- ʻdestruir-seʼ / *naṣay- ʻextreureʼ 

Finalment, la tercera accepció de nåṣåh significa ʻdestruir-se, caure en la ruïnaʼ 

(Gesenius 663, HAL 675), un verb testimoniat en forma qal (impf.) i en forma nif. (ptc. 

pl.). 

La base biconsonàntica nṣ- es troba testimoniada en totes les branques del 

semític en forma de verb dèbil o reduplicat. El semític oriental i el sud-occidental 

diferencien una base consonàntica nṣy ʻtreure, extirparʼ d’una base consonàntica nṣw 

ʻdestruir, danyarʼ: veg. acc. naṣû, neṣû ʻtreure, fer una incisióʼ (< nṣy; AHw 758); veg. 

SAr. nḍw ʻdestruir, danyarʼ (DOSA 313); àr. naḍā (nḍw) ʻtreure’s (roba)ʼ, (Kazimirski 2: 

1282); et. naṣaya ʻtreure, extreure, extirparʼ (CDG 406). Quant a les llengües etiòpiques, 

el tigrinya conserva, a més de la forma näṣäyä, una arrel plpl de base biconsonàntica nṣ, 

testimoniada en la forma näṣnäṣä ʻtreureʼ.  
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Malauradament no he pogut relacionar el PS *naṣaw- ʻdestruir-seʼ / *naṣay- 

ʻextreureʼ amb cap arrel, nominal o verbal, afroasiàtica. 

 

v²e²b ʻser buit (?), netʼ 

PS *naq-iy- ʻvessar, libarʼ / *naq-aw- ʻser net, purʼ < AA **noḳ ʻaiguaʼ 

El verb d’estat nåqåh ʻser buit (?), netʼ apareix en la Bíblia hebrea testimoniat en 

les formes següents: qal (inf. abs.); nif. (perf., impf. i inf.) i pi. (perf., impf., imperat. i 

inf. abs.). Quant a aquesta forma verbal bíblica, veg. Gesenius (667) i HAL (680). 

La base consonàntica nqy, nqw es troba documentada en totes les branques del 

semític: veg. aram. ofic. nqy (pa.) ʻnetejarʼ (DNWSI 757) i nqyh (abs. sg.) ʻlibació?ʼ 

(DNWSI 758); aram. targ. neqåˀ (pa.) ʻnetejarʼ (Jastrow 932); j. aram. palest. biz. nqy 

ʻnetejar, purificarʼ (DJPA 360); j. aram. bab. nqy ʻnetejarʼ (pa., DJBA 775); acc. naqû(m) 

ʻvessar, oferir una libacióʼ (cl. i/i < nqy); àr. naqā (nqw i nqy) ʻser purʼ, un verb 

testimoniat únicament en formes derivades (concretament en la II, IV i VIII; veg. AED 

1168).  

Ofereixo la reconstrucció etimològica d’aquests verbs segons que tinguin 

connotació agentiva (PS *naqiy- ʻvessar, libarʼ) o siguin estatius (*naqaw- ʻser net, 

purʼ). Des d’un punt de vista camiticosemític, sóc del parer que ambdues arrels verbals 

han de ser denominatives del substantiu AA **noḳ- ʻaiguaʼ (HSED 405), una arrel 

nominal testimoniada també en alguna de les famílies afroasiàtiques: veg. eg. nḳw.t 

ʻlíquidʼ (amb -w vocàlica, WAS 2: 343) i Ome *noḳ- ʻaiguaʼ. Quant a la reconstrucció 

d’aquesta arrel verbal AA, veg. també, paral·lelament, Ehret (1995: 320). 

 

I. v²J²b ʻdeixar, esdevenir creditorʼ 

PS *našay- ʻdeixar, ser creditorʼ (cf. PS *niš- ʻhomeʼ < AA **nüs- ʻhomeʼ) 

Quant a la base consonàntica nšy, Gesenius fa la distinció de dues arrels verbals. 

La primera, nåšåh I, significa ʻdeixar, esdevenir creditorʼ, un verb que apareix 

testimoniat en la Bíblia masorètica en forma qal (perf. i ptc.) i hif. (impf.). Aquest verb 

presenta també una variant en hebreu bíblic masorètic, nšˀ (Gesenius 673), un verb 

d’estat que significa ʻser creditorʼ. Veg., quant a aquesta forma verbal bíblica, Gesenius 

(674) i HAL (našah II, p. 688).  

Aquest verb hebreu no es troba testimoniat en la resta de les llengües semítiques; 

així mateix, tampoc no se’l pot relacionar d’una manera directa, per forma i per 

significat, amb cap arrel verbal o nominal semítica.  
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La meva hipòtesi, però, és la següent: l’arrel verbal PS *našay- ʻdeixar, ser 

creditorʼ podria ser un bon exemple d’arrel verbal denominativa: podria derivar-se del 

substantiu PS *niš- ʻhomeʼ, una arrel nominal molt ben testimoniada en les llengües 

semítiques antigues: veg. acc. nisū, (pl.) nišī; ug. nš-m; aram (sir.) nōšō i àr. nās- 

(col·lect.). Aquesta arrel nominal PS, al seu torn, ha de remuntar-se a l’arrel AA **nüs- 

ʻhomeʼ (HSED 407), un substantiu testimoniat també en les llengües afroasiàtiques 

següents: veg. eg. nswy.w ʻserventsʼ; tx. occ. *nusi- ʻgermàʼ; àgau *nVs- ʻmascleʼ i 

omot. nuš- ʻmaritʼ. 

 

II. v²J²b ʻoblidarʼ 

PS *našay- ʻser oblidatʼ / *našiy- ʻoblidarʼ  

La segona accepció és nåšåh II ʻoblidarʼ, un verb que en la Bíblia hebrea es troba 

àmpliament testimoniat (veg. Gesenius 674 i HAL 688, našah I): qal (perf., impf. i inf. 

abs.); nif. (impf.); pi. (perf.) i hif. (perf.).  

A diferència de la primera accepció, aquest segon verb es troba àmpliament 

testimoniat en totes les branques del semític: veg. aram. antic nšy (itp.) ʻser oblidatʼ 

(DNWSI 764); ug. nšy (DUL 650), apareix en forma N i Š, que significa, respectivament, 

ʻser oblidatʼ i ʻfer oblidarʼ; j. aram. palest. biz. nšy ʻoblidarʼ (DJPA 361); j. aram. bab. 

nšy ʻoblidarʼ (DJBA 778); àr. nasiya ʻoblidar, negligirʼ (Kazimirski 2: 1254); et. nasaya 

ʻser oblidatʼ (CDG 403). Veg. també acc. mašû ʻoblidarʼ (AHw 631, CAD m/1 397) (cl. i/i 

< mšy). 

Leslau és del parer que aquest verb estatiu en les llengües etiòpiques prové 

probablement de l’àr. nasiya. L’arrel, emperò, també és testimoniada en les altres 

llengües semítiques sud-occidentals (veg. CDG. 403): mh. nehū (h per š), śḥ. nše, md. nš, 

quant a aquest verb, veg. Haupt (AJSL 22: 199). 

L’etimologia AA d’aquesta arrel no és prou clara. Això no obstant, considero 

molt probable que l’arrel PS *našay- ʻser oblidatʼ / *našiy- ʻoblidarʼ es pugui relacionar, 

tenint present la metàtesi de la nasal amb la sibilant, un canvi condicionat ja en l’estadi 

PS, amb l’arrel AA biconsonàntica **sun- ʻconèixerʼ (HSED 483), testimoniada en eg. 

swn ʻconèixerʼ, ber. *sVn- ʻconèixerʼ i tx. centr. *sun- ʻconèixerʼ.  

Sens dubte, aquesta arrel AA **sun- ha d’estar relacionada amb l’arrel allargada 

AA **saniH- / **siniH- ʻconèixer, recordarʼ (HSED 464), documentada en ber. sin- 

ʻconèixerʼ; tx. occ. *saniH- / *siniH- ʻconèixerʼ; tx. centr. *san-H- / *sin-H- ʻconèixerʼ; 

tx. or. *sin- ʻconèixerʼ i cuix. or. *seHen- ʻmemòriaʼ. 
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v²j²x ʻraspar, fregarʼ 

PS *saḥiy- / *saḥuw- ʻrascar, rasparʼ 

El verb transitiu såḥåh ʻraspar, fregarʼ (Gesenius 695) és un verb que en hebreu 

masorètic es troba testimoniat en el llibre d’Ezequiel 26,4 en forma de perf. consecutiu 

(pi.): v�B�·N�n V�r�p"g h�,h	j�x�u (ʻi n’escombraré la pols [de les muralles de Tir]ʼ), la LXX 

tradueix likmhvsw, i.e. ʻesventaréʼ, veg. Rahlfs 2: 815). Com a conjectura, el HAL (707) 

recull també la forma nif. (impf., Uj¨X°h per Uj±X¦h) que es troba en Pr 2,22. 

Quant a la resta de les llengües semítiques, la base consonàntica sḥw / sḥy es 

troba testimoniada en semític nord-occidental i sud-occidental: veg. j. aram. palest. biz. 

sḥy ʻnetejar, banyarʼ (DJPA 372); j. aram. bab. sḥy ʻbanyar-se, netejar-seʼ (DJBA 797); àr. 

saḥā, d’una base consonàntica sḥw i sḥy ʻraspar, netejarʼ (Lane 1322) i et. saḥaya ʻferir, 

rascarʼ (CDG 495), d’una base consonàntica sḥy. Veg. també la forma còncava de la base 

consonàntica de l’aram. antic swḥ ʻenfonsar a la terra (?)ʼ (DNSWI 780 i 781). No he 

pogut relacionar aquesta arrel amb cap arrel afroasiàtica. 

 

I. v²k²x ʻapagar (llum); treure, llençarʼ 

PS *saluw- ʻllençar, treureʼ  

Gesenius fa la distinció entre dues arrels distintes quant a la base consonàntica 

sly/w. La primera es remuntaria a una arrel originària *saluw- i significa ʻllençar, 

treureʼ. 

Aquesta primera accepció es troba documentada pel verb bíblic sålåh ʻapagar 

(llum)ʼ, ʻtreure, llençarʼ (Gesenius 699, HAL 714), verb que es troba testimoniat en la 

Bíblia hebrea en forma qal (perf.) i en forma pi. (perf.). 

L’arrel PS *saluw- ʻllençar, treureʼ es troba testimoniada en totes les branques 

del semític: com que el semític oriental i el sud-occidental testimonien aquesta arrel 

com a verb tertiae w, reconstrueixo per al PS l’arrel originària amb tercera radical w i 

amb vocal temàtica u a causa del seu significat transitiu.  

Quant a la resta de les llengües semítiques, veg. pun. sly ʻmenysprearʼ (?) 

(DNWSI 787); aram. targ. selåˀ (sly < *slw) ʻrefusarʼ (Jastrow 994); sir. slåˀ ʻrefusarʼ 

(Th.S. 2637); acc. salû ʻllençarʼ (AHw 1016), un verb de classe u/u, la base consonàntica 

del qual és reconstruïda per von Soden com a slw; àr. salā (slw) ʻtreure de la memòria, 

oblidarʼ (AED 497). Malauradament no he pogut relacionar l’arrel verbal PS amb cap 

arrel, nominal o verbal, AA. 
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II. v²k²x ʻsospesarʼ 

PS *salaˀ- ʻsospesar; pagarʼ 

La segona accepció és sålåh II, un verb que significa ʻpesar, fer balançʼ 

(Gesenius 699, HAL 714); de fet, però, cal remuntar aquest verb a un verb de tercera 

radical ˀ (aquesta forma v"k, tal com ho assenyala Gesenius, és una variant de la base 

consonàntica slˀ).  

El verb sålåh II és un verb que apareix testimoniat en el text masorètic 

únicament un cop, en forma pu. (impf. 3 fem. sg.) en Job 28,16: rh�pIt o�,�f�C v�OWx�,-tO 

(ʻ[la saviesa] no es canvia per l’or d’Ofirʼ; cf. LXX sumbastacqhvsetai, veg. Rahlfs 2: 

316). La forma paral·lela, sålåˀ (Gesenius 698), apareix igualment testimoniada un únic 

cop en la Bíblia, en forma pu. (ptc.) en Lm 4,2: .�P�C oh�t�KWx�n�v oh�r�e�h�v iIH�m h	b�C (ʻels 

fills més nobles de Sió, valuosos com l’or refinatʼ; la LXX tradueix oiJ ejphrmevnoi, veg. 

Rahlfs 2: 763). 

Aquesta arrel verbal es troba testimoniada també en semític sud-occidental: veg. 

àr. salā (slˀ) ʻpagar ràpidʼ (Lane 1398) i el subst. del SAr. slw ʻporció (d’animal 

sacrificat)ʼ (Müller 1962: 68). 

En la meva recerca no he pogut establir una relació clara entre l’arrel verbal PS 

*salaˀ i alguna arrel, nominal o verbal, camiticosemítica que hi pogués estar 

relacionada. Això no obstant, considero que aquesta arrel verbal PS ha de tenir relació 

amb l’arrel nominal AA **cilam- ʻporcióʼ (HSED 95), documentada en les llengües 

afroasiàtiques següents: veg. tx. or. *silVm- ʻtrosʼ i àgau *cimal(l)- ʻporcióʼ (amb 

metàtesi). 

 

v²g²x ʻprecipitar-se (una tempesta de vent)ʼ 

PS *saˁiy- ʻoprimirʼ < AA **caˁaw- / **caˁay- ʻoprimir, pressionarʼ 

El verb såˁåh ʻprecipitar-se, abraonar-se (una tempesta de vent)ʼ es troba 

testimoniat en la Bíblia hebrea en un sol passatge (Sl 55,9) en forma de ptc. fem. sg. de 

la forma qal: r�g�X�n v�g¶x j�Ur	n h�k y�k�p�n v�Jh�j�t ʻde pressa buscaria un recer, contra 

ventades i huracansʼ (cf. LXX kataigivdoı ʻhuracàʼ, veg. Rahlfs 2: 56). Quant a aquesta 

forma verbal bíblica, veg. Gesenius (703) i HAL (719). 

La base consonàntica sˁy es troba documentada en totes les branques del semític: 

veg. sir. səˁaˀ ʻfer un atac contraʼ (LS 487); ug. s-ˁ ʻremoure, endur-seʼ (?) (DUL 751); àr. 
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saˁā (sˁy) ʻanar ràpid, córrerʼ (Kazimirski 1: 1094); acc. seˀû (cl. i/i < sˀy) ʻoprimirʼ 

(AHw 1038).  

Von Soden connecta el verb acc. seˀû (AHw 1038) amb el sir. səˁā ʻatacarʼ i l’et. 

śaˁaya ʻseparar, fer desaparèixerʼ (CDG 525). Crec, però, que, si s’accepta aquesta 

connexió, la correspondència fonològica PS presenta problemes, car el resultat fonològic 

de la dental lateral de l’et. ś demana en la reconstrucció PS el fonema *ś; la palatal 

fricativa š per a l’accadi i la dental lateral ś per a l’hebreu són correspondències 

fonològiques que en aquesta relació no es donen: la reconstrucció de la primera radical 

de l’arrel ha de ser la dental fricativa PS *s i no pas *ś, car així ho exigeixen les formes 

semítiques testimoniades.  

És per aquest motiu que considero que el verb et. śaˁaya ʻsepararʼ cal que sigui 

relacionat amb el verb àr. šaˁā (šˁw) ʻser arrencat i dispersatʼ (Kazimirski 1: 1242), una 

forma relacionada al mateix temps amb l’àr. šaˁˁa ʻdispersarʼ (Kazimirski 1: 1234) i 

šāˁa (šyˁ) ʻescampar, divulgarʼ (Kazimirski 1: 1298): en aquest cas, la dental lateral de 

l’et. ś i la palatal fricativa de l’àr. š s’expliquen clarament, car han de remuntar-se a la 

dental lateral del PS *ś. 

L’arrel PS *saˁiy- ʻoprimirʼ que reconstrueixo amb tercera radical –y, car així ho 

testimonien les llengües semítiques, i amb vocalisme i per raó de la transitivitat verbal, 

cal que sigui derivada de l’arrel verbal AA **caˁaw- / **caˁay- ʻoprimir, pressionarʼ 

(HSED 90; la correspondència PS *s i AA **c –africada sorda alveolar– és regular), una 

arrel testimoniada també, a banda del PS, en les famílies de llengües afroasiàtiques 

següents: veg. tx. occ. *cV-cVy- ʻoprimirʼ (amb reduplicació parcial); tx. or. *saw- 

ʻpressionarʼ. Quant a aquesta arrel verbal AA i la seva reconstrucció, veg. també Ehret 

(1995: 289). 

 

v²p²x ʻescombrar, recollirʼ 

PS *sap-iy- / *sap-ap- ʻescombrarʼ; *sap-aw- ʻendur-se la polsʼ  

< AA **cip- ʻescombrarʼ 

El verb såpåh ʻescombrar, recollirʼ es troba testimoniat en la Bíblia hebrea en 

forma qal (intr. i tr.), nif. i hif. (veg. Gesenius 705 i HAL 721). 

Aquest verb es troba documentat en semític nord-occidental i en semític sud-

occidental en forma de verb tertiae infirmae, geminat i reduplicat, la qual cosa fa 

pensar, a priori, que totes aquestes formes verbals han d’explicar-se a l’origen a partir 

d’una arrel verbal originàriament biconsonàntica. Quant al testimoni de les llengües 
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semítiques, veg: j. aram. palest. biz. spy ʻamuntegarʼ (DJPA 385); j. aram. bab. spy 

ʻacumular, recollirʼ (DJBA 825); sir. sfˀ ʻescombrarʼ (LS 489); àr. safā (sfy i sfw) ʻaixecar 

i endur-se la polsʼ (Lane 1377); àr. saffa ʻvolar arran de terraʼ (Lane 1367) i et. safafa 

ʻsurarʼ (CDG 487). 

Cal evitar relacionar el verb hebreu såpåh amb el verb hbr. šåpåh ʻnetejar, treureʼ 

(Gesenius 1045), car ambdós verbs es remunten a dues arrels verbals distintes. És a 

partir d’una arrel verbal biconsonàntica (*sVp-) que han d’explicar-se i derivar-se totes 

aquestes formes del semític suara comentades, l’arrel verbal de les quals he volgut 

reconstruir d’acord amb el significat i la sintaxi verbal: **sapiy- / *sapap- ʻescombrarʼ 

per als verbs transitius; *sapaw- per als intransitius. Sens dubte, aquestes arrels verbals 

cal que siguin derivades d’una arrel verbal biconsonàntica *sVp-, que deriva de l’arrel 

verbal AA **cip-, que significa ʻescombrarʼ (HSED 96) i que es troba testimoniada, a 

banda del PS, en ber. *cVp- ʻnetejarʼ, en tx. occ. *cVp- ʻescombrarʼ i en tx. or. *sip- 

ʻescombrar, remoure escumaʼ. 
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v²c²g ʻser grosʼ 

PS *ˁab-ay- ʻser grosʼ < (?) AA **ˁab- ʻser grosʼ 

El verb d’estat ˁåbåh ʻser grosʼ es troba testimoniat en la Bíblia hebrea 

únicament en forma qal (perf.) en els passatges següents: 1Re 12,10; 2Cr 10, 10 i Dt 

32,15. Quant a aquesta forma verbal bíblica, veg. Gesenius (716) i HAL (734). 

Aquest verb, originàriament estatiu, es troba testimoniat en totes les branques del 

semític sota la mateixa base consonàntica ˁby: veg. aram. targ. ˁǎḇẹ (ˁby) ʻser grosʼ 

(Jastrow 1037); j. aram. palest. biz. ˁby (adj.) ʻgrosʼ (DJPA 393); j. aram. bab. ˁby ʻser 

grosʼ (DJBA 840); sir. ˁəḇā ʻengrossirʼ (Th.S. 2762); acc. ebû ʻser grosʼ (AHw 183); àr. 

ˁabbā (ˁby) ʻomplir un sacʼ (Lane 1931) i et. ˀabya ʻser gran, importantʼ (CDG 55). Veg. 

també la forma geminada que conserva el substantiu masculí de l’ug. ˁbb ʻgolafreʼ (DUL 

139) i l’adj. ˁbyn (pl. msc. abs. d’ˁby) de l’aram. ofic. ʻdoble, gruixut (un teixit)ʼ (DNWSI 

820). 

Aquesta arrel estativa PS *ˁabay- ʻser grosʼ, que reconstrueixo amb vocal 

temàtica a per causa de l’estativitat originària, i allargada per un sufix determinatiu -y, 

és molt antiga i ha de remuntar-se a l’arrel AA estativa biconsonàntica *ˁab- ʻser grosʼ 

(HSED 231), la qual, a banda del PS *ˁabay-, es troba testimonada també en cuix. or. dels 

altiplans *ˁabb- ʻser grosʼ. 

 

I. v²s²g ʻanar-se’n, avançarʼ 

PS *ˁad-aw- ʻcórrerʼ < AA **ˁad- ʻanar-se’nʼ 

Quant a la base consonàntica ˁdy, Gesenius (723) i HAL (745) en diferencien 

dues formes verbals. La primera és formada pel verb intransitiu de moviment ˁådåh I 

ʻanar-se’n, avançarʼ, un verb que en la Bíblia hebrea es troba testimoniat en forma 

bàsica (perf.) i en forma hif. (ptc.).  

El verb hebreu ˁådåh es troba testimoniat també en altres llengües semítiques 

sota la base consonàntica ˁdy (llengües sem. nord-occ.) i ˁdw (llengües sem. sud-occ.): 

veg. aram. ofic. ˁdy ʻanar-se’nʼ (DNWSI 829); j. aram. palest. biz. ˁdy ʻanar-se’n, passarʼ 

(DJPA 396); j. aram. bab. ˁdy ʻanar-se’n, passarʼ (DJBA 844); sir. ˁdåˀ ʻanar-se’nʼ (LS 

511); ug. ˁdy ʻfer desaparèixer, treureʼ (forma D, DUL 152); SAr. ˁdw/y ʻmoure’s, anar-

se’nʼ (DOSA 352); àr. ˁadā (ˁdw) ʻanar-se’nʼ, també ʻcórrerʼ (Lane 1977) i et. ˁadawa 

ʻcreuar, passarʼ (CDG 56). Veg. també acc. adû(m) ʻtreball (d’un dia)ʼ (CDA 5). 

Quant al PS *ˁadaw- ʻcórrerʼ amb relació a el PS ˁad- ʻduració; eternitat > 

nombre, nombrósʼ i la resta de les bases binàries allargades, veg. del Olmo (2007: 21-
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24). Aquesta arrel PS ˁadaw- ʻcórrerʼ, que reconstrueixo amb vocalisme a i allargada per 

un sufix -w a causa del caràcter intransitiu, ha de ser una arrel deverbal de l’arrel 

biconsonàntica intransitiva AA **ˁad- ʻanar-se’nʼ (HSED 235): és, per tant, una arrel 

intransitiva molt antiga, que es troba testimoniada també en diferents llengües 

afroasiàtiques: veg. tx. or. *ˀad- ʻseguir, anar-se’nʼ; cuix. or. *ˀad- ʻanar-se’nʼ; omòtic 

*ˀaḍ- ʻanar-se’nʼ; Rift *ˁad- ʻanar-se’nʼ. 

 

II. v²s²g ʻguarnir-se, vestir-seʼ 

PS *ˁaday- ʻguarnir-se, vestir-seʼ < PS *daday- ʻposar-seʼ < AA **day- ʻposarʼ 

La segona accepció és formada pel verb ˁådåh II, que significa ʻornamentar-se, 

vestir-seʼ (Gesenius 725, HAL 745), un verb que en la Bíblia hebrea es troba testimoniat 

únicament en la forma qal (perf., impf. e i imperat.). Aquest verb té un significat 

reflexiu amb un complement regit en acusatiu, veg. Ez 16,11, on es conserva l’ús del 

doble acusatiu (h�s�g Q	S�g�t�u ʻet vaig guarnir amb joiesʼ). 

El verb es troba testimoniat en forma d’arrel verbal en poques llengües 

semítiques i amb diferents significats: veg. et. ˁadaya ʻpagarʼ (CDG 57); cf. el substantiu 

ˁdy ʻornamentʼ, que es troba present en les llengües semítiques nord-occidentals: veg. 

hbr. ˁådåh ʻornamentʼ i ˁadî ʻornamentsʼ (Gesenius 725); fen. ˁdy ʻornamentʼ (?) (DNWSI 

829). Veg. també la forma reduplicada de l’acc. dīdu ʻtipus de robaʼ (AHw 169), que 

sens dubte ha d’estar emparentada amb aquestes formes. 

Gesenius relaciona, amb reserves, aquesta forma verbal de l’hebreu bíblic amb 

l’aram. targ. ˁadîtåˀ ʻcaspa, crostaʼ (Jastrow 1044) i l’àr. ˁadway ʻsarna, crostaʼ i ˁidday 

ʻpedra ampla (per a tapar la terra)ʼ (Lane 1979). La meva opinió és que les formes 

citades per Gesenius han de tenir un origen etimològic diferent i que potser caldria 

relacionar-les amb la primera accepció, és a dir, amb l’arrel PS *ˁadaw- ʻcórrerʼ < AA 

**ˁad- ʻanar-se’nʼ. 

Reconstrueixo l’arrel PS *ˁaday- ʻguarnir-se, vestir-seʼ amb vocalisme a per la 

veu mitjana del verb. L’origen AA d’aquesta arrel no és clar. La meva hipòtesi, duta a 

terme la recerca etimològica necessària i havent sospesat prèviament totes les 

possibilitats, és que aquesta arrel PS *ˁaday- ha d’estar emparentada amb l’arrel AA 

biconsonàntica **day- (HSED 155) que significa ʻposarʼ i que, a banda del PS, es troba 

testimoniada en eg. wdy ʻposar, col·locarʼ (amb prefix w-, veg. CDME 72); tx. centr. day- 

ʻposarʼ; tx. or. *daH- ʻposar damuntʼ i en Dhl. ḍaˁ- ʻficarʼ. Considero també que aquesta 

arrel verbal AA **day- ha d’estar emparentada amb l’arrel nominal reduplicada AA 
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**did- ʻrobaʼ (HSED 159), d’on s’explica el subst. acc. dīdu ʻtipus de robaʼ i el 

substantiu del tx. occ. *HV-did- ʻsamarretaʼ (allargat per un prefix *HV-). Veg. també 

en aquest sentit, el testimoni de l’eg. d3ỉw ʻrobaʼ (CDME 309). 

Com es pot explicar, des d’un punt de vista històric la presència de la faringal 

fricativa sonora ˁ com a primera radical de l’arrel verbal PS *ˁaday-? Una possibilitat 

fóra considerar la faringal fricativa sonora ˁ com un Wurzeldeterminativ perfixat, de 

semàntica poc clara (denotaria veu mitjana respecte al significat AA?). Però encara hi ha 

una altra possibilitat, que és la de considerar aquesta primera radical com a resultat 

d’una dissimilació en el lloc d’articulació d’una antiga alveolar oclusiva PS *d a una 

faringal fricativa ˁ secundària: l’arrel PS, a l’origen, devia tenir l’estructura reduplicada 

*dydy i es va abreujar en una arrel ddy. Arribats en aquest punt, com que les arrels 

verbals ppl en PS són excepcionals, la primera radical *d devia patir una dissimilació en 

el lloc d’articulació i devia passar d’alveolar (d) a faringal (ˁ), amb la qual cosa l’arrel, 

en l’època històrica, es presenta amb la forma ˁdy (noteu que l’antic mode d’articulació 

de l’oclusiva d encara és el mateix en la faringal ˁ, car ambdues són sonores). Un clar 

exemple potser d’aquesta fase entermèdia d’una arrel ppl PS fóra l’arrel nominal PS 

*dīd- testimoniada per l’acc. dīdu-. 

 

I i II. v²u²g ʻdistorsionar; fer una faltaʼ  

PS *ˁ/ġaway- ʻequivocar-seʼ < (?) AA **ġawaˀ- ʻdecebreʼ 

De la base consonàntica hebrea ˁwy, Gesenius en dóna dues accepcions 

diferenciades. Crec, però, que ambdós verbs tenen el mateix origen etimològic, i és per 

això que en aquesta entrada els tracto conjuntament (així també HAL 752).  

La primera accepció és formada pel verb hebreu ˁåwåh ʻdistorsionarʼ (Gesenius 

730), un verb que en la Bíblia hebrea apareix testimoniat en formes derivades, 

concretament en nif. (perf. i ptc. cstr.), pi. (perf.) i hif. (perf.).  

La segona accepció és formada pel verb ˁåwåh II, que significa ʻfer una falta, 

actuar malamentʼ, un verb que és considerat per Gesenius (731) un denominatiu del 

substantiu ˁwn ʻculpaʼ (Gesenius 730) i que es troba testimoniat en forma qal, perf. 

(tardà, en Est 1,16 i en Dn 9,5) i en forma hif. (perf., inf. abs. i cstr.). Sóc de l’opinió, 

però, que el substantiu ˁwn (que apareix derivat per un sufix nasal) ha de ser considerat 

un substantiu deverbal d’una arrel AA molt antiga. 

La base consonàntica PS ˁ/ġwy es troba documentada en totes les branques del 

semític: veg. aram. targ. ˁwy ʻpecarʼ, ˁawåyåˀ ʻpecatʼ (Jastrow 1049); àr. ġawā (ġwy) 
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ʻdesviar-se del camí correcteʼ (Lane 2304); et. ˁayaya ʻequivocar-se, ser ignorantʼ (CDG 

80); acc. ewû(m) ʻcarregar deʼ, un verb transitiu que en la forma G empra doble acusatiu 

(AHw 267). Quant a la reconstrucció de la base binària en PS, veg. del Olmo (2006: 51), 

el qual reconstrueix aquesta arrel PS amb primera radical ˁ i no pas ġ: certament, el 

testimoni de l’acc. ewûm exigeix en principi la reconstrucció d’aquesta faringal 

fricativa. 

Això no obstant, l’arrel PS *ˁ/ġaway- ʻequivocar-seʼ, que vocalitzo amb 

vocalisme a per raó del significat estatiu, és molt antiga i podria relacionar-se amb 

l’arrel verbal AA **ġawaˀ- que significa ʻdecebreʼ (HSED 228), una arrel testimoniada, a 

banda del PS *ˁ/ġaway-, en tx. centr. pel substantiu *γaw- ʻmentidaʼ, una arrel nominal 

deverbal. Veg. també, en aquest sentit, l’important testimoni de l’eg., no documentat al 

HSED, del verb ˁw3ỉ ʻrobarʼ (CDME 39); ˁw.t ʻpecat, dolentʼ (WAS 1: 171). 

 

I. v²y²g ʻembolicar, abrigar-seʼ 

PS *ġaṭuw- ʻcobrir, taparʼ 

Gesenius (741) i HAL (769) divideixen en dues accepcions distintes la base 

hebrea ˁṭh. La primera, ˁåṭåh I, significa ʻembolicar-se, abrigar-seʼ, i és una forma verbal 

que en hebreu bíblic es troba testimoniada en forma qal (perf., impf. i ptc. act.) i en hif. 

(perf. i impf.). 

L’arrel PS *ġaṭuw- ʻcobrirʼ es troba testimoniada en semític nord-occidental i en 

semític sud-occidental: veg. aram. ofic. ˁṭy ʻcobrirʼ (?) (DNWSI 837); aram. targ. ˁṭåˀ (ˁṭy) 

ʻextingir, destruirʼ (Jastrow 1063); àr. ġaṭā ʻcobrir, taparʼ (ġṭw) (AED 793). 

Gesenius relaciona el verb hebreu amb l’aram. targ. ˁṭåˀ (ˁṭy) ʻextingir, destruirʼ 

(Jastrow 1063) i amb l’acc. eṭû ʻser foscʼ (AHw 266), un verb de tercera radical -w. Sóc 

de l’opinió, però, que el verb acc. eṭû ʻser foscʼ ha de tenir un origen etimològic distint 

de les arrels mencionades (veg. també en aquest sentit del Olmo 2006: 50), car cal que 

sigui relacionat amb l’AA **ˁVṭiˀ- ʻser foscʼ, una arrel verbal estativa testimoniada 

també en cuix. or. *ṭiˀ- ʻarribar el capvespreʼ (HSED 256). 

L’arrel PS *ġatuw- ʻcobrirʼ, que reconstrueixo amb tercera radical -w pel 

testimoni de l’àr. i amb vocalisme u per la transitivitat verbal, té un origen AA poc clar: 

malauradament no he pogut trobar cap arrel AA, nominal o verbal, amb la qual pogués 

relacionar-se l’arrel PS. 
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II. v²y²g ʻaferrar-seʼ 

PS *ˁaṭuw- ʻagafar amb les mansʼ < AA **ˁaṭuw- ʻdonar, pagarʼ 

La segona accepció hebrea d’ˁåṭåh significa ʻaferrar-seʼ (veg. Gesenius 742 i 

HAL 769). És un verb que en la Bíblia hebrea es troba testimoniat únicament en forma 

qal (perf., impf., inf. abs. i ptc.).  

Una base consonàntica ˁṭw es troba documentada també en semític sud-

occidental: veg. àr. ˁaṭā (ˁṭw) ʻpendre amb les mans (tr.)ʼ; (IV) ʻpresentar, oferirʼ (Lane 

2084); tig. ˁāṭā ʻcasar-seʼ (veg. del Olmo 2006: 50). 

La meva recerca etimològica em mena a concloure que l’arrel PS ˁaṭuw- ʻagafar 

amb les mansʼ ha de remuntar-se a l’arrel AA **ˁaṭuw- ʻdonar, pagarʼ (HSED 242), 

testimoniada també, a banda del PS, en tx. or. sota l’arrel verbal *ˀatuw- ʻpagarʼ.  

 

v²k²g ʻpujar, ascendirʼ 

PS *ˁal-iy- ʻelevar, ascendirʼ < AA **ˁal- ʻelevarʼ 

El verb de moviment ˁålåh ʻpujar, ascendirʼ és un verb que en hebreu bíblic es 

troba àmpliament testimoniat en la Bíblia; el trobem en forma qal (612 cops; perf. i 

impf. e), nif. (18 cops; perf., impf. i imperat.), hif. (255 cops; perf., impf., inf. abs., 

imperat. i ptc.), hof. (perf.) i hitp. (impf.). Quant a aquest verb bíblic, veg. Gesenius 

(748) i HAL (783). 

Aquest verb prové d’una base consonàntica, molt fructífera en semític, ˁly, que 

significa ʻelevar, ascendir, fer pujarʼ, car es troba també testimoniat en totes les 

branques del semític: veg. fen. i pun. ˁly ʻelevarʼ (DNWSI 852); ug. ˁly ʻelevarʼ (DUL 

159); j. aram. palest. biz. ˁly ʻapujar el preuʼ (DJPA 408); j. aram. bab. ˁly ʻelevar (preu)ʼ 

(pa., DJBA 863); acc. elû(m) IV ʻser altʼ (AHw 206); SAr. ˁly ʻelevarʼ (DOSA 365) i àr. 

ˁalā ʻascendirʼ (Lane 2142). La forma laˁala (CDG 304) de l’et. és una forma plp (lˁl) 

que prové de la preposició la aglutinada a la base consonàntica ˁly: veg. te. läˁal ʻsobreʼ, 

tna. ləˁli, gur. lalä, amh. ləˀul ʻalt, excels, príncepʼ. F. Rundgren (1959 Orientalia 28: 

364) considera l’accadi utlellū ʻelevar, elevar-seʼ una forma t- d’*ulelū < *la-ˁalay > 

*leˁelī (amb una l aglutinada), d’una base consonàntica *lˁly. Quant a aquesta arrel PS i 

els testimonis presents en les llengües semítiques, veg. del Olmo (2006: 29-33), Ehret 

(1995: 347) i Zaborski (1971: 95). 

L’arrel semítica *ˁaliy- ʻelevar, ascendirʼ, que reconstrueixo amb vocal i per la 

transitivitat verbal, deriva de l’arrel verbal AA *ˁal- ʻelevarʼ (HSED 238), una arrel 

biconsonàntica molt antiga que es troba testimoniada també en altres llengües 
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afroasiàtiques: veg. ber. *ˀal- ʻser suspèsʼ; tx. centr. *ˀal- ʻsaltarʼ i tx. or. *ˀal- ʻescalarʼ. 

Veg. també el testimoni de l’eg. ỉˁr ʻpujar, ascendirʼ (WAS 1: 41). Aquesta arrel podria 

ser tractada com a denominativa del substantiu AA *ˁal- ʻcimʼ (HSED 238), testimoniat 

en sem. *ˁal- ʻpart elevadaʼ, en saho-afar *ˀal- ʻmuntanyaʼ; i en cuix. or. *ˁal- 

ʻmuntanyaʼ. Quant a la reconstrucció AA d’aquesta arrel amb relació a el PS, veg. també 

del Olmo (2006: 30) i Ehret (1995: 347). 

 

I. v²b²g ʻrespondreʼ 

PS *ˁaniy- ʻrespondre; intercanviarʼ < AA **ˁVn- ʻtornar, girarʼ 

Gesenius (772) i HAL (805) divideixen en quatre accepcions l’arrel verbal hebrea 

ˁånåh. La primera, que significa ʻrespondreʼ (veg. Gesenius 772 i HAL 805), atesa la 

vocalització en e de l’imperfectiu de la forma bàsica, ha de derivar de la base 

consonàntica ˁny. És un verb que es troba testimoniat àmpliament en la Bíblia hebrea en 

les següents formes: qal (309 cops; perf., impf. e i ptc.), nif. (perf., impf. i ptc.) i hif. 

(impf. i ptc.). 

Les llengües semítiques també testimonien aquesta forma verbal, documentada 

en totes les branques del semític: veg. pun. i antic aram. ˁny ʻrespondreʼ (DNWSI 875); 

ug. ˁny ʻrespondre, parlarʼ (DUL 172); j. aram. palest. biz. ˁny ʻrespondreʼ (DJPA 412); j. 

aram. bab. ˁny ʻrespondreʼ (DJBA 871); àr. ˁanā ʻrespondreʼ (Lane 2180) i acc. enû 

ʻintercanviar, revocarʼ (AHw 220 i CAD E 173), d’una base consonàntica ˀny.  

La meva recerca etimològica em mena a concloure que cal considerar el 

significat del verb acc. enû ʻintercanviarʼ com l’originari, el més antic, car l’arrel PS 

*ˁaniy- ʻrespondre, intercanviarʼ pot ser relacionada amb l’arrel AA biconsonàntica 

**ˁVn- ʻtornar, girarʼ (HSED 255), una arrel testimoniada també en eg. ˁn ʻfer girar; 

retornarʼ (WAS 1: 189). Quant a la refutació de la comparació entre l’AA *ˀan- ʻparlarʼ 

amb l’hbr. ˁny, veg. Kogan (2002: 184). Quant als testimonis semítics de la base 

consonàntica ˁny, veg. del Olmo (2006: 36 i 37). 

 

II. v²b²g ʻestar ocupat (en)ʼ 

PS *ˁanay- ʻestar ocupat (en)ʼ < AA **ˁaniy- ʻtreballar, ferʼ 

La segona accepció d’ˁånåh ʻestar ocupat (en)ʼ (Gesenius 775; HAL ˁånåh III: 

808) és un verb d’estat que es troba documentat en la Bíblia masorètica dos cops en els 

passatges bíblics següents: 
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• Coh 1,13: IC ,Ib"g�k o�s�t�v h	b�c�k oh�vO5t i�,�b g�r i�h�b�g (ʻDéu ha donat un 

mal ofici als humans perquè s’hi ocupinʼ; cf. LXX perispa§sqai ʻestar 

ocupatʼ, veg. Rahlfs 2: 239). 

• Coh 3,10 (inf. qal): IC ,Ib"g�k o�s�t�v h	b�c�k oh�vO5t i�,�b r�J"t i�h�b�g�v (ʻles 

feines que Déu ha donat als homes perquè hi treballinʼ; cf. LXX 

perispa§sqai ʻestar ocupatʼ, veg. Rahlfs 2: 244). 

Gesenius creu en la possibilitat que el verb hebreu ˁånåh ʻestar ocupat (en)ʼ es 

tracti d’un préstec aram.: veg. sir. ˁnåˀ ʻestar ocupat enʼ (LS 534). El cert és que l’arrel 

verbal també es troba documentada en semític nord-occidental i sud-occidental: veg. j. 

aram. palest. biz. ˁny ʻretardar-seʼ (DJPA 412); àr. ˁanā (ˁny) ʻestar preocupatʼ (AED 762).  

De tota manera, l’arrel verbal PS *ˁanay- ʻestar ocupat (en)ʼ, que vocalitzo en a 

per la semàntica estativa, és molt antiga i ha de relacionar-se amb l’arrel verbal AA 

**ˁaniy-, que significa ʻtreballar, ferʼ (HSED 255), una arrel documentada, a banda del 

PS, en altres famílies afroasiàtiques: veg. tx. occ. *nVy- ʻtreballʼ; tx. centr. *naH- < 

*nay- ʻfer, treballarʼ; tx. or. *nay- ʻtreballʼ. El PS *ˁa- podria ser un allargament 

secundari en aquesta família de llengües. 

 

III. v²b²g ʻenfonsar-se, afligir-seʼ 

PS ˁan-aw- *ʻestar afligitʼ / *ˁan-iy- ʻoprimirʼ < AA **ˁan- ʻestar cansat, malaltʼ 

La tercera accepció de ˁånåh (*ˁny) és també un verb d’estat que significa 

ʻenfonsar-se, afligir-seʼ. És un verb que en la Bíblia hebrea es troba testimoniat en 

gairebé totes les formes, bàsica i derivades (veg. Gesenius 776 i HAL, ˁånåh II: 807). 

Les llengües semítiques nord-occidentals i sud-occidentals testimonien aquesta 

forma verbal sota la base consonàntica ˁnw, en el cas que el verb sigui d’estat, i ˁny, si el 

verb és agentiu transitiu: veg. ug. ˁnw ʻestar deprimit, enfonsatʼ (DUL 172), però fen., 

mo. i j. aram. ˁny ʻsubjugar, oprimirʼ (tr., DNWSI 876); j. aram. palest. biz. ˁny ʻafligir-seʼ 

(DJPA 413); j. aram. bab. ˁny ʻafligir, torturarʼ (pa., DJBA 872); SAr. ˁnw ʻser humil; 

preocupar-seʼ (DOSA 373); àr. ˁanā (ˁnw) ʻser submís, obedientʼ (Lane 2178 i AED 761). 

Veg., amb relació a aquesta arrel verbal, els subst. ˁny de l’hbr. epigr. ʻpobreʼ (DNWSI 

877) i masorètic ˁånî ʻpobre, afligitʼ (Gesenius 776). Veg., en aquest sentit, del Olmo 

(2006: 37). 

Feta la recerca etimològica i comparativa pertinent, sóc de l’opinió que aquesta 

arrel semítica *ˁanay- ʻestar afligitʼ és una arrel remuntable a l’AA *ˁan- ʻestar cansat, 
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malaltʼ (HSED 240), una arrel testimoniada en les llengües afroasiàtiques en forma 

d’arrel nominal: veg. tx. occ. *ˁan- ʻmalaltiaʼ i tx. or. *ˀani- ʻmalaltiaʼ. 

 

IV. v²b²g ʻcantarʼ 

PS *ˁan-iy- ʻrespondre; intercanviarʼ (> ʻcantarʼ) < AA (?) **ˁVn- ʻtornar, girarʼ 

Finalment, la darrera i quarta accepció d’aquesta arrel verbal és ˁånåh IV 

ʻcantarʼ, un verb testimoniat en la Bíblia hebrea en forma qal (perf., impf., imperat. i inf. 

cstr.) i pi. (imperat., amb matís intensiu). Veg., quant a aquesta forma verbal bíblica, 

Gesenius (777) i HAL (ˁånåh IV, p. 808). 

Les llengües semítiques nord-occidentals i sud-occidentals testimonien també 

aquesta arrel verbal: veg. ug. ˁny ʻcantar, pregarʼ (DUL 173) i àr. ġanā ʻcantar, pregarʼ 

(Lane 2302). Gesenius relaciona aquesta forma amb l’àr. ˁannay ʻcànticʼ (Lane 2301) i 

amb el sir. ˁany ʻcantar responsablementʼ (LS 533).  

El DNWSI (876) reuneix dins la mateixa arrel ˁny les accepcions de ʻrespondre, 

ressonar i cantar (en el sentit de respondre una pregària, etc.)ʼ. És potser en aquest sentit 

que considero que s’hauria d’entendre aquesta accepció, i.e., relacionada per la 

morfologia i per la semàntica amb l’accepció primera de ˁånåh ʻrespondreʼ (cf. el 

comentari etimològic corresponent en l’entrada d’aquest verb). 

 

v²m²g I ʻtancar (els ulls)ʼ 

PS *ġaśạw- ʻtancarʼ  

El verb transitiu ˁåṣåh ʻaclucar (els ulls)ʼ es troba testimoniat en hebreu 

masorètic únicament en forma bàsica (qal, ptc. act.; veg. Gesenius 781 i HAL 819), en el 

llibre de Proverbis 16,30: ,IfWP�v�T c¶¶J�j�k uh�bh	g v�mh¶g (ʻqui acluca els ulls planeja una 

maldatʼ; cf. LXX: sterivzwn ojfqalmou;ı, veg. Rahlfs 2: 211).  

Una arrel biconsonàntica *ġaś-̣ es troba testimoniada en forma de verb tertiae 

infirmae (tertiae w en les llengües semítiques sud-occidentals) o de verb mediae 

geminatae en totes les branques del semític amb el significat de ʻtancarʼ: veg. inscripc. 

de Hatra ˁṣy ʻextreure, remoureʼ (DNWSI 880); j. aram. palest. biz. ˁṣy ʻoprimir, 

constrènyerʼ (DJPA 414); àr. ġḍā (w et y) (IV) ʻaclucar (els ulls)ʼ (Lane 2268) i àr. ġḍḍ 

ʻcontraure la golaʼ (Lane 2263); et. ˁaṣawa I ʻtancarʼ (CDG 75).  

Quant al verb et., Brockelmann (1932 ZS 8: 102) identificà la forma et. ˁaṣawa 

amb l’àr. ˁaṣaba ʻlligarʼ (Lane 2057), i justificà la -wa d’ˁaṣawa a causa de la influència 

de la Reimwortbildung del geˁez ˀarḫawa ʻobrirʼ. La meva opinió és que, juntament amb 
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els verbs comentats, l’et. ˁaṣawa ha de remuntar-se a l’arrel PS *ġaśạw-, que 

reconstrueixo amb el significat genèric de ʻtancarʼ. 

Malauradament, en la meva recerca etimològica no he pogut trobar cap arrel, 

verbal o nominal, AA amb la qual es pogués relacionar d’una manera clara l’arrel PS 

suara comentada. 

 

v²r²g ʻestar nuʼ 

PS *ˁaray- ʻestar nuʼ  

El verb d’estat ˁåråh ʻestar nuʼ és un verb que es troba testimoniat en la Bíblia 

hebrea en les formes verbals següents: qal (imperat.) pi. (perf., impf., imperat. i inf. 

abs.); hif. (perf.), nif. (impf.) i hitp. (impf. i ptc.). Quant a aquest verb bíblic, veg. 

Gesenius (788) i HAL (834). 

En hebreu bíblic trobem també una variació radical geminada d’aquesta forma 

en el verb ˁårar ʻdespullar-seʼ (Gesenius 792), un verb de significat mitjà que, a la 

vegada, es troba relacionat amb el verb còncau ˁōr (ˁwr) ʻestar exposat, nuʼ (Gesenius 

735), un verb documentat únicament en forma nif. 

Aquest verb es troba també testimoniat en totes les branques del semític en 

forma de verb tertiae y o mediae geminatae: veg. fen. (pi.) ˁry ʻestar nuʼ (DNWSI 887); 

ug. ˁry ʻestar despullatʼ (DUL 185); acc. erû V ʻestar nuʼ (AHw 247) i àr. ˁariya ʻestar nuʼ 

(Lane 2029). Veg. també les variacions radicals de l’aram. antic ˁrr (pu.) ʻser despullatʼ 

(DNWSI 890) i ˁwr (qal pass.) ʻser despullatʼ (DNWSI 834). 

Veg. també, relacionats potser amb aquesta arrel, ug. ˁwr (subst. msc.) ʻcecʼ 

(DUL 195), hbr. bíbl. ˁwr ʻser cecʼ (HAL 758), àr. ˀaˁwar ʻborniʼ (Lane 2195) i ˁawira ʻser 

borni, cec d’un ullʼ (Lane 2193) i et. ˁawra (ˁwr) ʻser cecʼ (CDG 79). Malauradament, en 

la meva recerca etimològica no he pogut trobar cap arrel AA, verbal o nominal, amb la 

qual pogués estar relacionada l’arrel verbal PS. Quant a la base binària ˁr en PS i els 

diferents nivells d’allargament, veg. del Olmo (2006: 41-44). 

 

I. v²G²g ʻferʼ 

PS *ˁaś-iy- ʻferʼ < AA **ˁiĉ- ʻferʼ 

De la base consonàntica hebrea ˁśy, cal diferenciar-ne des del punt de vista 

etimològic algunes accepcions. Gesenius (793) fa la distinció entre dues arrels distintes, 

mentre que HAL (842) en dóna quatre de diferenciades: totes aquestes accepcions 

comparteixen la base consonàntica ˁśy/w.  
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La primera és formada pel verb transitiu ˁåśåh, que significa ʻfer, enllestirʼ, un 

verb que es troba testimoniat àmpliament en la Bíblia hebrea (ca. 2627 cops) sota la 

forma qal (perf., impf., imperat., inf. (abs. i cstr.) i ptc. (act. i pass.), hif., nif. (perf. i 

impf.) i pu. (perf.). Veg., quant a aquesta forma verbal, Gesenius (793) i HAL (842). 

El verb es troba documentat també en totes les branques del semític sota la base 

consonàntica ˁśy: veg. moab. ˁšy ʻferʼ (DNWSI 890); ug. ˁšy ʻfer, treballarʼ (DUL 190); 

SAr. ˁšy ʻsacrificarʼ (Conti Rossini 1931: 210); àr. ˁašiya ʻdonarʼ (Lane 2055); et. ˁasaya 

ʻpagar, recompensarʼ (CDG 73). 

L’arrel semítica *ˁaśiy- ʻferʼ, que reconstrueixo amb vocal temàtica i a causa de 

la transitivitat que expressa, és molt antiga, car es remunta a l’arrel verbal 

biconsonàntica AA **ˁiĉ- ʻferʼ (HSED 246), una arrel verbal testimoniada, a banda del PS 

*ˁaśiy- ʻferʼ, també en les altres famílies afroasiàtiques: veg. tx. or. *ˀiĉ ʻfer, treballarʼ; 

àgau *ˀis- ʻferʼ; saho-afar *ˀis- ʻferʼ; cuix. or. de l’altiplà *ˀis- ʻferʼ; Rift *ˀes-im ʻferʼ. 

Quant a la reconstrucció PS i AA d’aquesta arrel, veg. del Olmo (2006: 46) i Zaborski 

(1971: 95). 

 

II. v²G²g ʻprémer; protegir; posar-se sobreʼ 

PS *ġaśiy- ʻprotegir; oprimir; posar-se sobreʼ 

La segona accepció del verb ˁåśåh és formada per diferents formes verbals, les 

quals comparteixen el significat de ʻprémer; protegir; posar-se sobreʼ. Tot i que el HAL 

(845) les tracta de manera separada, considero que totes han d’estar etimològicament 

emparentades. 

Una forma ˁåśåh amb el significat de ʻprémerʼ es troba documentada en la Bíblia 

hebrea només en forma pi. (perf. i inf. cstr., veg. Gesenius 796) i segurament també pu. 

(perf. al Sl 139,15; veg. HAL 845).  

Gesenius relacionà aquest verb hebreu amb l’àr. ġašā (ġšy i ġšw) ʻoprimir (una 

dona)ʼ (Lane 2261). Veg. també, a DUL (190-191), l’expressió ug. yn ˁšy ʻvi premsatʼ (= 

ˁåśåh II)? o ʻelaboratʼ (= ˁåśåh I)? Des d’un punt de vista fonològic, emperò, l’ugarític 

yn ˁšy hauria de relacionar-se etimològicament amb la primera accepció, car l’àr. ġašā 

exigeix la reconstrucció en PS i en ugarític de la velar fricativa sonora ġ i no pas d’una 

faringal fricativa sonora ˁ.  

No es troba testimoniat en la resta de les llengües semítiques. Malauradament, 

en la meva recerca etimològica no he pogut relacionar l’arrel PS *ġaśiy- ʻoprimirʼ amb 

cap altra arrel AA, nominal o verbal. 
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El HAL (845) diferencia encara una tercera accepció, ˁåśåh III, que significa 

ʻprotegir, cobrirʼ i que en els passatges documentats en la Bíblia hebrea pot ser 

relacionada etimològicament amb la primera o la segona accepció suara comentades. 

 Amb el significat de ʻprotegir, cobrirʼ, aquesta forma verbal apareix 

testimoniada en la Bíblia hebrea en forma qal impf. (HAL 845) als passatges següents: 

• Ez 17,17 (ˁśy I?): v¶g±r©p IS,It v¤G£g©h c²r k²v²e±cU kIs¨D k°h©j±c tO±u (ʻel faraó no el 

defensarà ni amb un gran exèrcit ni amb molts soldatsʼ).  

• Pr 13,16: ,©g¨s§c v®G£g©h oUr¨g-k¨F (ʻl’assenyat es protegeix amb la saviesaʼ; cf. Pr 

12,23: ,©g·¨S v®x¶F oUr¨g o¨s¨t (ʻl’home intel·ligent calla allò que sapʼ). 

Des del punt de vista comparatiu, aquesta forma pot ser relacionada amb el verb 

de l’àr. ġašā (ġšy i ġšw), que significa ʻcobrir, taparʼ (Lane 2261). 

  

El HAL (845) diferencia encara una quarta accepció del verb ˁåśåh (IV) i li dóna 

el significat de ʻgirar-se enversʼ. Aquesta forma, testimoniada en la Bíblia hebrea en 

forma qal (perf., impf., inf. sf.) pot ser relacionada amb la primera o la segona accepció. 

Per una banda, amb el significat bàsic de ʻferʼ, en 1Re 20,40 (v¨B¯v¨u v¨B¯v v¯G¶g W§S§c�g 

h°v§h�u ʻperò mentre el teu servent feinejava d’ací i d’allàʼ = ˁaśah I). Per l’altra, amb el 

significat bàsic de ʻprotegir > sobreposar-se > llançar-se sobre > anar aʼ) en els dos 

passatges bíblics següents: 

• 1Sa 14,32: k¨k¨3-k®t o¨g¨v G³gV³H³u (ʻtothom s’abraonà sobre el botíʼ, = ˁśy III). 

• Jb 23,9: z�j·²t-tO§u I,¶G£g©C kut¶n§G (ʻperò, si es mou a l’esquerra, no el veigʼ). 

Des del punt de vista comparatiu, aquesta forma pot ser relacionada amb el verb 

àr. ġšw/y ʻsobreposar-seʼ (Lane 2261). 
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v²t²P ʻesmicolarʼ 

PS *paˀ-ay- ʻesmicolarʼ < AA **paˀ- / **paw- / **pay- ʻesmicolarʼ 

El verb transitiu påˀåh ʻesmicolarʼ (si vera l.) es troba testimoniat en la Bíblia 

hebrea únicament un sol cop en el llibre del Dt 32,26, en forma hif. (impf.), en el 

passatge següent: o�r�f�z JIb5t	n v�,h�c�J�t o�vh	t�p�t hT�r�n�t (ʻjo em deia: els esmicolaré, 

ningú no en guardarà el seu record!ʼ; cf. LXX diasperw§ aujtouvı, veg. Rahlfs 1: 348). 

Quant a aquesta forma verbal de l’hebreu bíblic, veg. Gesenius (802) i HAL (858). 

Aquest verb es troba documentat també en semític sud-occidental: veg. SAr. pˁy 

ʻesmicolarʼ (Müller 1962: 88) i àr. faˀā (fˀy i fˀw) ʻesmicolarʼ (Lane 2326).  

L’arrel verbal PS *paˀay- ʻesmicolarʼ, d’on deriva aquest verb hebreu, es troba 

relacionada amb el subst. hebreu peˀāh ʻcantonada, costatʼ (veg. Gesenius 802), un 

substantiu que a la vegada es troba relacionat amb l’ug. pit ʻcantonadaʼ (DUL 659), l’acc. 

pātu ʻcantonadaʼ (AHw 849) i l’et. fe ʻen aquest cantó, direccióʼ (CDG 154). Rundgren 

(1955: 70) relaciona l’et. fe amb l’hbr. pō ʻaquíʼ. Quant a aquesta arrel biradical, veg. 

Noeldeke (1910: 151). 

L’origen de l’arrel verbal PS *paˀay- (que reconstrueixo amb vocal temàtica en a 

a causa de la influència de la laringal) és molt antiga i té un origen deverbal, car deriva 

de l’arrel verbal biconsonàntica AA **paˀ- / **paw- / **pay- ʻesmicolarʼ, testimoniada, 

a banda del PS *paˀay-, en tx. occ. *pay- ʻesmicolarʼ i en tx. centr. *puw- ʻesmicolarʼ 

(veg. HSED 411). 

 

v²s²P ʻdemanar rescat, redimirʼ 

PS *pad-iy- ʻredimir; deixar anarʼ < AA **pVd- ʻanar-se’nʼ 

El verb transitiu pådåh ʻdemanar rescat, redimirʼ (Gesenius 804) es troba 

testimoniat en la Bíblia hebrea en les formes següents: qal (perf., impf., imperat., inf. 

abs. i cstr., ptc. act. i pass.), nif. (perf.), hif. (perf. i inf. abs.) i hof. (inf.). Veg., quant a 

l’entrada d’aquest verb bíblic, Gesenius (804) i HAL (862). 

Aquest verb es troba testimoniat àmpliament en totes les branques del semític 

amb una base consonàntica pdy (noteu la causativitat semàntica del verb): veg. aram. 

ofic. ʻredimirʼ (DNWSI 902); ug. pdy ʻredimirʼ (DUL 663); j. aram. palest. biz. pdy 

ʻalliberar, redimirʼ (DJPA 425); acc. padû, pedû ʻrespectar, deixar en pauʼ (bab. ant. i 

rec. lit., G i/i < *pdy; AHw 808); SAr. fdy ʻpagar un deuteʼ (DOSA 401); àr. fadā (fdy) 

ʻpagar un rescatʼ (Lane 2353); et. fadaya ʻrecompensar, restituir, remunerar, pagar (una 
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multa, un deute)ʼ (CDG 155). Veg. també la forma reduplicada en et. fadfada 

ʻincrementar, augmentarʼ (CDG 155) i del SAr. fdfd-t-m ʻaugmentarʼ (Müller 1983: 279). 

L’origen AA d’aquesta arrel verbal tan ben testimoniada en semític no és prou 

clar. La meva hipòtesi és que, quant a les llengües semítiques, el significat del verb acc. 

padû, pedû ʻrespectar, deixar en pauʼ ha de ser l’originari: l’accepció de ʻredimir, pagar 

rescatʼ present en la resta de les llengües semítiques s’hauria de considerar derivada 

d’aquesta primera. Tenint present aquest fet he volgut donar per a l’arrel PS *padiy- el 

significat general de ʻredimir, deixar anarʼ, una arrel verbal que reconstrueixo amb 

vocalisme i a causa de la seva transitivitat i la seva causativitat semàntiques.  

Considero que aquesta arrel PS *padiy- s’ha de remuntar a una arrel verbal 

biconsonàntica encara més antiga, reconstruïda en AA sota la forma **pVd- ʻanar-se’nʼ 

(HSED 431), una arrel verbal que el HSED reconstrueix a partir dels testimonis de l’àr. 

*pid- ʻanar-se’n (ramat)ʼ, del tx. or. *pad- / *pud- ʻpassarʼ, del ber. *fVd- ʻdeixar anarʼ i 

de l’eg. 3pd ʻcórrer, afanyar-seʼ (WAS 1: 9). Si s’accepta aquesta hipòtesi, el canvi 

semàntic de **ʻanar-se’nʼ > *ʻdeixar anar, alliberar, pagar rescatʼ s’explicaria 

morfològicament a causa de la sufixació en PS del sufix determinatiu -y a l’antiga arrel 

verbal biconsonàntica intransitiva i mitjançant la vocalització temàtica en i que hauria 

donat a la nova arrel triconsonàntica PS un significat clarament transitiu. Quant a la 

reconstrucció AA d’aquesta arrel, veg. Diakonoff et alii (1993b: 9), el qual fa la distinció 

entre les arrels verbals AA següents: **pVd- I ʻanar-se’nʼ i **pad- II ʻredimirʼ. Veg. 

també Ehret (1995: 101), el qual reconstrueix aquesta arrel AA sota la forma **fad- i li 

dóna el significat de ʻprendre, treureʼ. 

 

v²k²P ʻser separat, diferentʼ (nif.) 

PS *paliy- / *palaw- ʻsepararʼ (tr. / intr.) < AA **pVl- ʻdividir, foradarʼ  

El verb pålåh ʻser separat, diferentʼ (nif.) es troba testimoniat en la Bíblia hebrea 

únicament en la forma derivada nif. (perf.) i hif. (perf., impf. i imperat.). Quant a aquest 

verb bíblic, veg. Gesenius (811) i HAL (878). 

Segons ambdós diccionaris, el verb pålåh és una forma paral·lela del verb hebreu 

pålåˀ ʻser extraordinariʼ (nif., Gesenius 810), un verb denominatiu del substantiu peleˀ 

ʻmeravellaʼ (Gesenius 810). La meva opinió, emperò, és que el verb hebreu pålåh ha de 

tenir un origen deverbal, car, tal com comentarem, ha de remuntar-se a una arrel verbal 

AA més antiga. 
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Des del punt de vista comparatiu, la base consonàntica *ply (tr.) i *plw (intr.) es 

troba documentada en totes les branques del semític: veg. aram. targ. pəlā (ply) ʻtallarʼ 

(Jastrow 1181); ug. ply ʻdiferenciar > ornamentarʼ (DUL 673); j. aram. bab. ply ʻsaltar, 

obrirʼ (pe., DJBA 912); àr. falā (flw) ʻsepararʼ (Lane 2445) i falā (fly) ʻexaminarʼ (tr., 

AED 852 i Lane 2445); et. falaya, falawa ʻseparar, dividirʼ (CDG 161).  

El SAr. epigràfic té documentada una forma fly que significa ʻseparar, decidirʼ, 

com també el substantiu fly-t ʻoracle, decisió, regulacióʼ (Müller 1962: 89 i DOSA 404). 

Cal diferenciar aquestes formes del SAr. de la resta de formes testimoniades en les 

llengües semítiques, car, al meu entendre, provenen d’arrels verbals distintes: el SAr. fly 

ha de derivar d’una arrel verbal PS *fly ʻpredir la fortunaʼ, que deriva, al seu torn, d’una 

arrel verbal AA **fVl- ʻpredir la fortuna, el fatʼ; veg., en aquest sentit, Diakonoff et alii 

(1993b: 26). 

Des del punt de vista AA, cal fer derivar aquesta arrel PS de l’arrel verbal 

biconsonàntica AA *fVl- ʻdividir, foradarʼ (HSED 191), una arrel documentada, a banda 

del PS *paliy- / *palaw- ʻsepararʼ (tr. / intr.), en ber. *fVlVw- ʻperforarʼ. Quant a la 

reconstrucció consonàntica pPS d’aquesta arrel *pl, veg. Ehret (1995: 105); amb relació 

a la reconstrucció AA d’aquesta arrel verbal, veg. Diakonoff et alii (1993b: 18), Ehret 

(1995: 105), el qual reconstrueix aquesta arrel sota la forma **fil-, i HSED (191). 

 

v²b²P ʻdirigir-se aʼ 

PS *pan-ay- ʻanar aʼ < PS *pan- ʻcaraʼ < AA **pan- / **pin- ʻcaraʼ 

El verb pånåh ʻdirigir-se aʼ és un verb que es troba testimoniat en hebreu bíblic 

masorètic sota les formes següents: qal (perf., impf., imperat. i inf. abs.), pi. (perf., hif., 

impf. i inf. cstr.) i hof. (imperat. i ptc.). Quant a aquest verb bíblic, veg. Gesenius (815) 

i HAL (884). 

Aquest verb es troba també àmpliament testimoniat en totes les branques del 

semític: veg. antic aram. i palm. pny ʻanar a, tornarʼ (DNWSI 920); aram. targ. penåˀ 

(pny) ʻgirar-se, anar aʼ (Jastrow 1188); j. aram. palest. biz. pny ʻdirigir-seʼ (DJPA 438) i 

sir. pənā ʻanar aʼ (LS 578); acc. panû(m), ʻdirigir-se aʼ (AHw 822) (< pnū, denominatiu 

de pānu I ʻcantó, bandaʼ); àr. fanā (fny) ʻanar aʼ (Lane 2451) i et. fannawa ʻenviarʼ (CDG 

163), un significat derivat i causatiu de l’originari ʻanar a, dirigir-se aʼ > ʻfer que algú 

vagi aʼ, i.e., ʻenviarʼ (veg., en aquest sentit, Diakonoff-Kogan 1996: 35, Orel-Stolbova 

1997: 215 i Kogan 2002: 186).  
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Quant a l’origen etimològic de l’arrel verbal PS *panay- ʻanar aʼ, d’on deriven 

els verbs mencionats, la meva opinió és que cal que sigui considerada una arrel verbal 

denominativa del substantiu PS *pan- ʻfaç, caraʼ, una arrel nominal testimoniada en 

semític nord-occidental i oriental: veg. fen., pun., hbr. i aram. pnm ʻcaraʼ (pl. tant.) 

(DNWSI 918), sir. pənīṯā ʻcostatʼ (LS 578), ug. pnm ʻcaraʼ (pl. tant., DUL 675), acc. pānu 

ʻfrontʼ (AHw 818). Aquesta arrel nominal PS deriva, al seu torn, del substantiu AA 

**pan- / **pin- ʻcaraʼ (HSED 417, EDE 438, nb2), una arrel nominal testimoniada, a 

banda del PS, en les llengües afroasiàtiques: cf. tx. or. *pVn- ʻtemplesʼ i àgau *fin- 

ʻfront, caraʼ. 

Paral·lelament a aquestes derivacions etimològiques, l’arrel nominal AA **pan- / 

**pin- ʻcaraʼ es troba estretament relacionada amb l’arrel AA *pon- / *ponVˁ- ʻgirar-se, 

tornarʼ (veg. HSED 427), una arrel verbal que entenc que ha de ser considerada 

denominativa del substantiu primitiu AA **pan- / **pin- ʻcaraʼ a causa de la presència 

de la laringal (que allarga l’arrel verbal) en eg. pnˁ ʻgirarʼ i pnˁnˁ ʻgirar-seʼ (CDME 88, 

EDE 437) i en tx. centr. *fwan-H- ʻretornarʼ. Quant a la reconstrucció AA d’aquesta arrel, 

veg. EDE (437) i també Diakonoff et alii (1993b: 14). 

 

v²g²P ʻqueixar-seʼ 

PS *paˁ-ay- ʻcridarʼ < AA **fiˁ- ʻparlar, cridarʼ 

El verb påˁåh ʻqueixar-seʼ es troba testimoniat un sol com en la Bíblia hebrea en 

Is 42,14 (impf. e, qal): s�j�h ;�t�J�t�u o¶3®t v�g�p®t v�s	kIH�F (ʻara, com la dona que infanta, 

crido, esbufego, panteixoʼ; cf. LXX ejkartevrhsa wJı tivktousa, ejkasthvsw kai; xhranw' 

a{ma, veg. Rahlfs 2: 623). Quant a aquesta forma verbal bíblica, veg. Gesenius (821) i 

HAL (895). 

Gesenius (821) considera aquest verb una forma onomatopeica i relaciona el 

verb hebreu amb l’aram. targ. peˁåˀ (pˁy) ʻbelarʼ (Jastrow 1202) i l’àr. baˁā (bˁy) ʻbelar 

(moltons)ʼ (Dozy 100) i baġā (bġy) ʻcalumniarʼ (Dozy 101). No he trobat aquest verb 

testimoniat ni en nord-semític epigràfic, ni en ug., ni en acc. ni en et.  

Des del punt de vista camiticosemític, entenc que la base consonàntica pˁy que 

testimonia l’hebreu bíblic ha de ser considerada originària: la presència en àr. de la 

bilabial oclusiva sonora b (bˁy ʻbelarʼ) i de la velar fricativa sonora ġ (bġy ʻcalumniarʼ) 

han de ser considerades, des d’un punt de vista semito-camític, com a canvis secundaris, 

car, tal com comentaré, les llengües afroasiàtiques que documenten aquesta arrel no 

permeten la reconstrucció en l’arrel AA de la velar fricativa ġ.  
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D’aquesta manera, a partir del testimoni de l’hebreu bíblic, reconstrueixo per al 

PS l’arrel *paˁay- ʻcridarʼ, una arrel que vocalitzo amb a per causa de la intransitivitat 

verbal i que s’ha vist allargada en l’estadi PS pel sufix -y. Aquesta arrel PS es deriva de 

l’arrel verbal biconsonàntica AA *fiˁ- ʻparlar, cridarʼ (HSED 181), una arrel que es troba 

testimoniada, a part del sem. *paˁay- ʻcridarʼ, en tx. occ. *fi- ʻparlarʼ, en tx. centr. *fVy- 

ʻcridarʼ i en àgau *fiw- ʻcridarʼ.  

 

v²m²P ʻpartir, obrirʼ 

PS *puś-̣ ʻpartirʼ < AA **puĉ-̣ ʻpartir, trencarʼ 

El verb påṣåh ʻpartir, obrirʼ es troba testimoniat en la Bíblia hebrea només en 

forma qal (perf., impf. i ptc.). Veg., quant a aquest verb bíblic, Gesenius (822) i HAL 

(898). 

El semític nord-occidental i el sud-occidental testimonien també una base 

consonàntica de tercera radical dèbil *pṣy i una base geminada *pṣṣ amb el significat de 

ʻseparar, trencarʼ: veg. hbr. epigr. i Hatra pṣy (DNWSI 930); hbr. bíbl. påṣaṣ ʻtrencarʼ 

(Gesenius 822); nab. pṣṣ ʻser dividitʼ (DNWSI 931); aram. targ. peṣåˀ (pṣy) ʻobrir, salvarʼ 

(Jastrow 1204); j. aram. palest. biz. pṣy ʻrecompensarʼ (DJPA 442); j. aram. bab. pṣy 

ʻpassar entremigʼ (DJBA 923); sir. pṣˀ (pa.) ʻalliberarʼ (LS 587); sir. pṣṣ ʻalliberarʼ (Th.S. 

3206); àr. faṣā (fṣy) ʻsepararʼ (Kazimirski 2: 603) i faṣṣa ʻobrir, extreureʼ (Kazimirski 2: 

598). 

Leslau (CDG 169) relaciona totes aquestes formes amb l’et. faṣḥa ʻtrencarʼ, l’àr. 

faḍaḫa ʻtrencarʼ (Kazimirski 2: 606) i l’hbr. pṣḥ (pi.) ʻesmicolarʼ (Gesenius 822). La 

reconstrucció etimològica d’aquesta arrel, però, presenta alguns problemes quant a la 

correspondència fonològica en PS i en AA que comento a continuació.  

El HSED (428) reconstrueix per al PS una arrel *puś-̣ ʻtrencar, partirʼ i s’empara 

amb el testimoni de l’hbr. pṣpṣ i de l’àr. fḍfḍ: la presència de la dental lateral ḍ en àr. és 

definitiva per a la reconstrucció PS de la dental lateral emfàtica *ś.̣ Si s’accepta aquesta 

reconstrucció, però, com s’explica la presència de la dental fricativa ṣ en arameu, si la 

correspondència fonològica és PS *ś ̣> aram. q > ˁ, i la presència del mateix fonema ṣ en 

àrab, si la correspondència fonològica és PS *ś ̣ > àr. ḍ? La presència de la dental 

fricativa ṣ en àrab i en arameu s’haurien d’interpretar com a canvis secundaris d’un 

protomorfema *ś.̣ Acceptada aquesta hipòtesi, doncs, l’arrel PS *puś-̣ ʻpartirʼ ha de ser 

derivada de l’arrel verbal biconsonàntica AA **puĉ-̣ ʻpartir, trencarʼ (HSED 428), una 

arrel testimoniada en tx. centr. per l’arrel *puś- ʻpartirʼ. 
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v²r²P ʻbrotar, donar fruitʼ 

PS *par-iy- ʻbrotar, donar fruitʼ < PS *pir- ʻfruitʼ < AA **pir- ʻfruit, graʼ 

El verb d’estat påråh ʻbrotar, donar fruitʼ es troba testimoniat en la Bíblia hebrea 

en forma qal (perf., impf. e, imperat. i ptc. act.) i hif. (perf., impf. i ptc.). Quant a aquest 

verb bíblic, veg. Gesenius (826) i HAL (907). 

Aquest verb també es troba testimoniat en semític nord-occidental i en semític 

sud-occidental, amb una base consonàntica pry: veg. aram. targ. peråˀ (pry) ʻcréixer, 

incrementarʼ (Jastrow 1225); j. aram. bab. pry ʻcréixer, donar fruitʼ (DJBA 932); sir. 

pərā, pərī ʻdonar fruitʼ (LS 591); et. farya, faraya ʻdonar fruit, engendrarʼ (CDG 167).  

Entenc que tots aquests verbs, que deriven de l’arrel verbal PS *pariy- ʻbrotar, 

donar fruitʼ, han de ser considerats des d’un punt de vista etimològic verbs 

denominatius del substantiu PS *pir- ʻfruitʼ, un substantiu biconsonàntic primitiu 

documentat en semític nord-occidental i sud-occidental: veg. hbr. bíbl. pərī (Gesenius 

826); fen., pun. pr(y) (DNWSI 936); ug. pr (DUL 678); sir. pe(ˀ)rō (LS 596); et. fəre (CDG 

167).  

Aquesta arrel nominal PS *pir- ʻfruitʼ deriva de l’arrel AA **pir- ʻfruit, graʼ (veg. 

EDE 460, HSED 424 i Diakonoff et alii 1993: 17), una arrel nominal documentada també 

en les llengües afroasiàtiques: veg. ber. *far- ʻcerealʼ; eg. pr.t ʻfruit, llavorʼ (CDME 91); 

veg. també eg. prỉ ʻsortir, ascendirʼ (CDME 90); àgau *fir- ʻfruit, graʼ; saho-afar *fir- 

ʻflors, fruitʼ; cuix. or. *fir ʻfruitʼ. 

Paral·lelament a aquestes dues arrels PS *pariy- ʻbrotar, donar fruitʼ i *pir- 

ʻfruitʼ, cal tenir present que hi ha en semític una altra arrel nominal de base 

consonàntica prḫ que significa ʻrebrot, florʼ i que es troba testimoniada en totes les 

branques del semític: veg. hbr. peraḥ ʻflorʼ; aram. targ. paraḥ ʻflorʼ (Jastrow 1224); àr. 

farḫ ʻrebrotʼ (Lane 2362); acc. perˀu, perḫu ʻrebrot, descendentʼ (AHw 837), d’on deriva 

el verb acc. parāˀu II ʻobrir-se, brotar (plantes)ʼ. L’arrel PS *piraḫ- ʻrebrot, florʼ deriva 

de l’arrel nominal AA **piraḫ- ʻrebrot, florʼ, una arrel nominal testimoniada en eg. prḫ 

ʻflorʼ (quant a la possibilitat que aquest substantiu eg. sigui un préstec del sem., veg. 

EDE 480). Aquesta arrel nominal **piraḫ-, formalment triconsonàntica, allargada, per 

tant ja en l’època AA, cal que sigui considerada denominativa de l’arrel nominal suara 

comentada **pir- ʻfruit, graʼ, formalment més primitiva per vocalisme i per la seva 

estructura biconsonàntica. En aquest sentit, veg. Diakonoff et alii (1993b: 17-18) i Ehret 

(1995: 95). 

 



 247 

v²G²P ʻescamparʼ (intr.) 

PS *paś- ʻescamparʼ < AA **poĉ- ʻuntar, espargirʼ 

El verb påśåh ʻescamparʼ (intr.) es troba testimoniat en la Bíblia hebrea en forma 

bàsica, qal (perf., impf. i inf. abs.). Quant a aquest verb bíblic, veg. Gesenius (832) i 

HAL (921).  

Amb relació a la resta de les llengües semítiques, aquesta arrel verbal es troba 

testimoniada en totes les branques del semític en forma de verb dèbil o de verb geminat: 

veg. aram. psy ʻescamparʼ (Jastrow 1194); acc. pašāšu ʻescamparʼ (AHw 843); àr. fāšā 

(fšw) ʻser divulgat, escampatʼ (Kazimirski 2: 598); tigre fss, tgrinya fss i amh. fss 

ʻescampar, vessarʼ (AMED 2: 2292). 

Atès el testimoni de les llengües semítiques, decideixo reconstruir l’arrel verbal 

PS d’on sorgeixen totes aquestes formes amb estructura ja biconsonàntica *paś- 

ʻescamparʼ, una arrel que des del punt de vista camiticosemític és molt antiga, car cal 

fer-la derivar de l’arrel verbal AA **poĉ- ʻuntar, espargirʼ (HSED 426), una arrel 

testimoniada, a banda del PS *paś-, en tx. occ. *pwaĉi- ʻescamparʼ i en eg. pšš 

ʻescampar-se (un poble)ʼ; veg. Diakonoff et alii (1993b: 11).  

Des del punt de vista etimològic cal relacionar l’arrel AA **poĉ- ʻuntar, espargirʼ 

amb l’arrel verbal **pVĉ-, que significa ʻdistribuir, dividirʼ (HSED 431), una arrel 

testimoniada en PS *pVś- ʻdistribuirʼ (veg. aram. sir. pss i àr. fšš) i en eg. psš, pšs i pš 

ʻdividirʼ (els grafemes sš i šs són representacions gràfiques d’una lateral). 

Quant a la reconstrucció AA d’aquesta arrel verbal, veg. també Diakonoff et alii 

(1993b: 11). 

 

I. v²,²P ʻser espaiós, obertʼ 

PS *patay- ʻser espaiós, obertʼ, cf. AA **fit- ʻterra, regióʼ 

En tractar del verb hebreu påtåh, Gesenius (834) fa una distinció etimològica 

entre una primera accepció, que significa ʻser espaiós, obertʼ, i una de segona, påtåh II, 

que igualment significa ʻser simpleʼ en la forma qal, però en determinats passatges de la 

forma qal i les derivades significa ʻseduirʼ. Veg. en aquest sentit també HAL (925-926). 

Gesenius és del parer que aquesta segona accepció del verb påtåh és un verb 

denominatiu del substantiu petî ʻsenzillesaʼ, o de l’adjectiu petî ʻsimpleʼ, que a la vegada 

és un adj. deverbal, car s’ha de remuntar a l’arrel estativa påtåh originària (Gesenius 

834), i que significa ʻser espaiós, obertʼ. 
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La meva recerca etimològica em mena, però, a diferenciar etimològicament 

l’accepció de ʻser espaiósʼ per una banda, i la de ʻseduir, atreureʼ per l’altra, car 

considero que, des del punt de vista camiticosemític, ambdues accepcions deriven 

d’arrels diferents. En aquest apartat, doncs, segueixo la meva classificació etimològica i 

separo påtåh I ʻser espaiósʼ de påtåh II ʻseduir, atreureʼ. 

La primera accepció és formada pel verb d’estat påtåh ʻser espaiós, obertʼ (veg. 

Gesenius 834 i HAL 926), un verb que es troba documentat en la Bíblia masorètica en 

forma qal (ptc.) i en hif. (impf. i perf.). Gesenius, però, com ja he comentat, fa la 

distinció entre aquesta arrel verbal i el verb påtåh ʻser senzill, obertʼ (veg. Gesenius 

834), denominatiu de l’adj. petî ʻsimple, obert (de ment)ʼ. Considero, però, que en 

aquest cas l’arrel estativa és l’originària i l’adjectiu és deverbal.  

La base consonàntica pty està testimoniada únicament en semític nord-

occidental: veg. aram. targ. petåh ʻser espaiósʼ (Jastrow 1253); j. aram. palest. biz. pty 

ʻser espaiósʼ (DJPA 455); j. aram. bab. pty ʻser espaiósʼ (DJBA 947); veg. també, 

paral·lelament, el subst. pty de l’aram. ofic. ʻamplitudʼ (DNWSI 951). 

Des d’un punt de vista camiticosemític, sóc del parer que l’arrel verbal estativa, 

que reconstrueixo com a *patay- ʻser espaiós, obertʼ i que vocalitzo en a per la seva 

semàntica estativa, ha de ser relacionada amb l’arrel nominal AA **fit- ʻterra, regióʼ 

(HSED 183), un substantiu que es troba testimoniat en semític *pitt- ʻàrea, regióʼ (veg. 

acc. pittu, AHw 870) i en tx. centr. *fVt- ʻterraʼ. 

 

II. v²,²P ʻser seduïtʼ 

PS *pat-iy- ʻseduirʼ / *pat-uw- ʻvoler, desitjarʼ / *pat-aw- ʻser joveʼ  

< AA **fat- ʻvoler, desitjarʼ 

La segona accepció del verb påtåh ʻser seduït, atretʼ es troba testimoniada en la 

forma qal ʻser seduïtʼ (Dt 11,16 i Jb 31,27) i en les derivades: nif. ʻser atretʼ, pi. ʻseduirʼ 

i pu. ʻser persuadit, decebutʼ. No segueixo aquí l’opinió de Gesenius, segons la qual 

aquest verb és considerat un verb denominatiu dels substantiu petî ʻsenzillesaʼ, o de 

l’adjectiu petî ʻsimpleʼ, que a la vegada és un adj. deverbal, car s’ha de remuntar al verb 

estatiu originari påtåh I ʻser espaiós, obertʼ. Veg. quant a aquesta accepció HAL (925). 

Quant a la resta de les llengües semítiques, una base consonàntica pty amb el 

significat de ʻvoler, estimar, seduirʼ es troba en totes les branques del semític: veg. ug. 

pty ʻseduirʼ (DUL 687); j. aram. bab. pty ʻatreure, seduirʼ (DJBA 947); et. fatawa ʻdesitjar, 

estimarʼ (CDG 171); àr. fatiya i fatā (ftw) ʻser jovial, joveʼ (Lane 2336). 
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Les tres arrels verbals PS que reconstrueixo com a *patiy- ʻseduirʼ / *patuw- 

ʻvoler, desitjarʼ / *pataw- ʻser joveʼ reflecteixen la morfologia i la semàntica verbal que 

documenten les llengües antigues. Considero que aquestes arrels verbals, allargades per 

un sufix, han de remuntar-se a l’arrel verbal biconsonàntica AA **fat- ʻvoler, desitjarʼ, 

una arrel que, a banda del PS, es troba testimoniada també en tx. occ. com a *fat- ʻvoler 

el bé a algú, pregarʼ (HSED 178). 
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v²c²m ʻinflar-seʼ 

PS *ṣab- ʻinflarʼ  

El verb mitjà-reflexiu ṣåbåh ʻinflar-seʼ es troba testimoniat en la Bíblia hebrea en 

els dos passatges següents: 

• Nm 5,27, en forma qal (perf.): V�b�y�c v�,�c�m�u (ʻse li inflarà el ventreʼ). 

• Is 29,7, en forma hif. (inf. cstr.): �vh®c¶m-k�f�u. 

Quant a aquesta forma verbal bíbl., veg. Gesenius (839) i HAL (936). Aquest 

verb està relacionat amb les formes verbals següents que documenta el semític sud-

occidental: veg. àr. ṣabaˀa (ṣbˀ) ʻcréixerʼ (Lane 1640) i et. ṣabawa ʻinflarʼ (CDG 547).  

Gesenius (839) fa la distinció de tres arrels distintes que comparteixen la base 

consonàntica ṣby/w. La primera és la suara comentada, que reconstrueixo amb el 

significat originari d’ʻinflarʼ. La segona és una arrel verbal que significa ʻinclinar-se, 

volerʼ, no testimoniada en forma de verb en hebreu bíblic, però de la qual derivaria el 

substantiu ʻbellesa, honorʼ i que es troba igualment testimoniada en semític nord-

occidental i oriental: veg. aram. ofic. i palm. ṣbw ʻdesigʼ (DNWSI 956); j. aram. palest. 

biz. ṣby ʻvoler, desitjarʼ (DJPA 457) i acc. ṣabû ʻdesitjarʼ (i/i < ṣby; AHw 1073). Sóc de 

l’opinió que aquesta segona accepció potser s’hauria de relacionar amb l’arrel verbal AA 

*cẹb- ʻmirarʼ (veg. HSED 102). Finalment, la tercera és una arrel nominal, d’on 

provindria el subst. ṣebî ʻgaselaʼ. 

Quant a l’origen AA de la primera accepció ʻinflarʼ, que he reconstruït amb 

l’arrel PS *ṣab- ʻinflarʼ, d’estructura biconsonàntica, arran dels testimonis que ens 

ofereixen les llengües semítiques, malauradament no he pogut enllaçar-la amb cap arrel, 

verbal o nominal, d’origen camiticosemític. 

 

I. v²s²m ʻesperarʼ 

PS *ṣaday- ʻesperarʼ / *ṣūd- ʻcaçarʼ, cf. AA *cạwad- / *cạyad- ʻcaçarʼ 

Amb relació a la base consonàntica ṣdh, Gesenius (841) i HAL (939) fan la 

distinció de dues arrels verbals. La primera és ṣådåh ʻesperarʼ, un verb transitiu que 

només es troba testimoniat en forma qal (perf. i ptc.) en dos passatges bíblics:  

• Ex 21,13: v�s�m tO r�J"t�u (ʻi si no s’esperaʼ)  

• 1Sa 24,12: V��T�j�e�k h�J�p�b-,�t v�s¶m v�T�t�u (ʻtu esperes la meva ànima per matar-

meʼ) 
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L’arrel d’aquest verb també està documentada en aram. bíblic en forma de 

substantiu: veg. ṣedåˀ ʻpropòsit (dolent en Dn 3,14 (Gesenius 1109) i també en aram. 

targ. ṣedåˀ (ṣdy) ʻcaçar, capturarʼ (Jastrow 1262). No sembla que aquest verb estigui 

testimoniat en les altres llengües semítiques emprades en aquesta comparació. 

L’acc. té un verb, ṣadû(m) ʻrebre com a queviuresʼ (AHw 1074), d’una base 

consonàntica ṣdy, el qual von Soden relaciona amb l’hbr. ṣīd ʻqueviuresʼ, un substantiu 

que vindria d’una base còncava ṣwd ʻprovisionsʼ, potser relacionada amb el verb hebreu 

ṣwd ʻcaçarʼ (Gesenius 844) i emparentat tal vegada amb el verb que acabo de 

mencionar. Veg., quant a aquesta base còncava, hbr. bíbl. ṣwd ʻcaçarʼ (Gesenius 844); 

pun ṣyd ʻcaçarʼ (DNWSI 966); ug. ṣ-d ʻperseguir, caçarʼ (DUL 778); acc. ṣādu ʻseguir, 

caçarʼ (AHw 1073) i àr. ṣāda ʻseguir, caçarʼ (Lane 1752). 

La reconstrucció etimològica d’aquesta arrel PS no és clara: no he pogut trobar 

cap arrel verbal o nominal AA amb la qual pugui relacionar-se el verb hebreu. Sí, però, 

que he pogut relacionar la base consonàntica ṣwd ʻcaçarʼ amb l’arrel AA *cạwad- / 

*cạyad- ʻcaçarʼ (HSED 101), una arrel verbal testimoniada, a banda del PS *ṣūd- ʻcaçarʼ, 

en tx. or. *sawad- / *sayad- ʻcaçaʼ i en cuix. or. dels altiplans *sa[y]ad- ʻcaçaʼ. 

 

II. v²s²m ʻestar desolatʼ 

PS *ṣad-ay- ʻestar desolat; assedegatʼ < AA **cạd- ʻestar assedegatʼ 

La segona accepció del verb ṣådåh significa ʻestar desolatʼ (veg. Gesenius 841 i 

HAL 939). És un verb estatiu que en la Bíblia hebrea només es troba testimoniat en 

forma nif. (perf., 3 pl.), en So 3,6: o�vh	r�g US�m�b ʻles seves ciutats han estat desoladesʼ 

(cf. LXX: ejxevlipon aiJ povleiı aujtw§n, veg. Rahlfs 2: 540).  

La mateixa base consonàntica ṣdy es troba testimoniada en semític nord-

occidental i en semític sud-occidental amb el significat de ʻser desolat, estar assedegatʼ: 

veg. aram. targ. ṣedåˀ (ṣdy) ʻdestruirʼ (Jastrow 1262); j. aram. palest. biz. ṣdy ʻser 

desolatʼ (DJPA 458); sir. ṣəḏā ʻser desolatʼ (LS 621); àr. ṣadiya ʻestar assedegatʼ (AED 

595). Veg. també, amb relació a l’accepció d’ʻestar assedegatʼ, el substantiu derivat que 

testimonia l’et. ṣadāy ʻestació de les pluges petites (abril-juliol)ʼ (CDG 548). 

Tot i que l’origen AA d’aquesta arrel verbal PS *ṣaday- ʻestar desolat; assedegatʼ, 

que reconstrueixo amb vocalisme a a causa de la seva estativitat, no és clar, considero 

que aquesta arrel PS és molt antiga i cal que sigui derivada de l’arrel estativa AA **cạd- 

ʻestar assedegatʼ (HSED 98), una arrel testimoniada, a banda del PS *ṣaday-, en tx. centr. 

*cạd- ʻlleparʼ, ʻbeureʼ i en tx. or. *saḍ- /ṣiḍ- ʻxuclarʼ, ʻlleparʼ. 
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v²u²m ʻencarregar, manar, ordenarʼ (pi.) 

PS *ṣawiy- ʻmanar, ordenarʼ < PS *waṣiy- ʻmanarʼ < AA **wüc-̣ ʻenviar, manarʼ 

El verb ṣåwåh ʻencarregar, manar, ordenarʼ és un verb que en la Bíblia hebrea es 

troba únicament testimoniat en formes derivades, concretament en pi. (perf., impf., inf. 

cstr., imperat. i ptc.) i en pu. (perf. i impf.). Quant a aquest verb bíblic, veg. Gesenius 

(845) i HAL (947); quant a la forma pi., veg. Jenni (1968: 246 i 248). 

Aquest verb es troba també testimoniat en semític oriental i en sud-occidental: 

veg. acc. ṣawwûm ʻparlar?ʼ (AHw 1087), d’una base consonàntica ṣwy; SAr. ṣwˀ ʻafligirʼ 

(Müller 1962: 78); et. ṣawaya ʻparlar, conversarʼ (CDG 567) i potser també àr. ṣawā 

(ṣwy) ʻfer senyals als treballadorsʼ (Lane 1739).  

Sóc de l’opinió que aquesta base consonàntica *ṣwy ha de relacionar-se 

etimològicament amb el verb àr. waṣṣā ʻmanarʼ (Kazimirsky 2: 1551), d’una base 

consonàntica wṣy (així també Kopf 1976: 169 i Gesenius 567), la qual, des del punt de 

vista històric, fóra l’originària, mentre que la base ṣwy hauria patit, en l’estadi PS, una 

metàtesi. 

Des del punt de vista etimològic considero que l’arrel PS *ṣawiy- ʻmanar, 

ordenarʼ deriva, doncs, per metàtesi, de l’originària *waṣiy- ʻmanarʼ, una arrel verbal 

molt antiga, car deriva de l’arrel verbal biconsonàntica AA **wüc-̣ ʻenviar, manarʼ 

(HSED 532), una arrel documentada, a banda del PS *ṣawiy-, *waṣiy- ʻmanarʼ, en algunes 

de les llengües afroasiàtiques: veg. eg. wḏy ʻenviarʼ i wḏ ʻmanarʼ; tx. occ. *wuc-̣ 

ʻenviarʼ. 

 

v²k²m ʻrostir carnʼ 

PS *ṣalay- ʻrostir, cremarʼ  

El verb ṣålåh ʻrostir carnʼ es troba testimoniat en la Bíblia masorètica únicament 

en dos passatges: Is 44,16 (impf. qal e) i 1Sa 2,15 (inf. cstr. qal). Veg., quant a aquestes 

formes verbals, Gesenius (852) i HAL (961). 

Aquest verb, de base consonàntica ṣly, es troba testimoniat en totes les branques 

del semític com a verb de tercera radical y, amb l’excepció de l’et., que documenta el 

verb ṣalawa II (CDG 556), que significa ʻrostirʼ. Quant a la resta de les llengües 

semítiques, veg. aram. targ. ṣelåˀ (ṣly) ʻrostirʼ (Jastrow 1283); j. aram. palest. biz. ṣly 

ʻrostirʼ (DJPA 465); j. aram. bab. ṣly ʻrostirʼ (DJBA 965); acc. ṣelû II ʻrostirʼ (AHw 1090), 

de base consonàntica ṣly, i àr. ṣalā (ṣly) ʻrostirʼ (AED 612). 
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Quant a la reconstrucció de l’arrel consonàntica pPS *ṣl-, veg. Ehret (1995: 434), 

que reconstrueix també una arrel verbal pAA **tl’âl- ʻcremarʼ, a partir de la qual 

derivarien les arrels del pPS *ṣl- i de les llengües afroasiàtiques següents: eg. ṯnr ʻfrisósʼ 

(amb sufix adj. -r); cuix. *tlalal- o bé *dlalal- ʻescalfarʼ i tx. tlán- ʻesdevenir clar, ser 

lluminósʼ.  

 

v²g²m ʻcorbar, decantarʼ 

PS *ṣaġiy- ʻcorbar, decantar, caureʼ, cf. AA **cạˁ- ʻvara, garrotʼ 

El verb ṣåˁåh ʻcorbar, decantarʼ és un verb transitiu que es troba testimoniat en 

hebreu masorètic en forma qal (ptc.) i pi. (perf.); quant a aquesta forma verbal bíblica, 

veg. Gesenius (858) i HAL (974). Amb relació a la forma pi. d’aquest verb, veg. Jenni 

(1968: 193 i 199). 

La base consonàntica ṣġy es troba testimoniada, amb el mateix significat, en 

semític nord-occidental i en semític sud-occidental: veg. aram. ofic. ṣˁy (pa.) ʻcaureʼ 

(DNWSI 971) i àr. ṣaġā (ṣġw i ṣġy) i ṣaġiya (ṣġy) ʻcaureʼ (AED 603). Veg. també els 

substantius que menciono a continuació: ug. ṣˁ ʻbol, recipientʼ (DUL 776); àr. ṣāˁ, ṣuwāt 

ʻrecipientʼ (Lane 1746) i et. ṣəwwāˁ ʻrecipientʼ (CDG 566). 

Tot i que l’origen AA d’aquesta arrel PS *ṣaġiy- ʻcorbar, decantar, caureʼ, que 

reconstrueixo amb vocalisme i a causa de la transitivitat verbal que presenten totes les 

llengües semítiques, no és clar del tot, considero que per contingut i per forma potser 

caldria relacionar-la amb l’arrel nominal AA **cạˁ-, que significa ʻvara, garrotʼ (HSED 

99), un substantiu testimoniat en PS *ˁaṣaw- ʻvara, garrotʼ (àr. ˁaṣā- amb metàtesi) i en 

la resta de les llengües afroasiàtiques: veg. eg. ḏˁˁ ʻbrancaʼ; tx. occ. *cạH- ʻvara, garrotʼ; 

tx. centr. *nV-cah- ʻvara, garrotʼ. 

 

I. v²p²m ʻvigilar, espiarʼ (tr.) 

hbr. bíbl. ṣap-iy- ʻvigilarʼ (*pi.) < PS *ṣab(b)- ʻobservarʼ < AA **cṾb- ʻmirarʼ 

Gesenius (859) i HAL (977) donen de la base consonàntica hebrea ṣph dues 

accepcions diferenciades, les quals, certament, tenen un origen etimològic ben 

diferenciat. La primera és formada pel verb transitiu ṣåpåh ʻvigilar, espiarʼ (Gesenius 

859 i HAL 977), un verb que es troba testimoniat en la Bíblia hebrea en forma qal (impf. 

juss., ptc., act. i pass.) i en forma pi. (perf., impf., impertat. i ptc.). 

Tot i que Leslau no considera convincents les relacions que s’exposen a 

continuació, Dillmann (407), Barth (1893: 53) i Gesenius (859) proposen que aquesta 
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forma hebrea podria estar relacionada amb l’et. saffawa ʻesperar, tenir cura deʼ (CDG 

490) i l’acc. suppû D ʻimplorarʼ (< spy; AHw 1060). Des del punt de vista de la 

fonologia històrica, però, les correspondències fonològiques entre l’alveolar fricativa s 

present en la primera radical del verb et. (saffawa) i acc. (suppû) i la dental fricativa 

enfàtica ṣ de l’hebreu (ṣåpåh) necessitarien una explicació més clara: la presència de 

l’alveolar fricativa s en et. i acc. impliquen la reconstrucció PS del fonema *s i, per tant, 

una realització de l’alveolar fricativa sorda s en el verb hebreu. 

La meva hipòtesi, emperò, és la següent. El fet que la base consonàntica ṣpy de 

l’hebreu bíblic sigui des del punt de vista comparatiu una base consonàntica aïllada en 

semític nord-occidental (veg. j. aram. palest. biz. ṣpy ʻvigilarʼ (pe., pa. i itpa.), a DJPA 

468 i j. aram. bab. ṣpy ʻmirarʼ, a DJBA 970) és ja prou sospitós i mena a considerar 

aquest verb hebreu com a forma tardana i evolucionada. Proposo, per mirar de trobar-ne 

les causes, relacionar aquesta forma hebrea ṣåpåh ʻvigilar, espiarʼ amb el verb acc. 

ṣubbû ʻobservar, comprovarʼ (AHw 1107), un verb documentat únicament en la forma D.  

Arribats a aquest punt, considero que la base consonàntica de l’hebreu bíblic ṣpy 

ha de ser secundària i motivada per canvis fonètics secundaris i tardans: la presència de 

la bilabial oclusiva sorda p en hebreu bíblic en lloc de l’originària bilabial oclusiva 

sonora *b s’explicaria, per una banda, per una fossilització de l’enfortiment fonètic de la 

labial b en la forma D, i, per l’altra, per una assimilació progressiva del tret de no 

sonoritat present en la dental fricativa emfàtica sorda *ṣ respecte a la posterior bilabial 

oclusiva sorda p de l’hebreu. A banda del canvi fonètic que s’ha esdevingut entre l’acc. 

ṣb(b) i l’hbr. bíblic ṣpy, la forma hebrea hauria patit també una derivació semàntica de 

l’arrel originària envers una transitivitat més alta: cf. PS *ʻobservarʼ > hbr. bíbl. ʻvigilar, 

espiarʼ. 

Si s’accepta aquesta hipòtesi, doncs, l’arrel PS *ṣab- ʻobservarʼ, que 

reconstrueixo biconsonànticament atès el testimoni d’aquestes dues llengües semítiques, 

derivaria de l’arrel AA *cẹb- ʻmirar, observarʼ (HSED 102), una arrel verbal testimoniada 

també, a banda del PS, en tx. occ. *cyab- ʻmirarʼ. 

 

II. v²p²m ʻcobrirʼ 

PS *ṣap- ʻcobrirʼ, cf. AA **cṾf- ʻfluir, posar en remullʼ 

El segon verb és ṣåpåh II ʻcobrirʼ, un verb que en la Bíblia hebrea es troba 

testimoniat en la forma qal (inf. abs.), pi. ʻcobrir amb metallʼ (perf. i impf.) i pu. (ptc.). 

Veg., quant a aquesta segona accepció, Gesenius (860) i HAL (978). 
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Quant a la resta de les llengües semítiques, la forma verbal està molt ben 

testimoniada, car es troba present en totes les branques del semític, ja sigui en forma de 

verb dèbil, ja sigui en forma de verb geminat o reduplicat: veg. ug. ṣpy ʻblindar, cobrir 

de plata (les carrosses)ʼ (DUL 789); acc. ṣuppu ʻcobrirʼ (AHw 1112), que von Soden fa 

venir d’una arrel còncava (ṣwp); àr. ṣaffa ʻestablirʼ (Lane 1693) i et. ṣafṣafa (ṣfṣf I) 

ʻpavimentar, tapar, cobrirʼ (CDG 549). 

L’origen etimològic d’aquesta arrel PS ṣap- ʻcobrirʼ, que reconstrueixo 

biconsonànticament a causa dels diferents patrons verbals que testimonien les llengües 

històriques (verbs mediae inf., tertiae inf., mediae geminatae i verbs reduplicats), és 

molt antic, i cal que sigui derivada de l’arrel verbal biconsonàntica AA **cṾf- que 

significa ʻfluir, posar en remullʼ (HSED 103), una arrel verbal que, a banda del PS *ṣap- 

ʻcobrirʼ, es troba documentada en ber. *cṾf- ʻvessarʼ i en cuix. or. dels altiplans *cẹff- 

ʻamarar, humitejarʼ. 
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v²v²e ʻser tou, primʼ 

PS *qahay- ʻser dèbilʼ  

El verb d’estat qåhåh significa ʻser tou, primʼ. És un verb que es troba 

testimoniat únicament en tres passatges en la Bíblia: Jr 31,29.30 (impf. qal), Ez 18,2 

(impf. qal) i a Coh 10,10 (perf. pi.). Amb relació a aquestes formes verbals, veg. 

Gesenius (874) i HAL (1008). 

Quant a la resta de les llengües semítiques, veg. els verbs estatius següents, tots 

ells derivats d’una base consonàntica q/khy: j. aram. palest. biz. qhy ʻser dèbilʼ (DJPA 

477); j. aram. bab. qhy ʻser tossutʼ (DJBA 988); sir. qəhā (qhy) ʻser lentʼ (LS 650); àr. 

kahiya ʻser dèbil, covardʼ (Kazimirski 2: 940); et. hakaya, ḥakaya ʻser dèbil, inactiu, 

defallirʼ (amb metàtesi, CDG 216).  

Dillmann (10) compara la forma del geˁez hakaya amb aquestes arrels, però amb 

reserves. Holma (1914 ZA 28: 147) relacionà el verb hebreu amb l’acc. akû ʻdèbilʼ 

(AHw 30), però von Soden (AHw 30) considera que akû ʻmutilat, invàlidʼ és un préstec 

del sumeri. 

Veg. també les formes etiòpiques (a CDG 216): te. hakka (hky) ʻser indolentʼ, tna. 

hakäyä, amh. haket ʻindolènciaʼ (< geˁez); passat al cuix.: bil. hakay ʻcansatʼ, qem. akēt 

ʻmandraʼ. 

He reconstruït, a partir del testimoni de les llengües semítiques nord-occidentals, 

una arrel PS *qahay- ʻser dèbilʼ, amb vocalisme a a causa de l’estativitat verbal. 

L’origen AA d’aquesta arrel no és clar: malauradament no he pogut trobar cap arrel AA 

amb la qual es pogués relacionar l’arrel verbal PS. 

 

I. v²u²e ʻesperarʼ (tr.) 

PS *qaw-iy- ʻesperarʼ (tr.) < AA **ḳVw- / **ḳVy- ʻromandre, esperarʼ 

Quant a la base consonàntica qwy, Gesenius (875) i Koehler-Baumgartner (HAL 

1011) fan la distinció de dues arrels verbals. La primera significa ʻesperarʼ, i la segona, 

ʻreunirʼ. Quant a la primera accepció, el verb qåwåh I ʻesperarʼ es troba documentat en 

la Bíblia hebrea en forma qal (ptc.) i pi. (perf., impf., imperat. i inf. abs.). 

El verb hebreu està relacionat amb el verb derivat (en forma D) de l’acc. quwwû 

ʻesperarʼ (AHw 931), la base consonàntica del qual és reconstruïda segons von Soden 

amb les radicals qwy. Gesenius relaciona el verb hebreu amb el de l’àr. qawiya ʻser fortʼ 

(III. ʻser miserableʼ; IV. ʻser ricʼ, Kazimirski 2: 842), però aquesta correspondència 

hauria de ser més ben estudiada, car considero que aquest verb àrab hauria d’estar 
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relacionat amb un segon significat semític de la base còncava qwy ʻrecollir, 

recol·lectarʼ. 

L’arrel PS *qawiy- ʻesperarʼ (tr.), allargada per un sufix radical -y i que vocalitzo 

en i a causa de la seva transitivitat verbal, es troba testimoniada també en diferents 

llengües afroasiàtiques: veg. tx. centr. *ki- ʻromandreʼ i omòtic *ḳVwVy- ʻesperarʼ. 

Totes aquestes arrels han de derivar d’una arrel afroasiàtica *ḳVw- / *ḳVy- que significa 

ʻromandre, esperarʼ (quant a aquesta reconstrucció, veg. HSED 353). 

 

II. v²u²e ʻreunir, recol·lectarʼ  

PS *qawiy- ʻreunirʼ  

La segona accepció del verb qåwåh significa, en forma nif., ʻser reunitʼ, un verb 

que apareix documentat a la llengua hebrea en forma nif. (perf. i impf.). Veg., quant a 

aquest verb, Gesenius (876) i HAL (1012). 

Quant a la resta de les llengües semítiques, veg. j. aram. bab. qwy ʻreunir 

(líquid)ʼ (DJBA 990); sembla que aquest verb està relacionat amb l’et. qeqaya ʻser 

avariciós, miserableʼ (CDG 439), una forma ppl originàriament estativa, que hauria de 

provenir d’una arrel quadriradical tipus plpl > ppl. És en aquest sentit que la teoria de 

Stade és formalment correcta: l’autor relaciona la forma etiòpica amb l’hbr. qwy (nif.) 

ʻser reunitʼ, hbr. postbíbl. (hif.) qāwā (qwy) ʻreunirʼ (Gesenius 876). Veg. també les 

formes reduplicades presents en les distintes llengües etiòpiques: tna. qeqäyä, qäqäyä 

ʻser gasiuʼ, amh. qiquy ʻgasiuʼ, amh. qäqqätä ʻser gasiuʼ, un denominatiu de qəqqəta 

ʻavaríciaʼ (< qqy). 

L’origen AA d’aquesta arrel és poc clar: malauradament, en la meva recerca 

etimològica, no he pogut trobar cap arrel d’origen AA, nominal o verbal, que pugui estar 

emparentada amb aquesta segona accepció. 

 

v²h²e ʻvomitarʼ 

PS *kīˀ ʻvomitar, escopirʼ < AA **ḳaˀ- /ḳay- ʻescopirʼ 

El verb qåyåh ʻvomitarʼ apareix en la Bíblia hebrea únicament en un sol 

passatge: Jr 25,27, en forma qal (imperat.) en el passatge següent: Uh�eU Ur�f�J�u U,�J 

(ʻbebeu, embriagueu-vos, vomiteuʼ). 

Gesenius comenta la possibilitat que aquesta forma verbal sigui un error 

d’escriba: en lloc de llegir wqyw, caldria llegir potser wqyˀw.  
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Si l’equiparació és acceptada (així a HAL 1024), el verb qyˀ, que significa 

ʻvomitarʼ, és un verb que es troba testimoniat en semític sud-occidental i oriental com a 

verb de tercera radical glotal ˀ: veg. acc. gâˀu, kâˀu ʻescopir, vomitar (tr.)ʼ, d’una base 

cons. gyˀ (CDA 6) i àr. qāˀā (qyˀ) ʻvomitarʼ (Kazimirski 2: 844). 

L’origen etimològic d’aquesta arrel verbal PS *kīˀ ʻvomitar, escopirʼ és molt 

antic, car ha de derivar de l’arrel verbal biconsonàntica AA **ḳaˀ- / **ḳay-, que significa 

ʻescopirʼ, una arrel verbal que es troba documentada, a banda del PS *kīˀ, en les llengües 

afroasiàtiques següents: eg. ḳ3ˁ ʻescopirʼ; tx. or. *kaˀak- ʻescopirʼ (una forma plp). 

Quant a la reconstrucció d’aquesta arrel verbal PS, veg. Ehret (1995: 241) i HSED (332). 

 

I. v²k²e ʻcremar, rostirʼ 

PS *qal-uw- ʻrostirʼ / *qal-iy- ʻcremarʼ < AA **ḳVl- ʻser calent, cremarʼ 

Quant a la base consonàntica qly, Gesenius (885) i HAL (1029) divideixen en 

dues arrels verbals aquesta base, les quals, certament, tenen un origen etimològic distint. 

La primera significa ʻcremarʼ, mentre que la segona és un verb estatiu que significa ʻser 

deshonratʼ.  

La primera d’aquestes dues accepcions de qålåh significa, com he dit, ʻcremar, 

rostirʼ. És un verb que en la Bíblia hebrea es troba testimoniat en forma qal (perf. i ptc. 

pass.) i nif. (ptc.). Veg., quant a aquesta forma verbal bíblica, Gesenius (885) i HAL 

(1029). 

Una base consonàntica qly/w es troba documentada en totes les branques del 

semític: veg. aram. targ. qelåˀ (qly) ʻcremarʼ (Jastrow 1375); j. aram. palest. biz. qly 

ʻcremarʼ (DJPA 493); j. aram. bab. qly ʻcremar, rostirʼ (DJBA 1017); sir. qəlā ʻrostirʼ 

(Th.S. 3620); acc. qalû II ʻsocarrarʼ (AHw 896, un verb de classe u/u i posteriorment 

també i/i); àr. qalā (qly) ʻtorrar (cereals)ʼ (Kazimirski 2: 808) i et. qalawa ʻrostirʼ (CDG 

431). 

Des d’un punt de vista etimològic, l’arrel PS *qaluw- ʻrostirʼ / *qaliy- ʻcremarʼ 

és una arrel molt antiga, car es remunta a l’arrel verbal estativa AA **ḳVl- ʻser calent, 

cremarʼ (HSED 344), una arrel testimoniada, a banda del PS, en eg. ḳrr ʻcremar, coure 

terrissaʼ (CDME 281); cuix. *k’al- ʻfer brillarʼ; tx. centr. *kwalu- ʻescalfor, cremorʼ i 

omot. k’än- ʻcremarʼ (tr.). Quant a la reconstrucció d’aquesta arrel AA, veg. Ehret (1995: 

236) i HSED (344). 
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II. v²k²e ʻser poc valorat, menystingutʼ (nif.) 

PS *qal-iy- ʻofendre, ferirʼ < PS *qil- ʻser petit, dèbilʼ < AA **ḳal- / **ḳil- ʻser petitʼ 

La segona accepció de qålåh està formada per un verb d’estat que significa ʻser 

poc valorat, deshonratʼ. Aquest verb apareix testimoniat en la Bíblia hebrea únicament 

en formes derivades: nif. (perf. i ptc.) i hif. (ptc.). Veg., quant a aquest segona accepció, 

Gesenius (885) i HAL (1029). 

Sóc del parer que aquest verb podria estar relacionat amb l’et. qalaya II ʻferir, 

ofendreʼ (CDG 431). Dillmann (415) fa derivar aquest significat d’una arrel originària 

que fóra la primera, ʻrostir, cremarʼ; per tant en et. l’arrel qly estaria relacionada amb el 

verb qalawa, per la qual cosa es desprèn que les dues arrels de l’hebreu s’haurien 

d’entendre també com a relacionades. La meva hipòtesi, emperò, tal com comentaré tot 

seguit, és que ambdues accepcions no s’han de relacionar des del punt de vista 

etimològic, car deriven d’arrels verbals ben diferents. 

Considero que aquesta segona accepció de qly ha de ser una variació radical de 

la base geminada qll, que significa ʻser petitʼ i que es troba molt ben documentada en 

totes les branques del semític: veg. hbr. bíbl. qålal ʻser primʼ (Gesenius 886); j. aram. 

palest. biz. qll ʻser senzillʼ (DJPA 494); acc. qalalu ʻser poca cosaʼ (AHw 893); àr. qalal 

ʻser petitʼ (Kazimirski 2: 794); et. qalala ʻser senzill, fàcilʼ (CDG 428). Veg. també les 

arrels plpl presents en el semític: àr. qalqala ʻremoureʼ (Kazimirski 2: 806), et. qlql 

ʻremoure, tremolarʼ (CDG 430). 

Totes aquestes formes suara comentades cal que siguin derivades d’una arrel 

semítica estativa originària que reconstrueixo com a *qil- ʻser petit, dèbilʼ, una arrel que 

és deverbal de l’arrel afroasiàtica estativa *ḳal- / *ḳil ʻser petitʼ (HSED 336). L’adjectiu 

ʻpetitʼ es troba testimoniat en les llengües afroasiàtiques següents: tx. occ. *ḳal- ʻpetitʼ; 

tx. or. *ḳal- ʻpetitʼ i cuix. or. *ḳal- ʻprimʼ. 

 

v²b²e ʻcomprar, adquirirʼ 

PS *qan-iy- ʻcomprar, adquirirʼ (tr.) < AA ḳVn- ʻadquirirʼ 

El verb transitiu qånåh ʻcomprar, adquirirʼ es troba àmpliament testimoniat en la 

Bíblia hebrea en forma qal, nif. i hif. Veg., quant a aquesta forma verbal bíblica, 

Gesenius (888) i HAL (1038). 

Aquest verb es troba també àmpliament documentat en totes les branques del 

semític sota la mateixa base consonàntica qny: veg. fen., pun., hbr. samal, aram. ofic., 

palm., j. aram. qny ʻcomprarʼ (DNWSI 1015); ug. qny ʻcomprarʼ (DUL 706); j. aram. 
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palest. biz. qny ʻadquirirʼ (DJPA 497); j. aram. bab. qny ʻadquirirʼ (DJBA 1027); acc. qanû 

ʻtenir possessió de; adquirirʼ (bab. ant. i/i; neoass. u/u; AHw 898); àr. qanā (qny i qnw) 

ʻcomprarʼ (Lane 2994) i et. qanaya ʻcomprar, dominarʼ (CDG 437). 

L’arrel PS *qaniy- ʻcomprar, adquirirʼ, que reconstrueixo amb vocalisme i per la 

seva transitivitat verbal, es troba, certament, tal com ho acabem de veure, molt ben 

documentada en totes les llengües semítiques. Des del punt de vista AA, reconstrueixo 

per a l’AA una arrel verbal biconsonàntica **ḳVn- ʻadquirirʼ, documentada en l’eg. ḳn 

ʻacomplir; proveir-seʼ (CDME 279) i en l’arrel verbal allargada PS qny ʻcomprar, 

adquirirʼ. Quant a una possible relació del PS *qaniy- amb l’arrel AA *k’an- ʻagafarʼ, 

veg. Ehret (1995: 237).  

 

v²m²e ʻescapçar, separarʼ 

PS *quṣ- ʻtallarʼ < AA **ḳac-̣ / **ḳuc-̣ ʻtallarʼ 

El verb transitiu qåṣåh ʻescapçar, separarʼ es troba testimoniat en hebreu bíblic 

en forma qal (inf.), pi. (inf. cstr.) i hif. (perf.). Veg., quant a aquesta forma verbal 

bíblica, Gesenius (891) i HAL (1046). 

En totes les branques del semític aquest verb es troba documentat a vegades sota 

la mateixa base consonàntica qṣy i en d’altres sota arrels verbals geminades qṣṣ o 

reduplicades qṣqṣ. Sota una base consonàntica qṣy trobem el fen. (pi.) i pun. (pi.) qṣy 

ʻtallar, extirparʼ (DNWSI 1022), el j. aram. palest. biz. qṣy ʻesmicolarʼ (DJPA 501) i l’et. 

qaṣaya ʻesmicolarʼ (CDG 451).  

Hi ha també verbs testimoniats en formes pll: veg. hbr. bíbl. qåṣaṣ ʻseparar, 

tallarʼ (Gesenius 893); ug. qṣṣ ʻtallar, cisellarʼ (DUL 717); j. aram. palest. biz. qṣṣ ʻtallarʼ 

(DJPA 501); acc. qaṣâṣu ʻtallarʼ (AHw 457); àr. qṣṣ ʻtallarʼ (Lane 2526). Quant a les 

formes plpl, veg. et qaṣqaṣa ʻtremolar, alterar-seʼ (CDG 450); àr. qaṣqaṣa ʻtallar amb 

tisoresʼ (Lane 2526); l’arrel qṣqṣ està relacionada amb les formes reduplicades i 

geminades del semític qṭqṭ i qṭṭ: veg. et. qaṭqaṭa ʻesmicolarʼ (CDG 454) i les altres 

formes testimoniades en les llengües semítiques.  

Des del punt de vista AA, l’arrel PS *quṣ- ʻtallarʼ, que ja reconstrueixo 

biconsonànticament en l’estadi PS, car els patrons verbals que testimonia el semític són 

molt rics, és una arrel verbal molt antiga, car es remunta a l’arrel verbal biconsonàntica 

AA **ḳac-̣ / **ḳuc-̣ ʻtallarʼ (HSED 333), una arrel verbal que, a banda del PS, es troba 

testimoniada també en les llengües afroasiàtiques: veg. tx. occ. *kac-̣ < *ḳac-̣ ʻraspar, 
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allisar (fusta)ʼ (amb dissimilació de les emfàtiques); Dhl. k’ats- ʻcircumcidarʼ; omot. 

*ḳuc-̣ ʻcircumcidarʼ.  

 

v²r²e ʻtrobar (algú), anar a l’encontreʼ 

PS *qar-uw- ʻanar a trobarʼ / *qar-iy- ʻconvidar un hosteʼ  

< AA **ḳur- ʻseguir; anar al voltantʼ 

El verb transitiu qåråh ʻtrobarʼ es troba testimoniat en la Bíblia hebrea en forma 

qal (perf., impf. ẹ i ptc.), nif. (perf. i impf.) i hif. (perf. i imperat.). Veg., quant a aquesta 

forma bíblica, Gesenius (899) i HAL (1061). Ja ens indica Gesenius que aquest verb és 

una variant radical de qåråˀ (II), que té el mateix significat (Gesenius 896 i HAL 1055), 

un verb també testimoniat en forma qal, nif. i hif. 

Quant al semític, el mateix verb es troba també testimoniat en semític nord-

occidental (qry) i en semític sud-occidental (qrw/qry): veg. ug. qry ʻtrobar, anar a 

l’encontreʼ, D ʻpresentar, oferirʼ (DUL 714); SAr. qrw ʻsacrificarʼ (Müller 1962: 91); àr. 

qarā (qrw) ʻanar a trobarʼ (Kazimirski 2: 730) i qarā (qry) ʻrebre algú com un hosteʼ 

(Kazimirski 2: 730); et. qaraya ʻrebre hostes, donar hospitalitatʼ (CDG 445); potser 

també cal relacionar-ho amb l’ug. qrat ʻbanquetʼ (DUL 708), amb el sir. qroytō ʻfestíʼ 

(LS 690), amb l’acc. qerītu ʻbanquet, festivalʼ (AHw 917) i amb l’hbr. bíbl. qārā (qry) 

ʻconvidar a un banquetʼ (Ex 3,18); quant a aquesta relació, veg. Rabin (1961 SH 8: 399). 

Les arrels PS *qaruw- ʻanar a trobarʼ i *qariy- ʻconvidar un hosteʼ són molt 

antigues, car es remunten a l’arrel AA **ḳur-, que significa ʻseguir; anar al voltantʼ 

(HSED 349), una arrel documentada, a banda del PS, en les llengües afroasiàtiques: veg. 

tx. occ. *ḳur- ʻanar al voltantʼ; tx. centr. *kur- ʻacompanyarʼ; tx. or. *kwar- ʻanar-se’n, 

seguir, tornarʼ i cuix. or. *ḳor- ʻtornar i anar-se’n correntʼ. Veg. el testimoni de l’egipci, 

no recollit al HSED, ḳry ʻestar-se amb algú; anar a trobar; anar al costat deʼ (WAS 5: 59 i 

CDME 280). 

 

II. v²r²e ʻconstruir amb fusta, amb biguesʼ (pi.) 

< hbr. bíbl. qôråh ʻbigaʼ < PS *qary(t)- ʻbiga, fustaʼ 

Una segona accepció del verb qåråh (II) és recollida a HAL (1062) amb el 

significat de ʻconstruir amb fusta, amb biguesʼ. Aquest verb es troba testimoniat en la 

Bíblia hebrea en forma pi. (perf., inf. i ptc.) als passatges bíblics següents: Sl 104,3; Ne 

2,8 i 3,3.6 i 2Cr 34,11 (veg. Jenni 1968: 163 i 271). 
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Des del punt de vista morfològic, aquest verb podria ser un denominatiu del 

substantiu qôråh (v¨rIe), que significa ʻtreball amb fusta, bigaʼ, tot i que formalment 

podria ser considerat un ptc. fem. qal d’aquest mateix verb qrh II. Quant a aquest 

substantiu, veg. HAL (1020). 

Des del punt de vista comparatiu, la resta de les llengües semítiques testimonien 

en general l’arrel nominal, que es troba en totes les branques del semític, excepte el j. 

aram. bab., que conserva el verb qry ʻcol·locar una bigaʼ. Quant a les formes nominals, 

veg. j. aram. qårîtåˀ ʻvehicle cobert i arquejatʼ (Jastrow 1421); j. aram. palest. biz. qry 

ʻbigaʼ (DJPA 504); sir. qārīṯā ʻbiguesʼ; (?) acc. qarītu(m) ʻgraner, magatzemʼ (AHw 903); 

àr. qarīyat ʻiarda d’un vaixell, mascaróʼ (Lane 8 suplement: 2988). 

Distint d’aquesta arrel suara comentada, tot i que formalment és idèntic, ha de 

ser considerat el substantiu PS *qary(t)- que significa ʻciutat, pobleʼ, una arrel nominal 

documentada en semític nord-occidental i sud-occidental: veg. ug. qr (III) ʻmurallaʼ 

(DUL 707), qrt (I) (sil. qa-ri-t[u4]) ʻciutatʼ; ʻla ciutatʼ (i.e., la capital, Ugarit, DUL 712), 

qryt ʻciutatʼ (DUL 715); hbr., fen. pun. qrt ʻciutatʼ (DNWSI 1037); aram. qrtˀ ʻciutatʼ 

(DNWSI 1037); hbr. bíbl. qryh ʻciutatʼ (HAL 1065); j. aram. palest. biz. qry ʻpoble, vil·laʼ 

(DJPA 504); àr. qaryat ʻciutat, pobleʼ (Lane 2988). Aquesta arrel PS *qary(t)- ʻciutat, 

pobleʼ s’ha de relacionar amb les arrels AA **ḳar- ʻmuntanya, turóʼ (HSED 337) i **ḳer- 

ʻassentamentʼ (HSED 341). 

 
v²J²e ʻser dur, severʼ 

PS *qaš-ay- ʻser dur, severʼ < AA **ḳVs- ʻcolpirʼ 

El verb d’estat qåšåh ʻser dur, severʼ és un verb àmpliament testimoniat en 

hebreu bíblic: el trobem en la Bíblia en forma qal (perf., impf. e), nif. (ptc.), pi. (impf.) i 

hif. (perf., impf., inf. cstr. i ptc.). Quant a aquesta forma verbal bíblica, veg. Gesenius 

(904) i HAL (1074). 

Quant a la resta de les llengües semítiques, la base consonàntica qšy es troba 

testimoniada també en semític nord-occidental (la majoria dels casos) i en semític sud-

occidental: veg. aram. ofic. qšy ʻesforçar-se, rivalitzarʼ (af., DNWSI 1038) i l’adj. qšh 

ʻdur, difícilʼ (DNWSI 1038); aram. targ. qešåˀ (qšy) ʻser dur, difícilʼ (Jastrow 1430); j. 

aram. palest. biz. qšy ʻser dificultós, durʼ (DJPA 508); j. aram. bab. qšy ʻser dificultósʼ 

(DJBA 1048); ug. qš ʻopressorʼ (DUL 717); àr. qasiyy (Kazimirski 2: 740) i qasā (qsy) 

ʻser durʼ (Kazimirski 2: 740).  
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Totes aquestes formes menen a reconstruir una arrel PS estativa tipus *qašay- 

ʻser dur, severʼ, que reconstrueixo amb vocal radical a a causa de l’estativitat verbal. Al 

seu torn, aquesta arrel verbal estativa ha de ser emparentada amb l’arrel biconsonàntica 

agentiva AA **ḳos- ʻcolpirʼ (HSED 347), que es troba testimoniada, a banda del PS 

*qašay-, en tx. occ. *ḳwas- ʻcolpirʼ, tx. or. *kVs- ʻpartir, colpirʼ, cuix. or. *ḳos- ʻpicar, 

colpirʼ i cuix. or. dels altiplans *ḳas- ʻcolpir, foradarʼ (noteu que la vocal radical és 

irregular). 

 

 



 264 

v²t²r ʻveureʼ 

PS *raˀay- ʻveureʼ < AA **rVˀ- ʻveureʼ 

El verb transitiu råˀåh ʻveureʼ es troba àmpliament testimoniat en hebreu bíblic, 

sota les formes qal, nif., pu., hitp., hif. i hof. (veg. Gesenius 906 i HAL 1079). És 

d’aquesta arrel verbal PS *raˀay- ʻveureʼ d’on deriven el verb hebreu råˀåh i els 

substantius de l’hebreu bíblic reˀî ʻmirallʼ i raˀî ʻvistaʼ (Gesenius 909). 

Aquest verb també es troba documentat en les llengües semítiques nord-

occidentals i sud-occidentals sota la base consonàntica rˀy: veg. pun., mo., hbr. epigr. i 

arameu DA rˀy ʻveureʼ (DNWSI 1041); aram. targ. *råˀî ʻaparençaʼ (Jastrow 1436); sir. 

rəhā ʻobservarʼ (LS 715); SAr. rˁy (DOSA 473); àr. raˀā (rˀy) ʻobservarʼ (AED 369); et. 

rəˀya ʻveure, mirarʼ (CDG 458). Quant a la partícula aramea hărē, ˀărē, veg. Barth (1911: 

27-37) i Landberg (1923: 1315). 

Aquesta arrel PS *raˀay- ʻveureʼ és molt antiga, car ha de derivar de l’arrel AA 

*rVˀ- ʻveureʼ, una arrel que es troba també documentada en bed. reh-, erh- ʻveureʼ 

(HSED 447). Quant a la reconstrucció de l’arrel verbal en cuixític *ˀark’-, amb aquesta 

tercera radical velar oclusiva postglotalitzada, veg. Ehret (1987: 396) i Bender (2007: 

21). 

 

I. v²c²r ʻser o esdevenir nombrós, granʼ 

PS *rabay- / *rabab- ʻser nombrósʼ < PS *rab- ʻnombrós, granʼ < AA **rVb- ʻtot(s)ʼ 

Gesenius (915) i HAL (1097) fan la distinció entre dues arrels verbals que 

comparteixen la base consonàntica rby. La primera d’aquestes accepcions és råbåh I, un 

verb d’estat que significa ʻser o esdevenir nombrós, granʼ. Aquest estatiu apareix en 

nombrosos casos en la Bíblia hebrea, sota les formes qal (perf., impf. e, imperat. i inf. 

cstr.), pi. (imperat. i perf.) i hif. (perf., impf., imperat., inf. abs. i cstr. i ptc.). Veg., quant 

a aquest primera accepció, Gesenius (915) i HAL (1097). 

Quant a la resta de les llengües semítiques, veg. les llengües semítiques nord-

occidentals, orientals i sud-occidentals següents, que també testimonien la mateixa arrel 

verbal estativa, ja sigui en forma de base consonàntica rby, ja sigui en forma de base 

geminada rbb: hbr., aram. ofic., nab. i palm. rby ʻser nombrósʼ (DNWSI 1052); hbr. bíbl. 

råbab ʻser nombrósʼ (Gesenius 912); aram. targ. rebåˀ (rby) (Jastrow 1441); j. aram. 

bab. rby ʻcréixerʼ (DJBA 1056); ug. rbb/rby ʻser granʼ (edat; DUL 730); acc. rabû (cl. i/i; 

AHw 938); SAr. rbb ʻser amo deʼ (DOSA 475) i àr. rabba (Lane 1002). 
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Sóc de l’opinió que les arrels verbals PS *rabay- / *rabab- ʻser nombrósʼ han de 

ser considerades denominatives de l’adjectiu PS *rab- ʻnombrós, granʼ (< subst. ʻcapʼ), 

una forma documentada en totes les branques del semític: veg., quant a l’hbr. bíbl., 

Gesenius (912), i, quant a la resta de les llengües semítiques, hbr., fen., pun., moab., 

aram. i nab. rb (DNWSI 1045); ug. rb (DUL 727-728); acc. rabû (AHw 936); àr. rabb 

(Lane 1003) i et. rabbān (CDG 461). 

L’adjectiu PS *rab- ʻnombrós, granʼ cal que sigui considerat un substantiu 

denominatiu de l’arrel nominal AA **reb- ʻtot(s)ʼ (HSED 447), una arrel testimoniada en 

les llengües afroasiàtiques següents: eg. nb ʻtots, cada unʼ (n- < *r ) i en tx. occ. *ryab- 

ʻtotsʼ. Quant a la reconstrucció d’aquesta arrel verbal PS i AA, veg. HSED (447) i Ehret 

(1995: 444). 

El verb hebreu råbåh, doncs, i de retruc l’arrel PS *rabay- / *rabab- ʻser 

nombrósʼ és un nou exemple de la capacitat denominativa del morfema y que, sufixat a 

una base biconsonàntica nominal, és formador d’arrels verbals denominatives.  

 

II. v²c²r ʻdispararʼ 

hbr. bíbl. rby/rbb ʻdispararʼ < PS *ram-iy- ʻllançar, dispararʼ < AA **ram- ʻllançarʼ 

La segona accepció és el verb råbåh II, un verb transitiu que significa ʻdispararʼ. 

En la Bíblia hebrea aquest verb apareix documentat únicament un sol cop en el llibre del 

Gènesi 21,20 (ptc. qal): ,�3�e v�c¶r h�v�h�u ʻera un bon tirador d’arcʼ. Tal com apunta 

Gesenius, potser caldria llegir aquesta forma com a v					n¶r (< rmy; cf. LXX: ejgevneto de; 

toxovthı, veg. Rahlfs 1: 29). Amb relació a aquesta segona accepció, veg. Gesenius 

(916) i HAL (1099). 

Paral·lelament a aquesta forma, emperò, hi ha un verb geminat, rbb II (Gesenius 

914), que significa també el mateix (veg. el subst. de l’hbr. bíbl. rab ʻarquerʼ). 

Potser caldria emparentar el verb de l’et. rababa (rbb) ʻallargar, estendre, estar 

suspès en l’aireʼ (CDG 560) amb aquesta segona accepció del verb råbåh. Leslau (CDG 

461) no considera que aquest verb etiòpic hagi de ser relacionat amb el sem. rbb ʻser 

granʼ, contràriament a l’opinió de Buhl (1921: 740). 

La meva hipòtesi, amb relació a aquestes dues formes verbals aïllades de 

l’hebreu bíblic, és que en aquest cas cal considerar la presència de la labial oclusiva b en 

els verbs de l’hebreu bíblic com un canvi secundari: el fonema original de l’arrel cal que 

sigui la labial nasal *m. Acceptada aquesta hipòtesi, doncs, el verb råbåh i råbåb 

ʻdispararʼ han de derivar de l’arrel PS *ramiy- ʻllançar, dispararʼ, una arrel testimoniada 
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en totes les branques del semític: veg. hbr. bíbl. råmåh I ʻllançar, dispararʼ (Gesenius 

941); aram. ofic., palm. rmy ʻllançar, dispararʼ (DNWSI 1077); ug. rmy ʻllançar, dispararʼ 

(?) (DUL 742); acc. ramû (rmy) ʻllançar, dispararʼ (AHw 952); àr. ramā (rmy) ʻllançar, 

dispararʼ (AED 418) i et. ramaya ʻllançar, dispararʼ (CDG 472). 

Aquesta arrel PS *ramiy- ʻllançar, dispararʼ, que reconstrueixo amb vocal 

temàtica i a causa de la seva transitivitat verbal, es remunta a una arrel AA 

biconsonàntica **ram- ʻllançarʼ (HSED 446), una arrel verbal testimoniada, a banda del 

PS *ramiy- ʻllançarʼ, en tx. or. *ram- ʻllençar, dispararʼ.  

 

I. v²s²r ʻdominar, subjugarʼ 

PS *radiy- / *radid- ʻcolpir, subjugarʼ, cf. AA **radoˀ- ʻser dolent, estar podritʼ 

Gesenius i HAL també fan distinció entre dues arrels verbals distintes, que 

certament tenen orígens etimològics distints, però que comparteixen la mateixa base 

consonàntica rdy. La primera d’aquestes accepcions és rådåh I, un verb transitiu que té 

el significat de ʻdominar, subjugarʼ i que en el text bíblic masorètic apareix testimoniat 

en la forma qal (perf., impf., imperat. i inf. cstr.) i la hif. (impf.). Quant a aquesta 

primera accepció verbal, veg. Gesenius (921) i HAL (1110). 

En totes les branques del semític es troba testimoniada una base consonàntica, 

normalment transitiva, de tercera radical dèbil (rdy) o geminada (rdd) amb el significat 

de ʻsubjugar, colpirʼ: veg. hbr. bíbl. rådåd ʻcolpir, subjugarʼ (Gesenius 921); j. aram. 

palest. biz. rdy ʻsubjugarʼ (DJPA 517); acc. radādu ʻperseguirʼ (AHw 940); SAr. rdy-t 

ʻinterès, profitʼ (DOSA 481); àr. radā (rdy) ʻincrementarʼ; IV ʻabatreʼ (Kazimirski 1: 850) 

i àr. radad (rdd) ʻrepel·lir, refutarʼ (Kazimirski 1: 842); i et. radaya ʻtenir interèsʼ (CDG 

462) i rəddāde ʻobstinacióʼ (CDG 462). 

La meva opinió és que l’arrel verbal transitiva PS *radiy- / *radid- ʻcolpir, 

subjugarʼ, que vocalitzo amb vocal temàtica i a causa de la seva transitivitat verbal, 

podria estar relacionada amb l’arrel verbal AA **radoˀ-, una arrel estativa que significa 

ʻser dolent, ser corromputʼ (HSED 443) i que, a banda del PS *radiy- / *radid-, es troba 

testimoniada en tx. occ. *raḍ- < *radVH- ʻputrefaccióʼ i en tx. centr. *rwad- < 

*radawa(H)- ʻdolentʼ. 

 

II. v²s²r ʻrascar, treureʼ 

PS *rad- ʻanar-se’n, caminar, desgastar el sòlʼ  

< AA **rad- / **rid- ʻanar-se’n, córrerʼ < AA **rad- ʻpeu, petjaʼ 
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El segon verb en qüestió, rådåh II, és un verb transitiu que significa ʻrascar, 

treureʼ i que en la Bíblia hebrea només està testimoniat en forma qal (perf.). Veg., quant 

a aquesta segona accepció verbal, Gesenius (922) i HAL (1111). 

Aquest verb hebreu s’ha de relacionar amb la base consonàntica semítica rdy, 

rdˀ, rwd, que es troba testimoniada en totes les branques del semític: veg. hbr. bíbl. råd 

(rwd) ʻpassejarʼ (Gesenius 923); j. aram. palest. biz. rdy ʻllaurarʼ (DJPA 517); j. aram. 

bab. rdy ʻllaurarʼ (DJBA 1060); sir. rdaˀ ʻdirigir, menarʼ (LS 714); acc. redû (rdˀ) 

ʻacompanyar, seguirʼ (AHw 965); àr. rāda (rwd) ʻcercarʼ (Kazimirski 1: 949); et. radˀa 

II ʻperseguirʼ (rdˀ, CDG 462) i et. roda ʻcercarʼ (CDG 476). Una bibliografia sobre 

aquesta arrel es troba a Leslau (CDG 463) i Conti (1978: 32). 

He volgut reconstruir l’arrel PS *rad- amb estructura biconsonàntica ja en 

l’estadi PS, car és la manera més clara de fer derivar totes les formes semítiques que 

testimonien aquesta arrel en forma de verb tertiae infirmae (y i ˀ) o mediae infirmae (w). 

Aquesta arrel PS *rad- ʻanar-se’n, caminar, desgastar el sòlʼ deriva de l’arrel verbal 

afroasiàtica *rad- / *rid- ʻanar-se’n, córrerʼ, una arrel verbal testimoniada també en 

altres llengües afroasiàtiques: veg. saho-afar *rad- ʻcórrerʼ i lec. *rid- ʻcórrerʼ (veg. 

HSED 443). Aquesta arrel verbal AA cal que sigui relacionada amb l’arrel nominal 

afroasiàtica *rad- ʻpeu, petjaʼ (veg. HSED 443), un substantiu documentat en eg. rd ʻpeuʼ 

(CDME 154) i en cuix. or. *rad- ʻpetjadaʼ. Quant a la reconstrucció consonàntica 

d’aquesta arrel verbal en PS (*rd-) i AA (**r-d-), veg. Ehret (1995: 445).  

 

v²v²r ʻtémerʼ 

 < PS *waray- ʻtenir porʼ (abs.), cf. AA **war- / **ˀur- ʻser fort, granʼ 

El verb råhåh ʻtémerʼ és un verb d’origen etimològic poc clar (veg. Gesenius 

923; aquesta forma verbal no es troba testimoniada a HAL). En la Bíblia hebrea només hi 

apareix un sol cop, al llibre d’Isaïes 44,8 (en forma d’impf. qal): Uv�r�T-k�t�u Us"j�p�T-k�t 

ʻno tingueu por, no us esglaieuʼ. A Qumran es llegeix aquest passatge amb la forma 

verbal trˀw (< yrˀ ʻtenir porʼ), tot i que la LXX llegeix mh; parakaluvptesqe ʻno us 

amagueu!ʼ (veg. Rahlfs 2: 626).  

Potser caldria relacionar aquest verb hebreu amb el verb estatiu de base 

consonàntica yrh (Vrh) ʻestar astoratʼ (Gesenius 436) i, per tant, de tercera radical h 

etimològica, una arrel verbal testimoniada també en l’àr. wariha ʻser estúpidʼ 

(Kazimirski 2: 1525) i que, segons comentaré, té un origen etimològic comú amb el 

verb que ara comentem. 
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La meva recerca em mena a considerar la possibilitat que aquest verb hebreu rhy 

s’hagi de relacionar amb la base consonàntica semítica nord-occidental yrˀ ʻtenir porʼ (el 

verb hebreu rhy, doncs, hauria patit una metàtesi respecte al PS *wry), una base 

testimoniada en semític nord-occidental i en semític sud-occidental: veg. hbr. bíbl. yåreˀ 

ʻtenir porʼ (Gesenius 431), ug. yrˀ ʻtenir porʼ (DUL 977) i àr. warā (wry) ʻtenir porʼ 

(Kazimirski 2: 1526). 

 Si s’accepta aquesta relació, sóc de l’opinió que caldria relacionar, per forma i 

per derivació semàntica, l’arrel PS *waray- ʻtenir porʼ (abs.) amb l’arrel AA **war- / 

**ˀur- ʻser fort, granʼ (HSED 528), testimoniada en eg. wr(r) ʻ(ser) gran; fortʼ (CDME 63); 

tx. occ. *war- ʻfortalesa, forçaʼ i Rift *ˀur- ʻgran, llargʼ: en aquest cas la semàntica 

verbal de l’arrel PS ha patit una derivació respecte al significat originari (**ser fort → 

*tenir por).  

 Així doncs, en aquest cas, l’arrel AA **war- / **ˀur- ʻser fort, granʼ s’hauria 

vist en l’estadi PS allargada per un sufix determinatiu –y tal com testimonia la 

reconstrucció de l’arrel verbal *waray- ʻtenir porʼ (abs.); paral·lelament a aquest 

allargament, la base biconsonàntica originària wr- es veié allargada també en període PS 

pel sufix determinatiu estatiu -h en el cas de l’arrel verbal estativa PS *waraha ʻser 

dèbilʼ. 

 

v²u²r ʻsaturar-se, sadollar-se (de beure)ʼ 

PS *riw- /riy- ʻsadollar-se de beureʼ < AA **rüw- ʻaiguaʼ 

El verb d’estat råwåh ʻsaturar-se, sadollar-se (de beure)ʼ és un verb que està 

testimoniat en la Bíblia hebrea en forma qal (perf.), pi. (perf. i impf.), hif. (perf. i ptc.) i 

hof. (impf.). Veg., quant a aquesta forma verbal bíblica, Gesenius (924) i HAL (1114). 

La mateixa base consonàntica rwy, amb el mateix significat, es troba 

documentada en semític nord-occidental i semític sud-occidental: veg. DA, aram. antic, 

aram. ofic. i j. aram. ʻsaturar-seʼ (DNWSI 1063); aram. targ. rewåˀ (rwy) ʻsaturar-se de viʼ 

(Jastrow 1459); j. aram. palest. biz. rwy ʻintoxicar-se, sadollar-se de beureʼ (DJPA 519); 

j. aram. bab. rwy ʻintoxicar-seʼ (DJBA 1064); i sir. rəwī (rwy i rwˀ) ʻsadollar-se de beureʼ 

(LS 719); SAr. h-rwy (hif.) ʻproporcionar el recʼ (DOSA 482); àr. rawiya ʻbeure fins a 

sadollar-seʼ (AED 428) i et. rawaya, rawya ʻbeure fins a sadollar-se, estar hidratatʼ (CDG 

478). 

Quant a la reconstrucció AA de l’arrel PS *riw- / *riy- ʻsadollar-se de beureʼ, 

considero que aquesta arrel ha de ser considerada una arrel verbal denominativa del 
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substantiu primitiu AA **rüw- ʻaiguaʼ (HSED 453), una arrel nominal testimoniada en les 

llengües afroasiàtiques següents: eg. wrw ʻtollʼ (representació ortogràfica de *rVw-) i tx. 

occ. *ruw- ʻaigua, plujaʼ. 

 

v²z²r ʻser o tornar-se primʼ 

PS *raḏay- ʻtornar-se dèbilʼ 

El verb d’estat råzåh ʻser o tornar-se primʼ es troba documentat en la Bíblia en 

forma qal (perf.) i nif. (impf.). Veg., quant a aquesta forma verbal bíblica, Gesenius 

(930) i HAL (1128). 

L’aram., l’acc. i l’àr. són les llengües semítiques que, amb una base 

consonàntica rzy/w documenten aquesta arrel verbal: veg. j. aram. bab. rzy ʻdanyarʼ (af., 

DJBA 1068); acc. razû (rzy/w) ʻesvair-se, anar-se’nʼ, un verb que és considerat per von 

Soden (AHw 964) com a préstec del semític occidental, i àr. raḏā (rḏy) ʻtornar-se prim i 

dèbilʼ (Kazimirski 1: 852). 

L’origen AA d’aquesta arrel verbal PS és poc clar. Això no obstant, en la meva 

recerca etimològica he pogut observar que en AA hi ha un parell d’arrels verbals 

estatives que tenen el significat de ʻser dèbilʼ i que formalment són arrels 

biconsonàntiques formades per dentals i líquides que podrien relacionar-se amb aquesta 

arrel verbal PS *raḏay-. 

Una d’elles és l’arrel verbal AA **dal- ʻser dèbil, estar cansatʼ (HSED 147), una 

arrel biconsonàntica formada per la dental oclusiva d i la dental líquida l, la qual es 

troba testimoniada en semític *dall- ʻpetit, inferior, dèbilʼ (veg. acc. dallu, ug. dl, pun. 

dl i hbr. dal) i en les llengües afroasiàtiques següents: cuix. or. *dal- ʻestar cansatʼ i 

omot. *dall- ʻtornar-se primʼ (veg., en aquest sentit, del Olmo 2002: 107-108). 

El segon exemple és format per l’arrel verbal AA **din- ʻser dèbilʼ (HSED 163), 

una arrel biconsonàntica composta per la dental oclusiva d i per la dental líquida n, la 

qual es troba testimoniada en sem. *dūn (àr. dwn) , en ber. *dVn- ʻser dèbilʼ i en les 

llengües del Rift *din- ʻtornar-se vellʼ. 

Ambdues arrels verbals AA suara comentades (**dal- i **din-) comparteixen 

amb l’arrel verbal PS que reconstrueixo com a *raḏay- ʻtornar-se dèbilʼ els trets 

següents: totes elles, per semàntica, signifiquen ʻser, tornar-se dèbilʼ; per estructura, 

s’han de remuntar a una arrel AA biconsonàntica formada per una radical dental líquida 

(r, l o n) i per una radical (inter)dental (d o ḏ). L’arrel PS *raḏay- devia patir, en l’època 
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PS, una metàtesi respecte a les arrels AA originàries i es va allargar amb el sufix radical -

y.  

 

v²y²r ʻtreure; precipitarʼ  

hbr. bíbl. rṭy ʻtreureʼ / yrṭ ʻprecipitarʼ (metàtesi) < PS *ṭVr- ʻprendre; llençarʼ  

< AA **ṭVr- ʻprendre; llançarʼ  

L’origen i l’existència del verb hebreu råṭåh ʻtreureʼ (tr.) és poc clar. Apareix 

únicament un sol cop en la Bíblia, concretament en Job 16,11, i sembla, si la lectura és 

correcta, un impf. qal: h�b	y�r�h oh�g�J�r h	s�h-k�g�u (ʻDéu m’ha precipitat a les mans dels 

malvatsʼ; cf. LXX parevdwken ʻlliurar, donarʼ, Rahlfs 2: 298). Veg., quant a aquest verb 

bíblic, Gesenius (936) i HAL (1140). 

Aquest verb, emperò, podria ser analitzat a partir d’una base consonàntica yrṭ, 

que significa ʻprecipitarʼ (veg. Gesenius 437). En la meva recerca no he pogut 

testimoniar ni una forma ni l’altra en cap de les llengües semítiques analitzades en 

aquest estudi, però aquest fet és degut a canvis secundaris (metàtesi de la líquida) de la 

forma verbal hebrea. 

L’aïllament d’aquestes formes verbals, emperò, considero que ha de ser explicat 

arran d’una metàtesi de les radicals (les líquides s’intercanvien fàcilment) del verb 

hebreu (rṭy / yrṭ) respecte a l’arrel verbal PS, que he reconstruït sota un esquema 

biconsonàntic *ṭVr- i que he traduït amb el significat genèric de ʻprendre, llançarʼ.  

Aquesta arrel PS, doncs, apareix testimoniada en les llengües semítiques o bé 

allargada per un prefix radical (veg. acc. eṭēru (ˀṭr) ʻprendre, endur-seʼ) o bé allargada 

per un sufix radical -ḥ (àr. ṭrḥ ʻllançarʼ), o per un sufix -y si s’accepta l’existència en 

hbr. bíblic de la base consonàntica *ṭry > rṭy ʻtreureʼ. 

L’arrel PS *ṭVr- ʻprendre; llançarʼ cal que sigui derivada de l’arrel verbal AA 

**ṭVr- ʻprendre; llançarʼ (HSED 520), una arrel que, a banda del PS, es troba també 

testimoniada en algunes de les llengües afroasiàtiques: veg. eg. dr ʻendur-se, treure; 

subjugarʼ (eg. d < AA *ṭ és regular, veg. CDME 314) i en tx. centr. *ṭurVH- ʻcaureʼ. 

 

I. v²n²r ʻllançar, dispararʼ 

PS *ram-iy- ʻllançar, dispararʼ < AA **ram- ʻllançarʼ 

De la base consonàntica rmy sorgeixen dos verbs d’origen distint. El primer és 

råmåh I, que significa ʻllançar, dispararʼ, un verb transitiu que apareix testimoniat en la 
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Bíblia hebrea únicament en forma qal (perf. i ptc.). Quant a aquesta primera accepció, 

veg. Gesenius (941) i HAL (1156). 

Des del punt de vista etimològic, considero que el verb råmåh I ʻllançar, 

dispararʼ ha de derivar de l’arrel PS *ramiy- ʻllançar, dispararʼ, una arrel testimoniada en 

totes les branques del semític: veg. hbr. bíbl. råmåh I ʻllançar, dispararʼ (Gesenius 941); 

aram. ofic., palm. rmy ʻllançar, dispararʼ (DNWSI 1077); j. aram. palest. biz. rmy 

ʻllançarʼ (DJPA 525); j. aram. bab. rmy ʻllançarʼ (DJBA 1085); ug. rmy ʻllançar, dispararʼ 

(?) (DUL 742); acc. ramû (rmy) ʻllançar, dispararʼ (AHw 952); àr. ramā (rmy) ʻllançar, 

dispararʼ (AED 418) i et. ramaya ʻllançar, dispararʼ (CDG 472). La connexió d’aquests 

verbs tertiae infirmae amb una arrel còncava rwm ʻascendir, elevarʼ no és clara. Tot i 

això, veg. hbr. bíbl. rwm (Gesenius 926) i SAr. rym (DOSA 487).  

Aquesta arrel PS *ramiy- ʻllançar, dispararʼ, que reconstrueixo amb vocal 

temàtica i a causa de la seva transitivitat verbal, es remunta a una arrel AA 

biconsonàntica **ram- ʻllançarʼ (HSED 446), una arrel verbal testimoniada, a banda del 

PS *ramiy- ʻllançarʼ, en tx. or. *ram- ʻllançar, dispararʼ.  

 

II. v²n²r ʻenganyar, decebreʼ (tr., pi.) 

PS *rim- ʻser dolent, estar podritʼ < AA **rVm- ʻser dolent, estar podritʼ 

La segona accepció de råmåh significa ʻenganyar, decebreʼ (tr.). És un verb 

transitiu que apareix només en la Bíblia hebrea testimoniada en forma pi. (perf. i inf. 

cstr.). Veg., quant a aquesta segona accepció verbal, Gesenius (941) i HAL (1156); veg. 

també, quant a la forma pi. d’aquest verb, Jenni (1968: 233). 

Cal relacionar des d’un punt de vista etimològic l’hbr. råmåh amb les formes 

verbals següents: j. aram. palest. biz. rmy ʻdecebreʼ (DJPA 526) i àr. ramā (rmy) VI ʻser 

lent, estar podrit, corrupteʼ (Kazimirski 1: 931), car certament provenen de la mateixa 

arrel verbal PS.  

Tot i que no he trobat cap altra correspondència semítica que es pugui relacionar 

amb aquesta accepció, l’arrel PS *rim- ʻser dolent, estar podritʼ és molt antiga, car es 

remunta a l’arrel estativa essiva AA **rVm- ʻser dolent, estar podritʼ (HSED 453), una 

arrel testimoniada, a banda del PS *rim-, en les llengües afroasiàtiques següents: tx. occ. 

*rVm- ʻdolentʼ i tx. or. *rum- ʻpodritʼ. 

 

I. v²b²r ʻfer sonar, sacsejarʼ 

PS *ran- ʻcridarʼ < PS *ram- ʻcridar, emetre un soʼ < AA **ram ʻrondinar, parlarʼ 
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El verb rånåh ʻfer sonar, sacsejarʼ podria tenir un origen onomatopeic (veg. 

Gesenius 943). Aquest verb només apareix testimoniat en la Bíblia hebrea un sol cop, 

en Job 39,23 (impf. e de la forma qal): v�P�J�t v�b�r�T uh�k�g (ʻsobre ell ressonen els 

buiracsʼ; cf. LXX: ejp! aujtw§/ gauria§/ tovxon kai; mavcaira, Rahlfs 2: 338). Veg. també, 

quant a aquesta forma verbal, HAL (1162). 

Una base consonàntica tertiae infirmae (rny) i mediae geminatae (rnn) es troba 

testimoniada en semític nord-occidental i sud-occidental amb el significat genèric de 

ʻcridar, emetre un soʼ: veg. hbr. bíbl. rånan ʻfer un critʼ (Gesenius 943, HAL 1163), 

aram. ofic. rny ʻcridarʼ (DNWSI 1078), palm. rnn ʻcridarʼ (DNWSI 1078), ug. r-n ʻcridarʼ 

(veu, DUL 742), j. aram. palest. biz. rnn ʻmurmurarʼ (DJPA 526) i àr. ranna (rnn) ʻcridar, 

emetre un soʼ (Lane 1164).  

Des d’un punt de vista AA, considero que l’arrel PS *ran- ʻcridarʼ ha de ser una 

variació radical de l’arrel originària PS *ram- (veg. acc. ramāmu i àr. rmm) ʻrondinarʼ, 

una arrel que deriva de l’arrel verbal AA **ram- ʻrondinar, parlarʼ (HSED 446), 

testimoniada, a banda del PS *ram-, en tx. occ. *ram- ʻdirʼ.  

 

II. v²b²r ʻcridarʼ 

(cnj.) hbr. bíbl. rny ʻser herald, recitadorʼ < hbr. bíbl. rinnåh ʻcrit (d’alegria o de lamentʼ 

< PS *ran- ʻcridarʼ < PS *ram- < AA **ram ʻrondinar, parlarʼ 

 Com a conjectura, el HAL (1162) proposa una segona accepció del verb rånåh 

que es trobaria documentada en la Bíblia hebrea en 1Re 22,36 (v¤b£j�N©C v¨B�r¨v rVS¶c£g©H�u), 

una forma que, tal com és vocalitzada al text masorètic (v¨B�r¨v), és un substantiu 

determinat que significa ʻcritʼ.  

La lectura que ens dóna la LXX és interessant, car tradueix aquest mot per 

stratokh'rux, un adjectiu que equival a l’hbr. bíbl. v®b¶r¨v ʻherald, recitadorʼ, i, per tant, 

ho analitza com a participi substantivat d’una arrel rny, denominativa al seu torn del 

substantiu rinnåh ʻcrit (d’alegria o de lament)ʼ, un mot que sens dubte s’ha de relacionar 

amb la primera accepció suara comentada. Quant a aquesta conjectura, veg. HAL (1162). 

La Vulgata també ho tradueix com a participi de present: et praeco personuit in 

universo exercitu antequam sol occumberet dicens unusquisque revertatur in civitatem 

et in terram suam (Vulg. 6: 206). 
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I. v²g²r ʻpasturar, péixer (el ramat)ʼ 

PS *raˁ-iy- ʻpasturar, péixerʼ < AA **riˁ- ʻconduir, caçarʼ 

Gesenius (944) i HAL (1174) fan la distinció per a l’hebreu bíblic de tres arrels 

distintes que compartirien una mateixa base consonàntica rˁy. Les dues primeres es 

remunten a arrels verbals en hebreu masorètic i signifiquen, respectivament, ʻpasturarʼ i 

ʻassociar-se ambʼ. Quant a la tercera, veg. Gesenius (946) i HAL (1177), una arrel 

nominal que estaria relacionada amb la idea de ʻdesigʼ, ʻvoluntatʼ. 

La primera d’aquestes accepcions és formada pel verb råˁåh I ʻpasturar, péixer 

(el ramat)ʼ. Aquest verb està testimoniat àmpliament en el text masorètic en forma qal, 

hif. i nif. Quant a aquesta primera accepció, veg. Gesenius (944) i HAL (1174). 

Aquest verb apareix també documentat en totes les branques del semític, ja sigui 

en forma d’arrel verbal (rˁy), ja sigui en forma d’arrel nominal. Quant a l’arrel verbal 

ʻpasturarʼ, veg. fen., aram. ofic. i palm. rˁy ʻpasturar, péixerʼ (DNWSI 1080); aram. targ. 

reˁåˀ (rˁy) ʻpasturarʼ (Jastrow 1486); j. aram. palest. biz. rˁy ʻpéixer, pasturarʼ (DJPA 

527); j. aram. bab. rˁy ʻpasturarʼ (DJBA 1090) i sir. rəˁā ʻpasturarʼ (LS 737); acc. reˀû 

ʻpasturarʼ (rˁy) (AHw 976); SAr. rˁy ʻpasturarʼ (DOSA 491); àr. raˁā (rˁy) ʻpasturarʼ (AED 

401); et. rəˁya (tr. i intr.) ʻpasturarʼ (CDG 459). Veg. també, quant al substantiu deverbal 

ʻpastorʼ, els testimonis semítics següents: fen., aram. ofic. i palm. rˁy (DNWSI 1080); ug. 

rˁy (DUL 727); acc. rēˀu (AHw 977) i àr. rāˁin (Lane 1109). 

Barth (1902: 46) féu derivar el significat de ʻpasturarʼ d’un significat més 

general de rˁy ʻser conscient, tenir curaʼ, que ell relaciona amb el sir. reˁyānā (< rˁy) 

ʻment, consciènciaʼ (LS 738) i amb l’aram. targ. raˁyōnā ʻpensament, desigʼ (Jastrow 

1487), contràriament a Schulthess (1900: 70) i Brockelmann (LS 738). La meva opinió, 

en aquest cas, és que les formes siríaques no han de ser relacionades amb l’accepció de 

ʻpasturarʼ, ans més aviat amb la segona accepció d’aquest verb (ʻassociar-se ambʼ), car 

aquesta primera accepció cal fer-la derivar de l’arrel verbal PS *raˁiy- ʻpasturar, péixerʼ, 

que reconstrueixo amb vocalisme i a causa de la seva transitivitat, una arrel que es 

remunta a l’arrel verbal AA **riˁ- ʻconduir, caçarʼ (HSED 449), la qual es troba 

testimoniada, amb el significat de ʻcaçarʼ, en cuix. or. *ˀa-riˀ- ʻcaçarʼ; veg. també el 

testimoni del cuix. *raaˁ- (Ehret 1995: 451). Quant a la reconstrucció pPS (*rˁ) i AA 

(**raaˁ-) d’aquesta arrel verbal, veg. Ehret (1995: 516 i 451), respectivament. 

 

II. v²g²r ʻassociar-se ambʼ 

PS *raˁ-ay- ʻassociar-se amb, ser amicʼ < PS *riˁ- ʻamicʼ < AA **riˁ- ʻamicʼ 
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La segona accepció de råˁåh significa probablement ʻassociar-se ambʼ i es troba 

testimoniada en la Bíblia hebrea en forma qal (imperat. i ptc.), pi. (perf.) i hitp. (impf. i 

inf. cstr.). Quant a aquesta segona accepció, veg. Gesenius (945) i HAL (1176). 

Aquest verb també es troba àmpliament documentat a les altres llengües 

semítiques: veg. et. raˁawa ʻenjovar, unirʼ (CDG 459), un verb denominatiu del subst. 

ˀarˁut ʻjouʼ, i els substantius que menciono a continuació: hbr. epigr. i aram. ofic. rˁ 

ʻcompany, amicʼ (DNWSI 1078); ug. rˁ ʻcompany, amicʼ (DUL 726) i acc. rūˀu ʻcompany, 

amicʼ (AHw 998). 

Paral·lelament a aquesta accepció i estretament relacionada amb ella, l’hbr. 

bíblic documenta el verb estatiu råˁåh ʻser un amic especialʼ, testimoniat només en 

forma pi. (perf.) en Jt 14,20 (veg. Gesenius 946).  

És un verb denominatiu del substantiu rēˁa ʻamicʼ (Gesenius 945). Però 

Gesenius és del parer que aquest substantiu deriva al seu torn de la forma verbal råˁåh 

que té un significat aproximat d’ʻassociar-se ambʼ. El cas de l’accadi és similar al de 

l’hebreu, car del subst. rūˀu ʻamicʼ (AHw 998), es deriva el verb denominatiu râˀu ʻser 

companyʼ. L’ug. rˁ ʻamicʼ (DUL 726) no testimonia el verb estatiu. Quant a la relació 

d’aquesta arrel amb la del semític rˁy ʻpasturar (el ramat), fer de pastorʼ, veg. Barth 

(1902: 46-47).  

La meva recerca etimològica m’ha conduït a considerar les dues accepcions 

verbals (ʻpasturarʼ i ʻassociar-se ambʼ) d’origen etimològic diferent. Així entenc que 

l’arrel verbal PS *raˁay- ʻassociar-se amb; ser amicʼ, que reconstrueixo amb vocalisme a 

a causa de la seva transitivitat, ha de ser denominativa del substantiu primitiu PS *riˁ- 

ʻamicʼ, una arrel nominal que al seu torn ha de ser derivada de l’arrel nominal AA **riˁ- 

ʻamicʼ (HSED 449), un substantiu testimoniat també en tx. or. *rVHi- ʻamic, maritʼ. 

 

v²p²r ʻenfonsar-se, relaxar-se, afeblir-seʼ 

PS *rapiy- ʻafluixar, relaxarʼ; PS *rapaw- / *rapap- ʻviure en pauʼ  

(cf. AA **raf- ʻcabana, cambra, lloc de repòsʼ) 

El verb d’estat råpåh ʻenfonsar-se, relaxar-se, afeblir-seʼ és un verb que es troba 

àmpliament testimoniat en la Bíblia hebrea. Es conserva al text masorètic en forma qal 

(perf. i impf.), nif. (ptc.), pi (pf., impf. i ptc.), hif. (impf. i imperat.) i hitp. (perf. i ptc.). 

Veg., quant a aquesta forma verbal bíblica, Gesenius (951) i HAL (1190). 

Amb relació a la resta de les llengües semítiques, cal relacionar el verb hebreu 

råpåh amb les bases consonàntiques rpy/w i rpp del semític nord-occidental i sud-
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occidental que menciono a continuació: veg. hbr. epigr. (pi.) i samal (haf.) rpy ʻrelaxarʼ 

(DNWSI 1082); j. aram. palest. biz. rpy ʻabandonar, deixarʼ (DJPA 528); j. aram. bab. rpy 

ʻser suau, tou, dèbilʼ (DJBA 1091); sir. rpa ʻser touʼ (LS 749); ug. rpy ʻafluixar, relaxarʼ 

(DUL 744); àr. rafā (rfw) ʻ(III) viure en pauʼ (Kazimirski 1: 902), rafafa ʻser lleuger, 

poca cosaʼ (Kazimirski 1: 892) i rafaha ʻviure amb tranquil·litatʼ (Kazimirski 1: 902). 

Totes aquestes formes han de derivar d’una arrel verbal PS estativa, que 

reconstrueixo sota la forma *rapaw- / *rapap- ʻviure en pauʼ, amb vocalisme a a causa 

de la seva intransitivitat originària (el vocalisme i ha de ser secundari i devia causar la 

transitivització de la semàntica verbal). Des del punt de vista AA, hom podria relacionar 

aquesta arrel verbal amb el substantiu AA **raf- ʻcabana, cambraʼ, i.e. ʻlloc de repòsʼ 

(HSED 444), una arrel nominal primitiva biconsonàntica testimoniada en les llengües 

afroasiàtiques següents: ber. *rVf- ʻtipus de cambraʼ i tx. centr. *raf- ʻcabanaʼ. L’arrel 

PS s’hauria vist allargada, doncs, mitjançant la geminació de la segona consonant 

(*rapap) i mitjançant el sufix radical -w (*rapaw-). El sufix radical -y que testimonia 

l’ug. i les llengües semítiques occidentals (normalment testimoniades en formes 

derivades) devia transitivitzar l’arrel verbal i el significat devia passar a ser el de 

ʻrelaxar, afluixarʼ. 

 

v²m²r ʻestar content amb, acceptar favorablementʼ (tr.) 

PS *raṣiy- ʻacceptar favorablementʼ  

El verb transitiu råṣåh ʻestar content amb, acceptar favorablementʼ (ac. rei, ac. 

pers.) és un verb que en la Bíblia hebrea apareix testimoniat en forma qal (perf., impf., 

imperat. i inf. cstr.), nif. (perf.), pi. (impf.), hif. (perf.) i hitp. (impf.). Veg., amb relació 

a aquesta forma verbal bíblica, Gesenius (953) i HAL (1194). 

Quant a la resta de les llengües semítiques, la base consonàntica rṣy es troba 

documentada en semític nord-occidental i en semític sud-occidental: veg. hbr. i aram. 

ofic. rṣy ʻestar satisfetʼ (DNWSI 1082); j. aram. palest. biz. rṣy ʻconsentir, reconciliarʼ 

(DJPA 529); j. aram. bab. rṣy ʻestar d’acord, consentirʼ (DJBA 1092); àr. raṣā (rṣy) 

ʻconsolidarʼ (Kazimirski 1: 871). 

En la meva recerca etimològica no he pogut trobar cap arrel, nominal o verbal, 

AA amb la qual pogués relacionar-se l’arrel verbal transitiva PS *raṣiy- ʻacceptar 

favorablementʼ. 
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v²d²G ʻcréixer, augmentarʼ 

hbr. bíbl. śagiy- ʻaugmentarʼ < PS *śagaˀ- ʻcréixer, augmentarʼ 

El verb śågåh ʻcréixer, augmentarʼ es troba documentat en la Bíblia hebrea en 

forma qal (impf.) en el llibre de Job 8,7 i en el Salm 92,13; en forma hif. (perf.), en el 

Salm 73,12. Veg., quant a aquesta forma verbal bíblica, Gesenius (960) i HAL (1217). 

 És una forma tardana d’un verb que té la seva forma paral·lela en el verb śågåˀ 

(Gesenius 960), una forma que, pel que sembla, és un aramaisme. Veg. aram. ofic., nab., 

palm. i j. aram. šgˀ ʻnombrós, abundantʼ (adj.) (DNWSI 1108); aram. bíbl. śegåˀ ʻcréixer, 

augmentarʼ (Gesenius 1113).  

Aquesta arrel verbal PS *śagaˀ- ʻcréixer, augmentarʼ no es troba testimoniada ni 

en semític oriental ni en semític sud-occidental. Des del punt de vista de la 

reconstrucció AA, no he pogut trobar malauradament cap arrel AA, verbal o nominal, 

susceptible de ser relacionada amb el PS *śagaˀ ʻcréixer, augmentarʼ. 

 

v²j²G ʻnedarʼ 

PS *śaḥay- ʻnedarʼ 

El verb intransitiu śåḥåh ʻnedarʼ es troba testimoniat en la Bíblia hebrea en 

forma qal (ptc. i inf. cstr.) i en hif. (impf.). Quant a aquesta forma verbal bíblica, veg. 

Gesenius (965) i HAL (1225). 

Aquesta arrel verbal es troba documentada únicament en sir., veg. el verb sḥaˀ 

ʻnedar, banyar-seʼ; af. ʻrentarʼ (LS 465). Malauradament no he pogut trobar 

documentada aquesta forma verbal ni en semític oriental ni en sud-occidental. Així 

mateix, quant a l’etimologia afroasiàtica d’aquesta arrel, no he pogut trobar cap arrel, 

nominal o verbal, AA amb qui es pogués relacionar el PS *śaḥay- ʻnedarʼ. 

 

v²y²G ʻallunyar, desviarʼ 

PS *śaṭay- ʻser llunyà, distantʼ 

El verb intransitiu śåṭåh ʻallunyar, desviarʼ apareix en la Bíblia hebrea 

documentat únicament en forma qal (perf., impf. i imperat.). Veg., quant a aquesta 

forma verbal bíblica, Gesenius (966) i HAL (1227).  

Quant a la resta de les llengües semítiques, veg. aram. targ. śeṭåˀ (śṭy) ʻestar fora 

de siʼ (Jastrow 1553); sir. səṭā (sṭy) ʻestar fora de siʼ (Th.S. 2594); àr. šaṭṭa (šṭṭ) ʻser 

llunyà, remotʼ (Lane 1548) i et. śaṭaya I ʻestar begut, estar confúsʼ (CDG 538). 
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Des d’una perspectiva AA, malauradament no he pogut trobar cap arrel, nominal 

o verbal, que pogués estar relacionada amb el PS *śaṭay- ʻser llunyà, distantʼ. 

 

v²r²G ʻser perseverant, resistentʼ 

PS *śaray- / *śarar ʻser perseverant; conspirar; governarʼ < PS *śar(r)- ʻcap, oficialʼ  

El verb d’estat śåråh ʻser perseverant, resistentʼ es troba testimoniat en la Bíblia 

hebrea únicament en forma qal (perf. i impf.). Veg., quant a aquesta forma verbal 

bíblica, Gesenius (975) i HAL (1262). 

Quant a la resta de les llengües semítiques, veg. els testimonis següents que 

documenta el semític nord-occidental i sud-occidental: j. aram. palest. biz. śry 

ʻpermetre, perdonarʼ (DJPA 566); àr. šariya ʻser perseverantʼ (Lane 1545) i šarara ʻser 

dolentʼ (Lane 1524); et. śeraya II ʻordir una conspiracióʼ (CDG 536). Veg., quant a les 

llengües etiòpiques més tardanes, te. šira ʻcomplotʼ, tna. sera, šära ʻconspiracióʼ, amh. i 

gur. sera ʻconspiracióʼ.  

Quant a l’origen etimològic de totes aquestes formes, proposo la reconstrucció 

de l’arrel verbal PS *śaray- / *śarar- ʻser perseverant; conspirar; governarʼ. Atès que 

des de la perspectiva AA no es dóna cap arrel verbal que es pugui relacionar amb el PS 

*śaray- / *śarar-, la meva opinió, quant a l’origen d’aquesta arrel verbal, és que cal que 

sigui considerada una arrel denominativa del substantiu PS *śar(r)- ʻcap, oficialʼ, una 

arrel nominal testimoniada en hbr. bíbl. śar ʻcap, oficialʼ (Gesenius 978 i HAL 1259), 

acc. šarru ʻreiʼ (AHw 1188), ug. šr ʻpríncep, sobiràʼ (DUL 842) i àr. sarr-. Aquest 

substantiu ha estat considerat un préstec ie. del persa (< antic persa xšayāqiya- ʻreiʼ < ie. 

*kÞē(i)-, kÞə(i)- ʻadquirir, guanyarʼ (veg. Pokorny 1959: 626), però la derivació no és 

prou clara, car el cert és que també es troba testimoniat en algunes de les llengües 

afroasiàtiques: veg. eg. sr ʻalt oficialʼ; tx. occ. *car- ʻreiʼ i tx. or. *sVr- ʻadultʼ (veg. 

HSED 93). 
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I. v²t²J ʻfer un soroll estrepitós, esfondrar-seʼ 

PS *šaˀ-ay- ʻesfondrar-seʼ / PS *šaw-aˀ- ʻser dolentʼ / PS *šaˀ-iy- ʻdestruirʼ 

De la base consonàntica šˀh, en sorgeixen tres arrels verbals d’origen etimològic 

distint. La primera, šåˀåh (I), significa ʻfer un soroll estrepitós, esfondrar-seʼ i apareix 

testimoniada en la Bíblia hebrea en forma qal (perf.), nif. (impf.) i hif. (inf. cstr.). Quant 

a aquesta primera accepció, veg. Gesenius (980) i HAL (1273). 

Tal com assenyala Gesenius, aquesta base consonàntica šˀy/w, que en les altres 

llengües semítiques no es troba testimoniada, llevat de l’àr. šˀw- ʻescalar, pujarʼ, podria 

estar emparentada amb la base consonàntica šwˀ, veg. hbr. šoˀah ʻruïna, desolacióʼ 

(Gesenius 996), aram. targ. šhaˀ ʻser desèrticʼ (Jastrow 1527). 

 Quant a la resta de les llengües semítiques, i amb relació a aquesta segona forma 

còncava, veg. les formes següents, documentades en semític nord-occidental i en 

semític sud-occidental: ug. šiy ʻassassíʼ (DUL 798); SAr. s1wˀ ʻdolentʼ (DOSA 329); àr. 

sāˀa (swˀ) ʻtornar-se dolentʼ (Lane 1457); et. sayˀa ʻdur a terme un acte malvatʼ (CDG 

521) i śeˀa (śyˀ) ʻdestruir, aniquilarʼ (CDG 539). Littmann (1913: 17) relacionà aquesta 

arrel amb l’hbr. šōˀā ʻdesolacióʼ, tot i que la correspondència entre et. ś i hbr. š no és la 

regular. 

 Malauradament, des d’un punt de vista camiticosemític, no he pogut trobar cap 

arrel AA, nominal o verbal, la qual pogués ser relacionada amb aquestes tres arrels PS. 

Això no obstant, Ehret (1995: 166) reconstrueix una arrel AA **siˀ- ʻno volerʼ, amb la 

qual aquestes arrels verbals PS podrien estar emparentades. Aquesta arrel AA és 

documentada, a banda del semític, en eg. s3ỉ ʻestar satisfetʼ (amb un sufix -y incoatiu), 

en cuix. *siˀ- ʻobstruir, no permetreʼ i en tx. *ṣə ʻdesagradar, no volerʼ. 

 

II. v²t²J ʻfer brogit (l’aigua)ʼ 

 Aquesta segona accepció del verb šåˀåh no apareix citada en el diccionari de 

Gesenius (980), que la inclou a la primera accepció, ans únicament en HAL (1274). 

 Aquesta forma verbal apareix testimoniada en la Bíblia hebrea únicament en el 

llibre d’Isaïes 17,12 i 13 en forma nif. (impf.): iUt¨3°h oh¦rh°C©F o°h³n iI°t±NNJ°F (ʻtalment 

ressona la mar impetuosaʼ; la LXX llegeix igualment wJ" u{dwr hjchvsei (veg. Rahlfs 2: 

588), i.e. ʻtal com llisca l’aiguaʼ; cf. també la lectura de la Vulgata: sicut sonitus 

aquarum (VL 12: 439). 

 L’etimologia d’aquest verb és desconeguda, però certament s’ha de relacionar 

per forma i per significat amb el substantiu šåˀôn ʻbrogit, fressaʼ (HAL 1276) i 
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segurament també amb la primera accepció del verb šåˀåh, com ho relaciona Gesenius 

(980). 

 

III. v²t²J ʻmirarʼ 

hbr. bíbl. šaˀiy- ʻmirarʼ < PS *ṯaˁiy- ʻoferirʼ 

La segona accepció de šåˀåh significa ʻmirarʼ i és un verb testimoniat únicament 

un sol cop en la Bíblia hebrea en el llibre del Gènesi 24,21: V�k v	t�T�J�n Jh�t�v (ʻl’home la 

contemplavaʼ, cf. LXX: katemavnqanen, Rahlfs 1: 33). Quant a aquesta segona accepció, 

veg. Gesenius (981, šåˀåh II) i HAL (1274, šåˀåh III). 

Aquesta forma cal que sigui considerada, atès que en les altres llengües 

semítiques no apareix documentada, una forma paral·lela i derivada de la base 

consonàntica šˁh, d’on sorgeix el verb hbr. šåˁåh ʻmirar (amb interès)ʼ (veg. Gesenius 

1043).  

Quant a la comparació amb la resta de les llengües semítiques, la base 

consonàntica *ṯˁy- es troba documentada en totes les branques del semític amb el 

significat genèric d’ʻoferir, cercarʼ: veg. ug. ṯˁy ʻoferirʼ (DUL 894); acc. šeˀû I (šˁy) 

ʻcercar, buscarʼ (AHw 1222); SAr. mṯˁt (ṯˁy) ʻofrena d’encensʼ (DOSA 548); àr. ṯaġā (ṯġw) 

ʻdonar alguna cosaʼ (Kazimirski 2: 226). Amb relació a aquesta arrel i la problemàtica 

comparativa que presenta, veg. DUL (894).  

Totes aquestes formes que testimonien les llengües semítiques han de derivar-se 

d’una hipotètica arrel PS que reconstrueixo sota la forma *ṯaˁiy- i que tradueixo amb el 

significat genèric de ʻcercar; oferirʼ, amb vocalisme i per causa de la transitivitat verbal. 

La meva recerca etimològica m’ha conduït a considerar la possibilitat que aquesta arrel 

PS, allargada per un sufix -y en el període PS, hagi de ser considerada una arrel 

denominativa del substantiu AA **čaˁ- / **či- ʻpresaʼ (HSED 109), una arrel nominal 

testimoniada en tx. occ. *čiw- ʻpescarʼ i en Dhl. *ṯaˁ-aaδ- ʻparanyʼ. 

 

v²c²J ʻfer captiuʼ 

PS *šabiy- ʻfer captiuʼ, cf. AA **sib- ʻcordaʼ 

El verb transitiu šåbåh ʻfer captiuʼ apareix testimoniat en la Bíblia hebrea en 

forma qal (perf., impf., imperat., inf. cstr., ptc. act. i pass.) i nif. (perf.). Quant a aquesta 

forma verbal bíblica, veg. Gesenius (985) i HAL (1286). 

Aquest verb es troba també testimoniat amb una base consonàntica šby i amb el 

mateix significat en semític nord-occidental i en semític sud-occidental: veg. aram. ofic. 
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šby ʻfer captiuʼ (DNWSI 1100); j. aram. palest. biz. šby ʻfer captiuʼ (DJPA 534); j. aram. 

bab. šby ʻfer captiuʼ (DJBA 1102); i SAr. s1by ʻfer captiuʼ (DOSA 325). Veg. amb relació 

a aquest verb, l’adj. del semític ʻcaptiuʼ, documentat també en semític nord-occidental i 

en semític sud-occidental: veg. hbr. bíbl. šåbî (Gesenius 985); aram. ofic. i samal šby 

(DNWSI 1101); sir. šebyō (LS 750); ug. šby (DUL 807) i àr. sabay (Lane 1303). 

Faig derivar totes aquestes formes d’una arrel verbal transitiva-causativa que 

reconstrueixo com a *šabiy- ʻfer captiuʼ, una arrel verbal allargada en PS mitjançant el 

sufix determinatiu -y que ha de ser considerada denominativa en darrer terme de l’arrel 

nominal AA *sib- ʻcordaʼ (HSED 470), una arrel testimoniada en les famílies de llengües 

AA següents: PS *šibb- ʻcinturó, cordaʼ; tx. or. *sib- ʻcordaʼ; cuix. or. *seb- ʻcinturó, tira 

de cuirʼ; cuix. or. dels altiplans *sib- ʻcordaʼ. La relació semàntica, doncs, entre l’arrel 

AA i la PS és la que estableixo a continuació: **corda → *encordar, i.e., fer captiu. 

L’arrel PS *šabiy- ʻfer captiuʼ ha esdevingut, mitjançant la sufixació del determinatiu 

radical -y, una arrel verbal d’origen denominatiu. 

 

v²d²J ʻextraviar-seʼ 

PS *šagay- ʻestar perdutʼ (metàtesi) < PS *gīš- ʻanar-se’n (a casa)ʼ  

< AA **gas- / **gus- ʻmoureʼ 

El verb d’estat šågåh ʻextraviar-seʼ apareix testimoniat en la Bíblia hebrea en 

forma qal (perf., impf., inf. cstr. i ptc.) i en hif. (ptc. i impf.). Amb relació a aquesta 

forma verbal bíblica, veg. Gesenius (993) i HAL (1313). 

Quant a la resta de les llengües semítiques, veg. les formes següents 

testimoniades en semític nord-occidental: fen. šgy ʻextraviar-seʼ (DNWSI 1109); aram. 

targ. šegåˀ (šgy) ʻestar perdutʼ (Jastrow 1521); j. aram. bab. šgy ʻestar perdutʼ (DJBA 

1108); i sir. šəgā ʻestar perdutʼ (LS 754); et. sakwaya ʻestar perdutʼ (CDG 498). L’acc. 

šagû II (AHw 1127) és considerat un préstec aram. per von Soden. 

Totes aquestes formes verbals han de ser explicades a partir d’una arrel PS 

*šagay- ʻestar perdutʼ, que reconstrueixo amb vocalisme a a causa de la seva estativitat. 

En la meva recerca etimològica, malauradament no he pogut relacionar cap arrel AA, 

nominal o verbal, que pogués estar relacionada d’una manera clara amb aquesta arrel 

verbal PS. 

Això no obstant, considero que aquesta arrel *šgy ʻestar perdutʼ, per metàtesi, ha 

d’estar relacionada amb l’arrel còncava *gīš ʻanar-se’n (a casa)ʼ que documenta l’acc. 

gâšu i amb la forma gsy ʻcórrerʼ de l’egipci (veg. HSED 225 i CDME 291), una arrel 
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verbal que deriva de l’arrel verbal AA *gas- / *gus- ʻmoureʼ (HSED 204), testimoniada 

en les llengües afroasiàtiques següents: tx. occ. *gusya- ʻmoureʼ; cuix. or. *goš- 

ʻmoure’s entre dos llocsʼ; Rift *gus- ʻconduir, fer seguirʼ. Quant a la reconstrucció 

d’aquesta arrel AA, veg. Ehret (1995: 186), el qual reconstrueix una arrel **gus- 

ʻconduirʼ; veg. també HSED (204). 

 

I. v²u²J ʻestar d’acord, ser semblantʼ 

PS *šaway- ʻassemblar-se; estar d’acordʼ i PS *šawiy- ʻfer igualʼ  

< AA **waˀ- / **way- ʻser amableʼ 

Quant a la base consonàntica šwy, Gesenius i HAL en donen dues accepcions 

verbals distintes. La primera d’aquestes arrels verbals de la forma šåwåh significa ʻestar 

d’acord, ser semblantʼ, un verb acusatiu que en la Bíblia hebrea està testimoniat en 

forma qal (perf. i impf.), pi. (perf.), hif. (impf.) i nitp. (perf.). Amb relació a aquesta 

primera accepció, veg. Gesenius (1000) i HAL (1333). 

Quant a la comparació amb les altres llengües semítiques, la base consonàntica 

šwy es troba documentada en semític nord-occidental i en semític sud-occidental: veg. 

aram. ofic., palm., j. aram. šwy ʻigualar, ser igualʼ (qal; DNWSI 1116); aram. bíbl. šewåh 

ʻesdevenir semblantʼ (hitp.; Gesenius 1114); aram. targ. šewåˀ (šwy) ʻassemblar-seʼ 

(Jastrow 1532); j. aram. palest. biz. šwwy (pe.) ʻser igual, substituir, equilibrarʼ (DJPA 

540); j. aram. bab. šwy ʻestar d’acord, ser igualʼ (DJBA 1117); sir. šwaˀ ʻestar d’acord, 

ser igualʼ (LS 760) i àr. sawiya (II) ʻfer igual, equipararʼ (Lane 1476).  

Totes aquestes formes verbals documentades m’han menat a reconstruir per al PS 

una arrel doble: per una banda, una d’estativa amb vocalisme a, *šaway- ʻassemblar-se; 

estar d’acordʼ; per l’altra, una de transitiva amb vocalisme i, *šawiy- ʻfer igualʼ (veg., 

quant a la reconstrucció consonàntica de l’arrel PS, Diakonoff-Kogan 1996: 29). El 

HSED no testimonia cap base consonàntica AA del tipus *swy. Això no obstant, 

considero que l’arrel PS *šaway- ʻassemblar-se; estar d’acordʼ i *šawiy- ʻfer igualʼ és 

una arrel verbal que en semític ha estat allargada mitjançant el Wurzeldeterminativ de 

connotacions clarament causatives *š- a una arrel originàriament biconsonàntica AA 

**waˀ- / **way- ʻser agradableʼ (HSED 520), testimoniada en eg. ỉw3 ʻser amable, estar 

contentʼ (amb un prefix ỉ-) i en tx. occ. *way- ʻser amableʼ. 

 

II. v²u²J ʻestablir, ubicarʼ (pi.) 

PS *šawiy- ʻestablir, ubicarʼ, cf. AA **yaˀ- ʻindret, casa; arribarʼ 
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La segona accepció és šåwåh II, un verb amb significat mig que significa 

ʻestablir, ubicarʼ. Aquest verb es troba testimoniat en la Bíblia hebrea únicament en 

forma pi. (perf. i ptc; impf. ʻfer, produirʼ) i pu. (impf.). Veg., quant a aquesta segona 

accepció verbal, Gesenius (1001) i HAL (1334). 

Aquest verb es troba documentat en la branca semítica nord-occidental: veg. 

nab. šwy3 ʻestablirʼ (qal, DNWSI 1117), aram. bíbl. šewåh ʻser establert, fetʼ (hitp., 

Gesenius 1114); j. aram. palest. biz. šwwy (pe.) ʻcol·locar, ubicarʼ (DJPA 540) i j. aram. 

bab. šwy ʻcol·locar, ubicarʼ (DJBA 1117). 

Tots aquests testimonis remeten a una arrel verbal PS que he reconstruït sota la 

forma *šawiy- amb el significat transitiu d’ʻestablir, ubicarʼ. Des de la perspectiva AA, 

considero que aquesta arrel verbal podria estar relacionada amb l’arrel nominal i verbal 

AA **yaˀ- ʻindret, casa; arribarʼ (HSED 534 i Ehret 1995: 477). Com a substantiu, 

aquesta arrel AA és testimoniada en les llengües afroasiàtiques següents: eg. ỉ3.t ʻindretʼ, 

tx. centr. *yay- < *yaH- ʻconstruccióʼ i tx. or. *yaˀ- ʻcasaʼ (HSED 534). Com a verb, 

aquesta arrel AA és testimoniada en eg. ii, iw ʻarribarʼ; cuix. *yaˀ- ʻcaminarʼ; tx. *yá 

ʻarribarʼ i omot. *yeˀ- ʻarribarʼ (veg. Ehret 1995: 477).  

Si s’accepta aquesta relació, doncs, l’arrel verbal PS *šawiy- ʻestablir, ubicarʼ 

s’hauria vist allargada pel Wurzeldeterminativ *š-, que, prefixat a l’arrel, i mitjançant el 

sufix -y, l’hauria verbalitzat i transitivitzat, per una banda, i li hauria donat una 

semàntica causativa, per l’altra. 

 

v²j²J ʻdoblegar-se, prosternar-seʼ (forma šaf. de ḥwy) 

PS *ḥay-ay- / *ḥay-aw (*ḥaw-ay amb metàtesi) ʻviure, estar viuʼ  

< PS *ḥay- ʻviu, viventʼ < AA **ḥay/w- ʻviu, viventʼ 

El verb šåḥåh ʻdoblegar-se, prosternar-seʼ es troba testimoniat en la Bíblia 

hebrea en nombrosos passatges en forma qal (imperat.), hif. (impf.) i eštafˁel (perf., 

impf., imperat., inf. cstr. i ptc.). Quant a aquest verb bíblic, veg. Gesenius (1005), que li 

atorga la tradicional base consonàntica šḥy, i HAL (1352), que el fa derivar de la forma 

šaf. fossilitzada del verb ḥwy ʻviureʼ. 

Quant a la resta de les llengües semítiques, veg. ug. yštḥwy, impf. Št d’una base 

consonàntica ḥwy que significa ʻprosternar-seʼ (DUL 380). Veg. també hbr. bíbl. šåḥaḥ 

ʻcorbarʼ (Gesenius 1005; HAL 1458) i aram. targ. šeḥî (rar) ʻser corbatʼ (Jastrow 1547). 

El testimoni de l’ug., que diferencia en el seu sistema d’escriptura els fonemes 

PS ḥ i ḫ, és en aquest sentit determinant, car és precisament aquesta forma verbal 
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ugarítica yštḥwy ʻprosternar-seʼ (DUL 380) la que ens evidencia que la presència de la 

fricativa sorda faringal ḥ en l’arrel ens impedeix de relacionar-ho amb una arrel PS šwḫ 

o šḫḫ, una base consonàntica que es troba testimoniada en totes les branques del 

semític: veg. hbr. bíbl. šwḥ ʻenfonsarʼ (Gesenius 1001); àr. sāḫa (swḫ) ʻenfonsar a la 

terraʼ (Kazimirski 1: 1460), acc. šaḫāḫum ʻdestruir-se, disminuir, consumir-seʼ (AHw 

1128).  

Quant a la reconstrucció etimològica de l’arrel PS simple *ḥayay- / *ḥayaw 

(*ḥaway amb metàtesi) ʻviure, estar viuʼ, d’on deriven aquestes formes fossilitzades 

documentades en hebreu bíblic i en ugarític, veg. supra la proposta de reconstrucció 

etimològica present a l’entrada del verb bíblic ḥåyåh. 

 

I. v²k²J, u¯k²J ʻestar tranquilʼ 

PS *šalaw- ʻestar tranquilʼ  

cf. PS *laˀay- ʻestar cansatʼ < AA **laˀ- ʻestar cansat, malaltʼ 

Amb relació a la base consonàntica šly i šlw, Gesenius fa la distinció clara entre 

dues arrels verbals. La primera, atesa l’estativitat del verb, vocalitza la conj. sufixada en 

a i en i (šålåh i šålẹw) i significa ʻestar tranquilʼ. Aquest verb està testimoniat en la 

Bíblia hebrea en forma qal (perf. i impf.), nif. (impf.) i hif. (impf.). Veg., quant a 

aquesta primera accepció, Gesenius (1017) i HAL (1392). 

La resta de les llengües semítiques documenten aquesta mateixa base 

consonàntica šly (llengües nord-occidentals) i šlw (llengües sud-occidentals); veg. aram. 

ant. šly ʻestar tranquilʼ (DNWSI 1142); aram. ofic. šlyh ʻtranquil·litatʼ (DNWSI 1142); sir. 

šlī ʻíd.ʼ (LS 778); ug. šlw ʻdescansarʼ (DUL 821); àr. salā (slw) ʻestar contentʼ (Lane 

1417) i et. śāhlawa ʻestar contentʼ (CDG 528), un verb augmentat de la base 

consonàntica ślw. L’acc. šelû IV ʻser negligentʼ és considerat un aramaisme per von 

Soden (AHw 1211): veg. aram. targ. šelåˀ (šly) ʻequivocar-seʼ, af. ʻnegligirʼ (Jastrow 

1582) i aram. bíbl. šålû ʻerrorʼ (Gesenius 1115).  

Totes aquestes formes verbals documentades en les llengües semítiques m’han 

conduït a reconstruir per al PS una arrel verbal estativa *šalaw- ʻestar tranquilʼ, que 

reconstrueixo amb vocalisme a per la semàntica estativa i amb tercera radical -w car així 

ho exigeixen les llengües semítiques sud-occidentals. Des d’una perspectiva 

camiticosemítica, aquesta arrel PS *šalaw- no és clara. Això no obstant, contemplo la 

possibilitat que aquesta arrel PS pugui estar relacionada amb l’arrel verbal PS *laˀay- 

ʻestar cansatʼ, ʻser lentʼ, documentada en semític nord-occidental i oriental (veg. ug. 
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lˀy/w ʻassecar-se, afeblir-se (II)ʼ (DUL 488); j. aram. lˀy ʻser feixucʼ (DNWSI 561); aram. 

targ. leˀî (lˀy) ʻser pesatʼ (Jastrow 686); sir. leˀiy, leˀay ʻser dèbilʼ (LS 354); àr. ˀalˀayā ʻser 

lent, cansatʼ (Freytag 1837). veg. també l’adj. acc. laˀû(m) (šerru) ʻdèbil (nen lactant)ʼ 

(AHw 540). Aquesta arrel PS *laˀay- ʻestar cansatʼ ha de derivar de l’arrel AA estativa 

*laˀ- ʻestar cansat, malaltʼ (HSED 353), una arrel verbal que es troba testimoniada en les 

llengües afroasiàtiques: tx. occ. *laˀ- ʻmalaltiaʼ i tx. or. *law- ʻesdevenir dèbil per 

manca d’aigua (les plantes)ʼ. 

Si s’accepta aquesta hipòtesi, l’arrel PS *šalaw- ʻestar tranquilʼ s’hauria vist 

allargada per un Wurzeldeterminativ š-, que l’hauria allargada cap al triconsonantisme. 

  

II. v²k²J ʻextreureʼ 

PS *šal-uw- / *šal-ul- ʻextreureʼ < AA **sol- ʻextreureʼ  

La segona accepció del verb šålåh significa ʻextreureʼ i en la Bíblia hebrea 

només apareix testimoniat un sol cop (veg. Gesenius 1017), en el llibre de Jb 27,8, en 

forma d’impf. apocop. de la forma qal: IJ�p�b V�Ik5t k�J	h h�F (ʻquan Déu li pren la vidaʼ; 

cf. LXX kai; tivı gavr ejstin ejlpi;ı ajsebei' o{ti ejpevcei, veg. Rahlfs 2: 314).  

Si la lectura és correcta, la forma s’equipara amb les bases consonàntiques šlw i 

šll que testimonien totes les branques del semític: veg hbr. bíbl. šålal ʻextreureʼ 

(Gesenius 1021); j. aram. palest. biz. šly ʻextreureʼ (DJPA 553); j. aram. bab. šly 

ʻextreure (vi)ʼ (DJBA 1149); sir. šlaˀ (šly) (LS 778); acc. šalû II (šlw) ʻllençarʼ; àr. salla 

ʻtreure, extreureʼ (Kazimirski 1: 1116) i et. sassala (< slsl) ʻser separatʼ (CDG 516). 

Aquesta arrel verbal semítica *šul- ʻextreureʼ és molt antiga, car es remunta a 

l’arrel AA *sol- ʻextreureʼ, testimoniada en les llengües txàdiques occ. (*sol-) i les 

centrals (*sVl-) amb el mateix significat originari d’ʻextreureʼ (veg. HSED 480). Quant a 

la reconstrucció d’aquesta arrel verbal AA, veg. també Ehret (1995: 158), el qual la 

reconstrueix sota la forma **sîl- ʻextreureʼ. 

 

I. v²b²J ʻcanviarʼ 

PS *šan-aw- ʻtransformar-se, canviarʼ, cf. PS *šan- ʻanyʼ < AA **san- ʻanyʼ 

De la base consonàntica šny, els diccionaris de Gesenius i el de Koehler-

Baumgartner (HAL) en donen tres accepcions diferents. L’accepció primera de šånåh 

significa ʻcanviarʼ i es troba testimoniada en la Bíblia hebrea en forma qal (perf., impf. i 

inf. cstr.), pi. (perf. i impf.), pu. (impf.) i hitp. (perf.). Veg., amb relació a aquesta 

primera accepció, Gesenius (1039) i HAL (1476). 
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Quant a la resta de les llengües semítiques, la base consonàntica *šnw es troba 

testimoniada en semític nord-occidental i en oriental: veg. aram. ofic., nab. i j. aram. šny 

ʻcanviarʼ (DNWSI 1175); j. aram. palest. biz. šny ʻcanviar, ser diferentʼ (DJPA 560); j. 

aram. bab. šny ʻcanviarʼ (DJBA 1164); ug. šnw ʻtransformar-se, canviar; anar-se’nʼ (DUL 

834) i acc. šanû ʻcanviarʼ (cl. i/i, AHw 1166).  

Totes aquestes formes verbals menen a reconstruir una arrel verbal intransitiva 

PS *šanaw- ʻtransformar-se, canviarʼ, que reconstrueixo amb vocalisme a a causa de la 

intransitivitat verbal. Tot i que l’origen AA d’aquesta arrel no és prou clar, considero que 

l’arrel PS *šanaw- podria estar relacionada amb l’arrel nominal PS *šan- ʻanyʼ, un 

substantiu primitiu documentat en totes les branques del semític (veg. canan. antic, fen., 

pun., hbr., samal, aram. antic i ofic., palm., hatra i j. aram. šnh ʻanyʼ (DNWSI 1170); ug. 

šnt; acc. šattu; SAr. sn ʻíd.ʼ (?) (DOSA 338) i àr. san-at-. Aquest nom primitiu PS *san- 

deriva de l’arrel AA *san- ʻanyʼ (HSED 462), una arrel nominal testimoniada també en tx. 

occ. *sVn- ʻestació de plugesʼ. 

 

II. v²b²J ʻrepetir, fer una altra vegadaʼ 

PS *ṯaniy- ʻrepetir, fer una altra vegadaʼ < PS *ṯnī ʻdosʼ (num.) 

I, finalment, la tercera accepció d’aquesta base consonàntica és šånåh III, que 

significa ʻrepetir, fer una altra vegadaʼ, un verb testimoniat en la Bíblia hebrea en forma 

qal (perf., impf. i imperat.) i nif. (inf. cstr.). Quant a aquesta forma verbal bíblica, veg. 

Gesenius (1040) i HAL (1477, šånåh II). 

Una base consonàntica ṯny es troba testimoniada en semític nord-occidental i en 

semític sud-occidental: veg. j. aram. bab. šny ʻrespondre, repetirʼ (DJBA 1165); acc. 

šanû(m) III ʻfer per segona vegada, referʼ (i/i, AHw 1165) i àr. ṯannā (ṯny) ʻrepetir, 

explicarʼ (Lane 356). L’et. zenawa ʻinformar, fer saberʼ provindria d’una forma 

*senawa amb s-n > z-n per assimilació (així Leslau, CDG 641). 

Reconstrueixo, tenint presents els testimonis de les llengües semítiques antigues, 

per al PS una arrel verbal transitiva *ṯaniy- ʻrepetir, fer una altra vegadaʼ. L’origen 

etimològic d’aquesta arrel verbal crec que ha de ser denominatiu del substantiu PS *ṯnī 

ʻdosʼ (num.), una arrel nominal testimoniada en totes les branques del semític: veg. fen., 

pun, hbr. šnym ʻdosʼ (dual) (DNWSI 1176); hbr. bíbl. šenayim ʻdosʼ (Gesenius 1040); acc. 

šina, šanu; SAr. ṯny ʻdosʼ, àr. ˀiṯnāni ʻdosʼ, ṯānī ʻsegonʼ (Lane 359) i et. sānəy 

ʻl’endemàʼ (CDG 509). 
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III. v²b²J ʻelevar, exaltarʼ 

La tercera accepció de šånåh és una forma verbal molt poc testimoniada en la 

Bíblia hebrea, car apareix documentada, amb el significat d’ʻelevar, exaltarʼ únicament 

en dos passatges: Pr 24,21 (documentat en ptc. pl. de la forma qal (oh°bIJ ʻelevat, 

exaltatʼ; cf. LXX ajpeiqhvsh°", veg. Rahlfs 2: 224) i Est 2,9 (testimoniat en impf. sf. de la 

forma derivada pi.). 

El testimoni de les llengües semítiques i la reconstrucció radical d’aquesta forma 

verbal presenten alguns problemes pel que fa a la sibilant. El testimoni del SAr. s3nw 

ʻbrillarʼ (Müller 1962: 65) exigiria una fricativa alveolar sorda s en PS i en l’arrel verbal 

bíblica; el testimoni de l’et. śannaya ʻser bonicʼ (CDG 531) menen a reconstruir per a 

l’hbr. bíbl. i per al PS una arrel verbal de primera radical dental lateral sorda ś.  

El testimoni de l’ àr. sanā (snw i sny) ʻbrillar, ser fulgent, resplendentʼ 

(Kazimirski 1: 1154); ʻser elevat, excelsʼ; II ascendir, pujar; IV exaltar, elevar (Lane 

1448), relacionat amb l’hbr. šny menen a reconstruir per al PS una arrel amb primera 

radical fricativa postalveolar sorda š.  

La derivació PS d’aquesta forma verbal bíblica no és clara. Quant a la seva 

relació amb el subst. bíbl. šånî ʻporpraʼ, veg. Gesenius (1040) i HAL (1480). Amb 

relació a aquest substantiu, veg. ug. ṯn ʻrogenc, de color porpraʼ (DUL 921) i acc. šinītum 

ʻcoloració, tintʼ (AHw 1242); cf. també àr. šanā (šnw) ʻbrillarʼ (Kazimirski 1: 1154) i et. 

śannaya ʻser bonicʼ (CDG 531). 

 

v²x²J ʻespoliar, destruirʼ  

PS *šasiy- / *šasis- ʻespoliar, destruirʼ  

El verb transitiu šåsåh ʻespoliar, destruirʼ és un verb que en la Bíblia hebrea 

apareix testimoniat en forma qal (perf., impf. i ptc.) i pō. (= qal, perf.). Veg., quant a 

aquesta forma verbal bíblica, Gesenius (1042) i HAL (1485). 

En la Bíblia hebrea aquest verb té una forma paral·lela i geminada, šåsas que té 

el mateix significat ʻespoliar, destruirʼ (veg. Gesenius 1042). No es troba testimoniat en 

cap altra llengua semítica. Tampoc no he pogut trobar cap arrel, nominal o verbal, AA 

amb la qual es pogués relacionar aquest verb. 

 

v²g²J ʻmirar (amb interès), observarʼ 

PS *ṯaˁiy- ʻoferirʼ 
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El verb šåˁåh ʻmirar (amb interès), observarʼ es troba testimoniat en la Bíblia 

hebrea en forma qal (perf. i impf.), hif. (imperat.) i hitp. (impf.). Quant a aquesta forma 

verbal bíblica, veg. Gesenius (1043) i HAL (1486); cf. també supra la variació radical 

que ha d’estar relacionada amb aquesta arrel verbal de l’hebreu bíblic šåˀiy ʻmirarʼ. 

L’hebreu bíblic també té documentada una forma pll (šˁˁ) dividida per Gesenius 

(1044) en dues accepcions: la primera, ʻuntar, blindarʼ i la segona, ʻdivertir-se, delectar-

seʼ, amb les quals arrels podria trobar-se relacionat el verb šåˁåh . 

Quant a la resta de les llengües semítiques, la base consonàntica *ṯˁy- es troba 

documentada en totes les branques del semític amb el significat genèric d’ʻoferirʼ: veg. 

ug. ṯˁy ʻoferirʼ (DUL 894); acc. šeˀû I (šˁy) ʻcercar, buscarʼ (AHw 1222, el significat de 

ʻcercarʼ és una derivació secundària); SAr. mṯˁt (ṯˁy) ʻofrena d’encensʼ (DOSA 548); ṯaġā 

(ṯġw) ʻdonar alguna cosaʼ (Kazimirski 2: 226). Amb relació a aquesta arrel i la 

problemàtica comparativa que presenta, veg. DUL (894).  

Leslau relaciona el verb et. śawˁa (śwˁ) ʻoferir un sacrificiʼ (veg. CDG 538) amb 

els verbs següents: àr. šayyaˁa ʻcremarʼ (Dillmann 256), àr ṯaġā (ṯġw) ʻdonar alguna 

cosaʼ (Kazimirski 2: 226) i SAr. mṯˁt (ṯˁy) ʻofrena d’encensʼ (DOSA 548). Però considero 

que, tenint presents les correspondències fonològiques del PS, la relació s’hauria 

d’establir de la manera següent: per una banda, entre l’et. śawˁa (śwˁ) ʻoferir un 

sacrificiʼ (veg. CDG 538) i l’àr. šayyaˁa ʻcremarʼ (Dillmann 256), car aquestes formes 

han de derivar del PS *św/yˁ, una arrel que, per forma i per semàntica, relaciono amb 

l’arrel AA **ŝVw- ʻllum, il·luminacióʼ (HSED 492). Per l’altra, entre el verb àr. ṯaġā 

(ṯġw) ʻdonar alguna cosaʼ (Kazimirski 2: 226) i el substantiu derivat del SAr. mṯˁt (ṯˁy) 

ʻofrena d’encensʼ, car ambdues formes, tenint presents les correspondències 

fonològiques, han de derivar-se de l’arrel PS *ṯaˁiy- ʻoferir, buscarʼ (la presència del 

fonema ġ en el verb àrab ha de ser considerada un canvi secundari d’una original 

faringal fricativa PS *ˁ). 

Totes aquestes formes que testimonien les llengües semítiques han de derivar-se 

d’una hipotètica arrel PS que reconstrueixo sota la forma *ṯaˁiy- i que tradueixo amb el 

significat genèric d’ʻoferirʼ, amb vocalisme i per raó de la transitivitat verbal. La meva 

recerca etimològica m’ha conduït a considerar la possibilitat que aquesta arrel PS, 

allargada per un sufix -y en període PS, pugui ser relacionada amb el substantiu AA 

**čaˁ- / **čiˁ- ʻpresaʼ (HSED 109), una arrel nominal testimoniada en tx. occ. *čiw- 

ʻpescarʼ i en Dhl. *ṯaˁ-aaδ- ʻparanyʼ. 
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v²p²J ʻnetejar, treureʼ (nif. i pu.) 

I. PS *šap-iy- ʻanivellar, allisar, netejarʼ < AA **sip- ʻbufarʼ  

II. PS *šap-aw- ʻenlairar-seʼ / *šap-ap- ʻsurarʼ < AA **saf- /suf- ʻenlairar-se, saltarʼ 

El verb šåpåh ʻnetejar, treure (el vent)ʼ és un verb que en hebreu bíblic es troba 

testimoniat només en formes derivades: nif. (ptc. pass.) i pu. (perf. consec.). Amb 

relació a aquesta forma verbal bíblica, veg. Gesenius (1045) i HAL (1495).  

Quant a la resta de les llengües semítiques, aquesta base consonàntica es troba 

conservada sota la forma špy en sem. nord-occ. i špy/w en semític oriental i sud-

occidental. També he trobat documentada una forma geminada *špp en totes les 

branques del semític. Quant a totes aquestes formes verbals, veg. aram. ofic. špy ʻallisar, 

calmarʼ (DNWSI 1183); aram. targ. špåˀ (špy) (ptc. pass.) ʻallisar, anivellarʼ; (pa.) 

ʻallisar, anivellarʼ (Jastrow 1615); j. aram. bab. špy ʻnetejarʼ (DJBA 1169); acc. šapû III 

ʻcallar, romandre en silenciʼ (špw) (AHw 1177); àr. safā (sfy i sfw) ʻaixecar i endur-se la 

polsʼ (Lane 1377).  

Veg. també les formes geminades presents a distintes llengües semítiques: sir. 

šap ʻcaminar silenciosamentʼ (LS 793); àr. saffa ʻvolar arran de terraʼ (Lane 1367); acc. 

šapāpu ʻmoure’s a través de (?)ʼ (AHw 1170) i et. safafa ʻsurarʼ (CDG 487). 

Totes aquestes formes que acabo de mencionar es troben relacionades entre si 

des d’un punt de vista etimològic. He volgut reconstruir per al PS dues arrels distintes, 

que expliquen les formes documentades en les llengües semítiques antigues. La primera 

d’aquestes arrels és *šapaw- ʻenlairar-seʼ i *šapap- ʻsurarʼ, dues variacions radicals que 

han de remuntar-se a una arrel biconsonàntica que deriva de l’arrel intransitiva AA 

**saf- / **suf- ʻenlairar-se, saltarʼ (HSED 457), una arrel verbal documentada, a banda 

del PS, en tx. centr. *saf- ʻsaltarʼ. 

La segona arrel que reconstrueixo per al PS, i que es troba documentada sobretot 

en les llengües semítiques nord-occidentals, és l’arrel verbal transitiva *šapiy- 

ʻanivellar, allisarʼ, allargada i vocalitzada pel sufix transitiu -iy. Aquesta arrel pot estar 

emparentada amb l’AA **sip- ʻbufarʼ (HSED 476), una arrel testimoniada, a banda del PS, 

en tx. centr. *sip- ʻbufarʼ i que, paral·lelament, podria estar emparentada amb el PS 

*nšp- ʻbufar, respirarʼ i amb l’eg. nšp ʻrespirʼ. 

 

v²e²J ʻdonar beure, abeurarʼ (hif.) 

PS *šaq-iy- ʻdonar beure, regarʼ < AA **seḳ- ʻbeureʼ 
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El verb causatiu šåqåh ʻdonar beure, abeurarʼ és un verb que en la Bíblia hebrea 

es troba documentat en formes derivades: hif. (perf, impf., imperat. i inf. cstr.) i pu. 

(impf.), veg. HAL (1512); quant al significat bàsic i no causatiu de ʻbeureʼ, veg. šåtåh I, a 

Gesenius (1059). Veg. també la forma pll de l’hbr. bíblic šqq ʻcórrer, fluirʼ (Gesenius 

1055 i HAL 1519) i la forma còncava šwq II ʻser abundantʼ (Gesenius 1003 i HAL 1344). 

Aquest verb, de tercera radical y, és testimoniat a totes les branques del semític 

sota la mateixa base consonàntica *šqy: veg. aram. ofic. i j. aram. šqy (af.) ʻdonar beure, 

regarʼ (DNWSI 1186); aram. targ. šeqåˀ (šqy) ʻdonar beureʼ (af., Jastrow 1622); j. aram. 

palest. biz. šqy ʻdonar beureʼ (af., DJPA 564); j. aram. bab. šqy ʻdonar beureʼ (af., DJBA 

1173); sir. (aph.) ʻíd.ʼ (LS 798); ug. šqy ʻoferir quelcom per beureʼ (Š ʻabeurarʼ) (DUL 

840); acc. šaqû(m) III ʻabeurar, irrigarʼ (AHw 1181); SAr. s1qy ʻabeurarʼ (DOSA 343); àr. 

šaqā ʻdonar beureʼ (Lane 1384); et. saqaya, śaqaya ʻregarʼ (CDG 511). 

Totes aquestes formes tan clarament causatives que les llengües semítiques 

testimonien en forma bàsica o derivada, han de provenir d’una arrel PS *šaqiy-, que 

tradueixo amb el significat causatiu de ʻdonar beure, regarʼ, una arrel verbal que, des del 

punt de vista AA, s’ha vist allargada per un determinatiu radical -y sufixat, car deriva de 

l’arrel AA biconsonàntica **seḳ- ʻbeureʼ: la forma causativa és clarament pròpia de les 

llengües semítiques, encara que el HSED (468) reconstrueixi el significat causatiu també 

per a l’arrel afroasiàtica. Aquesta arrel verbal AA **seḳ- es troba testimoniada, a banda 

del PS *šaqiy-, en les llengües afroasiàtiques següents: tx. occ. *syaḳu- ʻvessar en un 

recipientʼ, tx. centr. *syaxwa- ʻbeureʼ i en cuix. *sak’- *suk’- ʻsegregar, suarʼ. Quant a 

la reconstrucció d’aquesta arrel AA, veg. Ehret (1995: 158) i HSED (568). 

 

v²r²J ʻabsoldreʼ 

PS *šariy- ʻalliberarʼ < AA **sar- / **sayar- ʻanar-se’nʼ 

El verb transitiu šåråh ʻabsoldreʼ es troba testimoniat en la Bíblia hebrea en 

forma qal (impf.) i pi. (perf.). Quant a aquesta forma verbal bíblica, veg. Gesenius 

(1056) i HAL (1523). 

Aquest verb també es troba testimoniat en semític nord-occidental i sud-

occidental sota la base consonàntica šry (de clara semàntica causativa) i šrw: veg. aram. 

antic, aram. ofic., nab., palm., hatra, j. aram. ʻalliberarʼ (qal, DNWSI 1192); aram. targ. 

šeråˀ, šerẹˀ (šry) ʻalliberarʼ (Jastrow 1630); j. aram. palest. biz. šry ʻalliberar, perdonarʼ 

(DJPA 566); j. aram. bab. šry ʻabsoldreʼ (DJBA 1178); sir. šərā ʻabsoldreʼ (LS 803); àr. 

sarā (srw) ʻremoureʼ (Lane 1353) i et. saraya (yəsray, yəsri), śaraya ʻperdonar, 
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absoldre, expiar, accedirʼ (CDG 515). Quant a l’ug. šry/w ʻalliberarʼ (DUL 846), la clara 

semàntica causativa de l’ug. faria postular potser una tercera radical y. 

Totes aquestes formes que documenten les llengües semítiques em menen a 

reconstruir per al PS una arrel verbal *šariy-, que tradueixo amb el significat genèric 

d’ʻalliberarʼ i que vocalitzo amb i a causa del caràcter transitiu que expressa. L’origen 

AA d’aquesta arrel, però, no és del tot clar. Ofereixo a continuació la hipòtesi que em 

sembla més plausible: fer derivar el PS *šariy- ʻalliberarʼ de l’arrel verbal AA **sar- / 

**sayar- ʻanar-se’nʼ, una arrel que es troba testimoniada en PS i en txàdic: veg. PS, a 

banda de *šariy- ʻalliberarʼ, *šīr- ʻanar-se’nʼ (veg. àr. syr); tx. occ. *sayar- ʻanar-se’nʼ; 

tx. centr. *sar- ʻtornarʼ; tx. or. *sar- ʻarribarʼ.  

Si s’accepta aquesta hipòtesi, l’arrel PS *šariy- es va allargar en l’estadi PS pel 

sufix determinatiu -y, el qual, mitjançant la vocalització temàtica i, hauria donat a la 

nova arrel verbal una semàntica clarament causativa: **ʻanar-se’nʼ > *ʻfer que se’n 

vagiʼ, i.e., ʻalliberarʼ. 

 

v²,²J ʻbeureʼ 

PS *šatay- ʻbeureʼ < AA **sataw- / **satay- ʻbeureʼ 

El verb šåtåh ʻbeureʼ es troba testimoniat en la Bíblia hebrea en forma qal (perf., 

impf., imperat., inf. abs. i cstr., i ptc. act.) i nif. (impf.). Quant a aquesta forma verbal 

bíblica, veg. Gesenius (1059) i HAL (1537). Amb relació a la forma causativa ʻabeurar, 

regar, donar beureʼ, veg. supra l’entrada de l’hbr. bíbl. šåqåh. 

Quant a la resta de les llengües semítiques, la base consonàntica *šty- es troba 

documentada en totes les branques del semític amb el mateix significat de ʻbeureʼ: veg. 

ug. šty (DUL 852); DA, aram. ofic., palm. i j. aram. šty (DNWSI 1198); j. aram. palest. biz. 

šty ʻbeureʼ (DJPA 569); j. aram. bab. šty ʻbeureʼ (DJBA 1184); sir. štō (LS 811); acc. šatû 

(AHw 1202); SAr. sty m-s1ty ʻlibació (subst.)ʼ (DOSA 347) i et. satya (CDG 518). Veg. 

també l’arrel geminada štt ʻfluir?ʼ en aram. ofic. (DNWSI 1200). 

Totes aquestes formes verbals que documenten les llengües semítiques menen a 

reconstruir per al PS una arrel verbal que reconstrueixo amb la forma *šatay- i que 

tradueixo amb el significat de ʻbeureʼ. Al seu torn, aquesta arrel verbal semítica és molt 

antiga, car es remunta a l’arrel AA **sataw- / **satay- ʻbeureʼ, una arrel documentada, a 

banda de l’arrel *šatay- reconstruïble per al PS, en l’arrel estativa del tx. centr. *sawat- 

ʻestar assedegatʼ. Cal notar que l’alternança de les semivocals w i y pot respondre a 

motius d’agentivitat verbal (estativitat vs. agentivitat; veg. HSED 465). Quant a les 
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isoglosses semàntiques de ʻbeureʼ presents a les llengües AA, veg. la reconstrucció de 

Bender (2007: 12). 
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v²t²T ʻmarcar (el límit)ʼ (pi.) 

hbr. bíbl. tawiy- ʻmarcar, fer un senyalʼ < PS *taw- ʻmarcaʼ 

< PS *ˀawiy- ʻdesitjar, marcarʼ < PS *ˀaw- / *haw- ʻdesigʼ < AA **haw- ʻdesigʼ  

El verb tåˀåh (Gesenius 1060), de significat i etimologia dubtosa, es troba 

documentat en la Bíblia hebrea en forma pi. (impf. 3 msc. pl., tetåˀû) en el llibre de Nm 

34,7 i 8, i significa, per context, ʻmarcar (el límit)ʼ; així i tot el significat és força 

dubtós. Reprodueixo a continuació els passatges en qüestió: 

• Nm 34,7: r�v�v r¶v o�f�k Ut�,�T k¶s�D�v o�H�v-i�n (ʻlimitareu la vostra frontera des del 

Mediterrani fins a Oraharʼ; cf. LXX: katametrhvsete, veg. Rahlfs 1: 279).  

• Nm 34,8: ,�·n"j t¶c�k Ut�,�T r�v�v r¶v	n (ʻdes d’allà la fareu passar per Lebó-Hamatʼ; 

cf. LXX katametrhvsete, veg. Rahlfs 1: 279).  

Quant a aquesta forma verbal bíblica, veg. Gesenius (16), HAL (1542) i Jenni 

(1968: 271). Gesenius posa en relació aquest verb amb l’hbr. ˀåwåh II (Gesenius 16) 

ʻsenyalar, marcarʼ (vegeu-ne l’entrada corresponent). No es troba testimoniat en cap 

altra de les llengües semítiques. Crec que aquesta relació s’ha d’acceptar si tenim 

presents els passos següents: el verb hebreu tawiy- ʻmarcar, fer un senyalʼ ha de ser 

considerat un verb denominatiu del substantiu taw ʻmarcaʼ, testimoniat també en hebreu 

bíblic. Aquest substantiu, no testimoniat en cap altra família afroasiàtica (veg., emperò, 

Diakonoff 1995: 23, el qual relaciona el substantiu PS amb l’eg. tỉ-t ʻimatge, amuletʼ), 

cal que sigui considerat derivat (amb el prefix t-) de l’arrel verbal PS *ˀawiy- ʻdesitjar, 

marcarʼ, una arrel que és denominativa del substantiu PS *ˀaw- / *haw- ʻdesigʼ, la qual 

deriva del substantiu primitiu AA **haw- ʻdesigʼ.  

 

I. v²u²T ʻmarcar, fer un senyalʼ (pi. i hif.) 

hbr. bíbl. tawiy- ʻmarcar, fer un senyalʼ < hbr. bíbl. taw- ʻmarcaʼ 

< PS *ˀawiy- ʻdesitjar, marcarʼ < PS *ˀaw/ *haw- ʻdesigʼ < AA **haw- ʻdesigʼ  

Quant a la base verbal consonàntica twy, els diccionaris de Gesenius i de 

Koehler-Baumgartner en donen dues accepcions diferenciades. La primera és formada 

pel verb denominatiu tåwåh ʻmarcar, fer un senyalʼ (Gesenius 1063, HAL 1563), 

testimoniat només en forma pi. (impf.), en 1Sa 21,14, i en forma hif. (perf.) en Ez 9,4. 

És un verb derivat del substantiu tåw ʻmarcaʼ, un substantiu que podria estar relacionat 

amb la base consonàntica ˀwy: veg. supra l’entrada corresponent de l’hbr. bíbl. ˀåwåh II 

ʻsenyalar, marcarʼ (Gesenius 16). 
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Acceptada aquesta hipòtesi, doncs, el verb hebreu tawiy- ʻmarcar, fer un senyalʼ 

ha de ser considerat un verb denominatiu del substantiu taw ʻmarcaʼ, testimoniat també 

en hebreu bíblic. Aquest substantiu, no testimoniat en cap llengua afroasiàtica (veg., 

emperò, Diakonoff 1995: 23, el qual relaciona el substantiu PS amb l’eg. tỉ-t ʻimatge, 

amuletʼ), cal que sigui considerat derivat (prefix t-) de l’arrel verbal PS *ˀawiy- ʻdesitjar, 

marcarʼ, una arrel denominativa del substantiu PS *ˀaw- / *haw- ʻdesigʼ, que deriva del 

substantiu primitiu AA **haw- ʻdesigʼ. 

 

II. v²u²T ʻfer mal, ferirʼ (hif.) 

PS *tawiy- ʻfer mal, ferirʼ, cf. AA **tiˀ- *tVy- ʻdominarʼ  

La segona accepció és formada pel verb tåwåh II, que significa probablement, en 

forma hif., ʻfer mal, ferirʼ (cf. LXX kai; to;n a{gion tou' Israhl parwvcunan, veg. Rahlfs 2: 

84); no crec que, etimològicament parlant, s’hagi de relacionar amb la primera accepció 

suara comentada. Es troba testimoniat únicament en forma derivada hif. (perf. 3 pl.) en 

el Sl 78,41 : Uu�,�v k	t�r�G�h JIs�eU (ʻferien el Sant d’Israelʼ). Amb relació a aquesta 

forma verbal bíblica, veg. Gesenius (1063) i HAL (1563). 

Quant a la resta de les llengües semítiques, potser caldria relacionar aquest verb 

hebreu amb els verbs arameus següents, que presenten un significat ja molt derivat: sir. 

twaˀ (LS 817), aram. targ. tewah (Vu,) ʻestar ansiós, tenir porʼ (Jastrow 1651) i tehåˀ 

(thy, thˀ, thh) ʻestar sorprèsʼ (Jastrow 1648). No he pogut establir correspondències amb 

cap altra forma verbal ni en semític oriental ni en semític sud-occidental. 

L’origen etimològic d’aquesta arrel, doncs, no és prou clar. He reconstruït per al 

PS l’arrel *tawiy- ʻfer mal, ferirʼ, car així ho testimonia l’hebreu bíblic. És possible que 

aquesta arrel verbal estigui relacionada amb l’arrel AA **tiˀ- **tVy-, que significa 

ʻdominarʼ (HSED 502) i que es troba testimoniada en les llengües afroasiàtiques 

següents: ber. *tVy- ʻexcel·lirʼ; tx. occ. *tiˀ- ʻdominar, posseirʼ; Rift *tiˀ- ʻser 

prominent, emergirʼ, una arrel verbal que podria estar relacionada amb l’arrel nominal 

AA *tVy- ʻpare, capitostʼ (HSED 511), testimoniada en ber. *tVy- ʻguiaʼ i en eg. ỉty ʻpare, 

monarca, príncepʼ (CDME 32).  

 

v²f²T ʻreunir-seʼ (pu.) 

PS *tak-aw- ʻreunir-seʼ < AA **tVk- ʻparlar, preguntarʼ 

El verb tåkåh té en la Bíblia hebrea un significat dubtós (veg. Gesenius 1067 i 

HAL 1593). Per context potser podria significar ʻreunir-seʼ. Apareix únicament 
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testimoniat un sol cop en la Bíblia hebrea, en forma puˁal (perf. 3 pl.) al llibre de 

Deutoronomi (33,3): W�k�d�r�k UFWT o	v�u (ʻes reuneixen sota els teus peusʼ).  

La versió grega dels Setanta tradueix aquest passatge amb el verb ʻserʼ regit d’un 

sintagma preposicional (kai; ou|toi uJpo; se; eijsin, veg. Rahlfs 1: 351), mentre que 

Àquila, en traduir ejplhvghsan, considera UFWT una forma hof. de l’arrel nkh). Quant a la 

història de la interpretació d’aquest hàpax bíblic, veg. Greenspahn (1984: 167). Quant a 

les traduccions aramees antigues d’aquest hàpax bíblic, veg. Greenspahn (1984: 59). 

En totes les llengües semítiques hi ha testimoniada una base consonàntica tky i 

una de geminada tkk, les quals tenen el significat d’ʻoprimir, fer malʼ. Quant a aquestes 

formes verbals, veg. pun. i palm. tky ʻlligar; amenaçarʼ (DNWSI 1214); acc. takāku 

ʻoprimirʼ i àr. tkk ʻdestruir, tallarʼ.  

Tot i el testimoni d’aquestes formes, que formalment podrien estar relacionades 

amb el hàpax bíblic tåkåh, considero que han de tenir un origen etimològic distint. Així, 

l’accepció d’ʻoprimir, fer malʼ (tky, tkk) podria relacionar-se amb l’arrel verbal 

biconsonàntica de l’AA **tuk- ʻcolpir, oprimirʼ (HSED 507), una arrel verbal que, a 

banda del PS *takiy- / *takuk- ʻoprimirʼ, es troba documentada en les llengües 

afroasiàtiques següents: ber. *tVk- ʻcolpirʼ; tx. occ. *tak / *tuk- ʻenganyar, colpirʼ; tx. 

centr. *tukwa- ʻcolpirʼ; saho-afar *tak- / *tok- ʻcolpirʼ i omot. *tuk- ʻdanyar, colpirʼ. 

Quant a la reconstrucció d’aquesta arrel AA veg. també Ehret (1995: 140). 

Paral·lelament a aquesta arrel verbal, he volgut reconstruir, per al PS, car així ho 

testimonia l’hbr. bíbl. tåkåh, una arrel verbal tipus *takaw- que devia tenir el significat 

de ʻreunir-se en assembleaʼ, una arrel que, des del punt de vista diacrònic, es devia 

haver allargat amb un sufix -w (i no pas -y, car així ho exigeix el testimoni afroasiàtic) i 

que provindria de l’arrel verbal biconsonàntica AA **tok-, que significa ʻparlar, 

preguntarʼ (HSED 505). Aquesta arrel verbal AA es troba testimoniada, a banda del PS 

tåkåw-, en ber. *tVk- ʻinquirirʼ i en tx. occ. *twak- ʻparlarʼ, ʻpreguntarʼ (veg. HSED 505). 

 

v²k²T ʻpenjarʼ 

PS *tal-iy- ʻpenjarʼ / *tal-uw- ʻseguir, succeirʼ < AA **tul- ʻpenjarʼ 

El verb transitiu tålåh ʻpenjarʼ apareix testimoniat en la Bíblia hebrea en forma 

qal (tr. amb ac. rei i ac. pers.; perf., impf., imperat., inf. cstr., ptc. act. i pass.), nif. (perf. 

i impf.) i pi. (perf.). Quant a aquesta forma verbal bíblica, veg. Gesenius (1067) i HAL 

(1601). 
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Amb relació al grup de llengües semítiques sud-occ., veg. els verbs de base 

consonàntica tlw documentats en les llengües següents: SAr. tlw ʻcontinuar fent 

quelcomʼ (DOSA 533); àr. talā (tlw) ʻseguirʼ (Lane 313) i et. talawa ʻseguir, succeir, 

acompanyar, adherirʼ (CDG 575).  

El semític nord-occidental i l’acc. testimonien la base consonàntica tly ʻpenjarʼ, 

de caràcter més agentiu-causatiu: veg. aram. ofic. i j. aram. tly ʻpenjarʼ (qal, DNWSI 

1215); aram. targ. telåˀ (tly) ʻalçar, penjar, suspendreʼ (Jastrow 1671); j. aram. palest. 

biz. tly ʻpenjar, suspendre, elevarʼ (DJPA 582); j. aram. bab. tly ʻpenjarʼ (DJBA 1208) i 

acc. tullû II (D) ʻcobrir, ornamentarʼ (AHw 1369) (tly). Hommel (1894: 57) interpretà el 

sem. tly amb un significat de ʻpenjar de, ser proper a > seguirʼ. Aquesta connexió és 

també suggerida per von Soden (AHw 1369). Amb relació a aquesta arrel verbal, veg. el 

subst. tl en antic aram. i ofic. ʻmunt de ruïnesʼ (DNWSI 1215) i el sem. *tall- / *till- 

ʻturóʼ (HSED 509, Diakonoff et alii 1995: 22 i Ehret 1995: 142). 

Vistos els testimonis de les llengües semítiques nord-occidentals i de l’accadi, 

que testimonien la base *tly, i els testimonis de les llengües semítiques sud-occidentals, 

que testimonien la base *tlw, he reconstruït per al PS dues arrels verbals, d’origen 

biconsonàntic, però que en PS han estat allargades pels sufixos -y i -w: *taliy- ʻpenjarʼ i 

*taluw- ʻseguir, succeirʼ. Aquestes arrels deriven de l’arrel verbal biconsonàntica AA 

**tul- ʻpenjarʼ (HSED 508), testimoniada també en tx. or. sota la forma *tul- ʻpenjarʼ. 

Quant a la reconstrucció d’aquesta arrel AA, veg. també Ehret (1995: 142). 

 

v²b²T ʻllogar, donarʼ 

PS *tan-iy- ʻdonarʼ < PS *tin- ʻdonarʼ 

El verb tånåh I (Gesenius 1071) significa, si la lectura és correcta, ʻllogar, donarʼ 

(una forma molt propera a ntn) i es troba testimoniat en la Bíblia hebrea en forma qal 

(impf.) i hif. (perf.). Es troba testimoniat, també, amb un significat ja molt derivat, en j. 

aram. palest. biz. tny ʻrepetir, recitar, dirʼ (DJPA 585) i en j. aram. bab. tny ʻrepetir, 

aprendre una tradició tanaítica, recitar, relatar una tradicióʼ (DJBA 1060). Tampoc no he 

pogut relacionar l’arrel PS *taniy- ʻdonarʼ amb cap arrel verbal AA, nominal o verbal, 

que pogués estar relacionada amb aquesta forma. 

Això no obstant, i seguint l’observació de Gesenius (1071), considero que el 

verb hebreu tånåh ha de relacionar-se amb la base PS *ntn, un verb de classe i, el qual ha 

de derivar de l’arrel biconsonàntica PS *tin- ʻdonarʼ. Veg., en aquest sentit, i quant a la 

reconstrucció d’aquesta arrel verbal PS, Militarev (2005: 89-90). 
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v²g²T ʻerrar, desviar-seʼ 

< PS *Taˁaw- ʻequivocar-seʼ  

El verb tåˁåh ʻerrar, desviar-seʼ (Gesenius 1073, HAL 1625) sembla una forma 

paral·lela del verb ṭåˁåh (quant a aquesta forma, vegeu supra l’entrada corresponent 

d’aquest estudi i Gesenius 380).  

El verb es troba testimoniat en la Bíblia hebrea sota la forma qal (perf., impf., 

inf. cstr. i ptc.), nif. (inf. cstr. i perf.) i hif. (perf. i ptc.). Quant a la resta de les llengües 

semítiques, veg. aram. targ. teˁåˀ (tˁy) ʻerrar, desviar-seʼ (Jastrow 1683). Atès l’aïllament 

d’aquesta base tˁy en la resta de les llengües semítiques, la meva opinió és que cal 

considerar la base tˁy que documenten l’hebreu bíblic i l’arameu targ. com una variació 

radical de la base originària ṭˁy. El canvi de PS *ṭ > hbr. bíbl. t es pot explicar per una 

dissimilació, quant al lloc d’articulació, del tret de faringalització que comparteixen els 

fonemes ṭ (dental oclusiva faringalitzada en semític occidental) i ˁ (faringal fricativa), 

els quals, de resultes d’aquesta dissimilació, esdevenen en hbr. bíbl. i aram. targ. t 

(dental oclusiva ja no emfàtica) i ˁ (faringal fricativa). 

L’arrel PS *ṭaˁaw- ʻequivocar-seʼ es troba documentada en semític nord-

occidental i en semític sud-occidental: veg. palm. (qal) ʻequivocar-seʼ (DNWSI 426); 

aram. targ. ṭeˁåˀ ʻequivocar-seʼ (Jastrow 542) i àr. ṭaˁā (ṭˁy i ṭˁw) ʻexcedir el terme just, 

ser extravagantʼ (Kazimirski 2: 86). Malauradament, en la meva recerca etimològica no 

he pogut emparentar l’arrel PS amb cap arrel nominal o verbal AA d’una manera clara. 

Això no obstant, Ehret (1995: 144) reconstrueix per al pPS una base biconsonàntica *tˁ 

amb el significat d’ʻesdevenir dèbilʼ, la qual, juntament amb el cuix. *taˁas (amb un 

sufix -s causatiu) ʻsubjugarʼ, deuen derivar de l’arrel verbal AA **taˁ- ʻesdevenir dèbilʼ. 
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Acabo aquí l’estudi etimològic i comparatiu dels verba tertiae y et w (v"k) de l’hebreu 

bíblic masorètic. Tot seguit, i per donar-ne una visió de conjunt, en el capítol següent (§ 

7) ofereixo els comentaris etimològics d’aquests verbs. 
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VII 
VALORACIO�S DE L’ESTUDI ETIMOLÒGIC DELS VERBA TERTIAE I	FIRMAE (ה"k) DE 

L’HEBREU BÍBLIC MASORÈTIC 
 

 

7.1. Els verba tertiae infirmae de l’hebreu bíblic masorètic 

 

Mitjançant el buidat del diccionari de Gesenius d’hebreu bíblic, he recopilat un 

total de 216 verbs de tercera radical h (v"k) sense mapiq i, per tant, no etimològica, car 

tots es remunten a verbs de tercera radical y (en la majoria dels casos) o de tercera w.  

L’estudi argumental d’aquests tipus de verbs tertiae infirmae (*y, *w) no 

presenta una tendència clara amb relació a la diàtesi: no s’esdevé així en el cas dels 

verba tertiae h etimològics de les llengües semítiques, car gairebé la totalitat dels verbs 

analitzats es remunten a una arrel verbal estativa (veg. M. Vernet 2000). L’estudi 

argumental i etimològic dels verbs V"k de l’hebreu bíblic masorètic és molt clar, car, de 

totes les formes testimoniades en la forma qal (5 verbs) i en les derivades (2 verbs), 

totes són estatives.  

Ofereixo a continuació el recull de verbs V"k documentats en hebreu bíblic 

masorètic, els quals, etimològicament parlant, han de ser derivats d’una arrel verbal PS 

de tercera radical *h estativa. Aquest conjunt de verbs V"k, doncs, cal que siguin 

diferenciats dels verbs tertiae infirmae (v"k), car els primers (V"k) deriven d’una arrel 

verbal amb tercera radical fricativa h, mentre que els segons (v"k) ho fan d’arrels 

verbals de tercera radical *y o *w. 

 
• gåbah (V�c�D) ʻser alt, exaltatʼ (Gesenius 146, HAL 163); quant a la resta de les 

llengües semítiques, veg. aram. gbh ʻser altʼ (Ebeling 1941 i DNWSI 208); aram. 

ofic. (adj.) gbh ʻalt, fort (veu)ʼ (DNWSI 208). Gesenius relaciona aquest verb amb 

l’àr. gabhatun ʻfront, part davanteraʼ (Lane 377). 

 

• yårah (V�r²h) ʻestar astoratʼ (?) (Gesenius 436, HAL 417); quant a la resta de les 

llengües semítiques, veg. àr. wariha ʻser estúpid, insociableʼ (Kazimirski 1525). 

 

• kåmah (V�n²f) ʻestar marejatʼ (Gesenius 484, HAL 458); quant a la resta de les 

llengües semítiques, veg. sir. kmah ʻser cecʼ (LS 331) i àr. kamiha ʻestar 

emboirat, ser cecʼ (Kazimirski 931).  
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• någah V�d²b ʻbrillarʼ (Gesenius 618, HAL 630); quant a la resta de les llengües 

semítiques, veg. sir. nəgah (LS 414) i hbr. modern nôghåˀ ʻplaneta Venusʼ; et. 

nagha ʻfer-se de diaʼ (CDG 391). Quant a l’ug., veg. del Olmo-Sanmartín (DUL 

622, l’arrel es conserva en un nom diví compost). L’arrel ngh està relacionada 

amb la forma sir. gahgah (LS 106). Veg. també arameu DA (subst. sg. abs.) ngh 

ʻbrillantor, fulgènciaʼ (DNWSI 714). Quant a la relació d’aquest estatiu amb l’acc. 

nūgu ʻjoia, alegriaʼ, veg. Fronzaroli (1965, III, p. 145) i Leslau (CDG 391).  

 

• tåmah V�n¨T ʻestar astoratʼ (Gesenius 1069, HAL 1606); quant a la resta de les 

llengües semítiques, veg. j. ar. tmh ʻestar astoratʼ (DNWSI 1219); von Soden 

relaciona el verb tamû III ʻmeravellar-seʼ (AHw 1318) amb aquest verb hbr. 

L’autor reconstrueix amb reserva la forma estativa del verb acc. tamû III (AHw 

1318) ʻmeravellar-seʼ (estat. G ʻestar malaltʼ) d’una hipotètica base consonàntica 

tmˀ2?, això és, tmh.  

 

• bålah V�k�C ʻpreocupar-seʼ (ptc. pi. mebalahîm, veg. Gesenius 117 i HAL 127); 

veg. àr. baliha (blh) ʻser estúpidʼ (AED 91 i Lane 253); veg. també, quant a la 

resta de les llengües semítiques, les formes geminades: hbr. bālal ʻmesclar, 

confondreʼ (Gesenius 117); àr. balala ʻbarrejar, confondreʼ (Lane 242); sir. bal 

ʻbarrejarʼ (bll) (LS 74); acc. balālu ʻmesclarʼ (AHw 97); et. balla ʻsubmergir en 

líquidʼ (CDG 96). 

 

• lihlēha (³V¯k±v�k) és un verb quadrilíter que significa ʻestar astoratʼ (Gesenius 529, 

HAL 495). Apareix testimoniat en la Bíblia hebrea únicament en un passatge (Pr 

26,18) en forma de participi (subst.) hitpalp.; aquesta forma podria estar 

relacionada, quant a la resta de les llengües semítiques amb la forma plpl de l’àr. 

lahlaha ʻser lleuger (un teixit)ʼ (Kazimirski 1033) i amb el sir. lahleh ʻestar 

astoratʼ. Des d’un punt de vista morfològic està estretament lligat amb el verb 

hebreu låhåh ʻafeblir-seʼ (Gesenius 529); quant a aquest verb, vegeu-ne l’entrada 

corresponent del comentari etimològic, una variant del més ben testimoniat verb 

d’estat låˀåh ʻser feixuc, impacientʼ (Gesenius 521), de base consonàntica lˀy.  
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• måhah V�v²n ʻesperar, endarrerir-seʼ (Gesenius 554, HAL 523) (perf., impf. i inf. 

hitp.). Quant a la resta de les llengües semítiques, veg. àr. mahaha ʻtractar 

dolçamentʼ (Kazimirski 1159).  
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7.2. Classificació etimològica dels verbs tertiae infirmae (ה"k) de l’hebreu bíblic 

masorètic 

 

Com ja s’ha comentat anteriorment (veg. § 4.6), els verbs amb tercera radical w 

o y són anomenats tradicionalment verba tertiae (ultimae) infirmae. És propi dels verbs 

de tercera radical w, y que la y predomini sobre la w en semític nord-occidental i fins i 

tot, com en el cas de l’hebreu i l’arameu, que la w quedi assimilada als verbs de tercera 

y.  

Ofereixo a continuació la classificació etimològica dels verbs tertiae infirmae de 

l’hebreu bíblic masorètic (v"k), que he dut a terme a partir de l’estudi etimològic i 

comparatiu del capítol anterior. En aquesta catalogació he fet, a grans trets, una distinció 

binària general entre verbs denominatius, és a dir, aquells verbs que es remunten a una 

arrel nominal PS i/o AA (§ 7.3.1), per una banda, i verbs deverbals (§ 7.3.2), és a dir, 

aquells verbs que provenen d’una arrel verbal PS i/o AA. Cada un d’aquests apartats se 

subdivideix d’acord amb l’origen PS o AA del verb hebreu. 

 

 

7.2.1. Verbs denominatius 

 

Els verbs denominatius són tots aquells verbs que deriven, ja en l’època 

històrica, d’una arrel nominal PS o AA. Els verbs v"k de l’hebreu bíblic masorètic que 

pertanyen a aquest grup són un total de quaranta-sis verbs, la qual cosa equival a una 

cinquena part del recull total de verbs tertiae infirmae presents al diccionari d’hebreu 

bíblic de W. Gesenius (exactament, un 21,3 % del recull).  

He volgut fer la diferenciació, en aquesta classificació etimològica, entre aquells 

verbs v"k que deriven d’una arrel nominal PS i aquells altres que es remunten a una 

arrel nominal AA. Ofereixo ambdues classificacions a continuació. 

Ni Gesenius ni tampoc Koehler-Baumgartner, contràriament a aquells verbs que 

són considerats denominatius històrics, no mencionen en els seus comentaris 

etimològics i comparatius aquest grup de verbs ni tampoc els altres grups que exposaré 

a continuació, car el diccionari no ofereix cap mena de reconstrucció etimològica. 

L’agrupació que ofereixo a continuació es basa, doncs, en l’estudi etimològic realitzat 

en aquest treball. 

 



 302 

7.2.1.1. Verbs denominatius que provenen d’una arrel nominal protosemítica 

 

Els verbs denominatius que provenen d’una arrel nominal PS són tots aquells 

que, documentats a les llengües semítiques antigues, ja deriven en l’època PS d’una arrel 

nominal PS (és a dir, d’un substantiu o d’un adjectiu PS). Tal com es veurà a 

continuació, la majoria d’aquests verbs denominatius deriven directament d’un 

substantiu PS, que alhora pot derivar també d’una arrel nominal o verbal AA: he pogut 

constatar que gairebé tots els verbs tertiae infirmae de l’hebreu bíblic masorètic que són 

denominatius PS han de remuntar-se a una arrel nominal AA i no pas verbal (una de les 

poques excepcions està formada pel verb hebreu PS *ˀaliy- ʻjurarʼ, que deriva de l’arrel 

nominal PS *ˀəl- ʻpoder suprem còsmic, divinitatʼ, que no es remunta a una arrel 

nominal AA, sinó a l’arrel verbal AA **ˀal- / *ˀil- ʻserʼ).  

He volgut establir una diferenciació clara entre aquest grup de verbs que deriven 

d’un substantiu PS (§ 7.3.1.1) i aquells altres que deriven d’una arrel verbal PS, la qual és 

una arrel verbal denominativa d’un primitiu substantiu AA (§ 7.3.1.2.). El grup de verbs 

denominatius d’origen protosemític són, en hebreu bíblic masorètic, un conjunt no gaire 

nombrós. En aquest estudi, n’he localitzat un total de 26 (un 12,04 % del total dels verbs 

tertiae h). La característica pròpia d’aquest tipus de verbs és que tots són verbs 

denominatius d’un substantiu PS, i tots ells, en conseqüència, han de ser reconstruïts 

com a verbs de tercera radical -y (i no pas -w).  

Una característica morfològica d’aquest grup de verbs és que tots deriven d’un 

substantiu primitiu biconsonàntic PS, que en la majoria dels casos es remunta a una arrel 

nominal AA: l’arrel verbal d’on provenen aquests verbs denominatius va ser allargada, ja 

en període PS, mitjançant el determinatiu denominatiu -y, el qual, sufixat a l’arrel 

nominal biconsonàntica, verbalitzà l’arrel i la convertí en triconsonàntica. Així, per 

exemple:  

• pånåh (v²b²P) ʻdirigir-se aʼ < PS *pan-ay- ʻanar aʼ < PS *pan- ʻcaraʼ < AA **pan- / 

**pin- ʻcaraʼ. 

• påråh (v²r²P) ʻbrotar, donar fruitʼ < PS *par-iy- ʻbrotar, donar fruitʼ < PS *pir- 

ʻfruitʼ < AA **pir- ʻfruit, graʼ. 

• råˁåh II (v²g²r) ʻassociar-se ambʼ < PS *raˁ-ay- ʻassociar-se amb, ser amicʼ < PS 

*riˁ- ʻamicʼ < AA **riˁ- ʻamicʼ. 



 303 

Ofereixo tot seguit el recull de verbs tertiae infirmae (v"k) de l’hebreu bíblic 

masorètic. L’arrel verbal PS de la qual deriven és denominativa d’una arrel nominal PS 

(i, en darrera instància, en la major part dels casos, AA). Vegem-ne a continuació els 

testimonis que han quedat a l’hebreu bíblic masorètic. 

 

• ˀålåh I (vkt) ʻjurarʼ < PS *ˀal-iy- ʻjurarʼ < PS *ˀəl- ʻpoder suprem còsmic, 

divinitatʼ < (?) AA **ˀal- / *ˀil- ʻserʼ. 

 

• ˀålåh II (vkt) ʻlamentar-seʼ < PS *ˀal-iy- i *ˀal-il- ʻlamentar-seʼ < PS *ˀal(ly)! < PS 

*ˀəl- ʻpoder suprem còsmic; divinitatʼ < AA **ˀal- / **ˀil- ʻserʼ. 

 

• ˀånåh I (v²b²t) ʻplorar, lamentarʼ < PS *ˀan-ay- ʻplorarʼ > PS *ˀun- ʻpena, dolorʼ. 

 

• ˀåwåh I (v²u²t) ʻdesitjarʼ < PS *ˀaw-iy- ʻdesitjar; prendre una decisióʼ; cf. PS *ˀaw- 

/ *haw- ʻdesigʼ < AA **haw- ʻdesigʼ. 

 

• ˀåråh (v²r²²t) ʻrecol·lectar, collirʼ < PS ˀar-iy- ʻrecol·lectarʼ < PS *ˀār- ʻvegetalʼ < 

AA *ˀar- ʻvegetalʼ. 

 

• båråh I (v²r²C) ʻmenjarʼ (tr. låkem) < PS *br-iy- ʻmenjar (gra)ʼ < PS *barr- / burr- 

ʻgra, cerealʼ < AA **bar/bur- ʻgra, cerealʼ. 

 

• båråh II (v²r²C) ʻentrar amb algú com a representantʼ < hbr. bíbl. berît ʻpacte, 

acordʼ. 

 

• dåmåh I (v²n²S) ʻser com, assemblar-se aʼ < PS *dam-iy- ʻassemblar-se aʼ < PS 

*dam- ʻsangʼ < AA **dam- ʻsangʼ. 

 

• ḥåwåh II (v²u²j > v¨u£j©T§J°v, f. hištaf.) ʻprosternar-seʼ < PS *ḥayay- / *ḥayaw- 

(*ḥaway- amb metàtesi) ʻviure, estar viuʼ < PS *ḥay- ʻviu, viventʼ < AA **ḥay/w- 

ʻviu, viventʼ. 
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• ḥåyåh (v²h²j) ʻviureʼ < PS *ḥayay- / *ḥayaw (i *ḥaway amb metàt.) ʻviure, estar 

viuʼ < PS *ḥay- ʻviu, viventʼ < AA **ḥay- / **ḥaw- ʻviu, viventʼ. 

 

• kålåh (v²k²F) ʻser complet, acabatʼ < PS *kal-ay- ʻser completʼ < PS *kul(l) ʻtotʼ. 

 

• kåpåh (v²p²F) ʻsubjugar, apaivagar; (LXX) capgirar, destruirʼ < PS *kapiy- 

ʻcapgirarʼ < PS *kapp- ʻmàʼ < AA **kap- ʻmàʼ. 

 

• nåˀåh (v²t²b) ʻser agradable, convenientʼ < PS *ˀawiy- ʻdesitjarʼ < PS ˀaw- / *haw- 

ʻdesigʼ < AA **haw- ʻdesigʼ. 

 

• nåwåh I (v²u²b) ʻembellir, ornamentarʼ < nåwåh ʻembellirʼ (hif.) = nåˀåh ʻser 

agradableʼ < PS *ˀawiy- ʻdesitjarʼ < PS *ˀaw- / *haw- ʻdesigʼ < AA **haw- 

ʻdesigʼ. 

 

• nåwåh II (v²u²b) ʻresidir, habitarʼ (intr.) < PS *nawiy- ʻresidirʼ < PS *naw- 

ʻassentament; estepaʼ. 

 

• nåṣåh I (v²m²b) ʻvolarʼ < PS *naṣ-ay - / *naṣ-aṣ- ʻvolarʼ < PS **naṣ(ṣ)- ʻocell 

(salvatge)ʼ < AA **čạˀ- / **čịˀ- ʻocellʼ. 

 

• pånåh (v²b²P) ʻdirigir-se aʼ < PS *pan-ay- ʻanar aʼ < PS *pan- ʻcaraʼ < AA **pan- / 

**pin- ʻcaraʼ. 

 

• påråh (v²r²P) ʻbrotar, donar fruitʼ < PS *par-iy- ʻbrotar, donar fruitʼ < PS *pir- 

ʻfruitʼ < AA **pir- ʻfruit, graʼ. 

 

• qåråh II (v²r²e) ʻconstruir amb fusta, amb biguesʼ (pi.) < hbr. bíbl. qôråh ʻbigaʼ < 

PS *qary(t)- ʻbiga, fustaʼ. 

 

• råbåh I (v²c²r) ʻser o esdevenir nombrós, granʼ < PS *rabay- / *rabab- ʻser 

nombrósʼ < PS *rab- ʻnombrós, granʼ < AA **rVb- ʻtot(s)ʼ. 
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• råˁåh II (v²g²r) ʻassociar-se ambʼ < PS *raˁ-ay- ʻassociar-se amb, ser amicʼ < PS 

*riˁ- ʻamicʼ < AA **riˁ- ʻamicʼ. 

 

• śåråh (v²r²G) ʻser perseverant, resistentʼ < PS *śaray- / *śarar ʻser perseverant; 

conspirar; governarʼ < PS *śar(r)- ʻcap, oficialʼ. 

 

• šåḥåh (v²j²J) ʻdoblegar-se, prosternar-seʼ (forma šaf. de ḥwy) < PS *ḥay-ay- / 

*ḥay-aw (*ḥaw-ay amb metàtesi) ʻviure, estar viuʼ < PS *ḥay- ʻviu, viventʼ < AA 

**ḥay/w- ʻviu, viventʼ. 

 

• šånåh II (v²b²J) ʻrepetir, fer una altra vegadaʼ < PS *ṯaniy- ʻrepetir, fer una altra 

vegadaʼ < PS *ṯnī ʻdosʼ (num.). 

 

• tåˀah (v²t²T) ʻmarcar (el límit)ʼ (pi.) < hbr. bíbl. tawiy- ʻmarcar, fer un senyalʼ < 

PS *taw- ʻmarcaʼ < PS *ˀawiy- ʻdesitjar, marcarʼ < PS *ˀaw- / *haw- ʻdesigʼ < AA 

**haw- ʻdesigʼ. 

 

• tåwåh I (v²u²T) ʻmarcar, fer un senyalʼ (pi. i hif.) < hbr. bíbl. taw- ʻmarcaʼ < PS 

*ˀawiy- ʻdesitjar, marcarʼ < PS *ˀaw- / *haw- ʻdesigʼ < AA **haw- ʻdesigʼ. 
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7.2.1.2. Verbs denominatius que provenen d’una arrel nominal afroasiàtica 

 

 En aquest subapartat ofereixo el recull de verbs tertiae infirmae de l’hebreu 

bíblic que, gràcies a la recerca etimològica i comparativa que he dut a terme en el 

capítol anterior, considero verbs denominatius derivats d’un substantiu AA. Cada un 

d’aquests verbs v"k testimoniats en la Bíblia hebrea deriva, doncs, d’una arrel verbal 

PS, que és, alhora, una arrel denominativa d’una primitiva arrel nominal AA (en alguns 

casos, però, la derivació **subst. AA > *arrel verbal PS és indirecta, car, entre el 

substantiu primari AA i l’arrel verbal PS, cal reconstruir-hi una arrel verbal AA 

denominativa d’aquest substantiu primitiu AA, com per exemple en el cas de dåmåh III 

(v²n²S) ʻacabar, tallar, destruirʼ < PS *dam-iy- ʻtrencarʼ < AA **dam- ʻtrencar, prémerʼ < 

AA **dam- ʻespasaʼ.  

 En aquest estudi etimològic, un de cada deu verbs (20 verbs, un 9,26 % del 

conjunt total dels verbs de l’hebreu bíblic) provenen d’una arrel nominal afroasiàtica. 

Des d’un punt de vista morfològic, el que caracteritza aquest tipus de verbs és que la 

derivació respecte a l’arrel nominal AA, que és en gran part dels casos biconsonàntica, 

és marcada morfològicament en PS mitjançant la sufixació d’un determinatiu -y, en la 

gran majoria dels casos, o mitjançant el sufix -w (en molt pocs casos, concretament 

quatre). Mitjançant la sufixació d’aquests determinatius radicals a l’arrel biconsonàntica 

originària, l’arrel s’allargà i es verbalitzà i adquirí l’estructura formal triconsonàntica ja 

en l’estadi PS, que es troba documentada en les llengües semítiques.  

Un punt molt interessant i que val la pena subratllar és que la sufixació dels 

morfemes -y o -w a l’arrel verbal no és, en cap cas, arbitrària, car la presència d’un sufix 

o un altre en aquests tipus de verbs té sempre una explicació morfològico-semàntica. 

D’aquesta manera, i com es veurà a continuació, el sufix -y, acostuma a aparèixer 

sufixat a arrels transitives (i amb vocalisme i) i que deriven d’un substantiu, com ara en 

els exemples següents: 

• ḥåwåh I (v²u²j) ʻexplicar, declararʼ (pi.) < PS *ḫaw-iy- ʻparlarʼ < AA **ḫay- ʻveuʼ. 

• ḥåqåh (v²e²j) ʻtallar, fer una incisióʼ < PS *ḥaqiy- ʻtallarʼ < AA *ḥak- ʻpedraʼ. 

• yådåh (v²s²h) ʻllançar, dispararʼ < PS *wadiy- ʻdisparar (fletxes)ʼ < AA wVdVy- 

ʻdisparar (fletxes)ʼ < AA **daw- / **day- ʻarcʼ. 

• måḥåh I i II (v²j²n) ʻesborrar, aniquilarʼ < PS *maḫiy- ʻesborrar, destruirʼ (tr.) < 

AA **maḫay- ʻvent, tempestaʼ. 
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Així mateix, el determinatiu radical -w apareix sempre sufixat a una arrel 

intransitiva (*ḫaṣuw- ʻcastrarʼ, *riw- ʻsadollar-se de beureʼ, *rapaw- ʻviure en pauʼ) o 

estativa (amb vocalisme radical a) (*naqaw- ʻser net, purʼ).  

Ofereixo a continuació el recull de verbs tertiae infirmae (v"k) de l’hebreu 

bíblic masorètic. L’arrel verbal de la qual provenen és, en darrera instància, una arrel 

derivada d’un substantiu primitiu AA. Vegem-ne, doncs, els testimonis que he pogut 

recopilar: 

 

• ˀåbåh (v²c²t) ʻser de bona voluntat, consentirʼ < PS *ˀab-iy- ʻprendre una decisió 

(positiva o negativa); voler; denegarʼ < (?) AA *ˀab-iy ʻprendre una decisióʼ < AA 

**ˀab- ʻpareʼ. 

 

• dåˀåh (v²t²S) ʻvolar ràpidamentʼ < PS *daˀiy- ʻvolarʼ < AA **diˀay- ʻvolarʼ < AA 

*diˀVw- / *diˀVy- ʻocellʼ. 

 

• dåwåh (v²u²S) ʻestar malaltʼ < PS *dūy- ʻestar malaltʼ < AA **dayaˀ- ʻestar malaltʼ 

< AA **diˀ- ʻmalaltiaʼ. 

 

• dåmåh III (v²n²S) ʻacabar, tallar, destruirʼ < PS *dam-iy- ʻtrencarʼ < AA **dam- 

ʻtrencar, prémerʼ < AA **dam- ʻespasaʼ. 

 

• håmåh (v²n²v) ʻmurmurar, rugirʼ < PS *him- ʻmurmurarʼ < AA **ham- ʻaiguaʼ. 

 

• zåråh II (v²r²z) ʻmesurarʼ < hbr. bíbl. zariy- ʻmesurarʼ < sem. occ. *zrt ʻpam 

(mesura)ʼ < eg. ḏr.t ʻmàʼ. 

 

• ḥådåh I (v²s²j) ʻser punxegutʼ < PS *ḥaday- / ḥadad- ʻser esmolatʼ < (?) AA 

**daw- / **day- ʻprojectilʼ. 

 

• ḥåwåh I (v²u²j) ʻexplicar, declararʼ (pi.) < PS *ḫaw-iy- ʻparlarʼ < AA **ḫay- ʻveuʼ. 
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• ḥåṣåh (v²m²j) ʻdividir, partirʼ < PS *ḫaṣiy- ʻpartirʼ / *ḫaṣuw- ʻcastrarʼ < AA **ḫoç 

ʻtrencarʼ < AA **ḫaç ʻdestralʼ. 

 

• ḥåqåh (v²e²j) ʻtallar, fer una incisióʼ < PS *ḥaqiy- ʻtallarʼ < cf. AA *ḥak- ʻpedraʼ. 

 

• yådåh (v²s²h) ʻllançar, dispararʼ < PS *wadiy- ʻdisparar (fletxes)ʼ < AA wVdVy- 

ʻdisparar (fletxes)ʼ < AA **daw- / **day- ʻarcʼ. 

 

• yåråh II (v�r�h) ʻregarʼ (hif.) < PS *riw- / *riy- ʻsadollar-se de beureʼ < AA **rVw- 

ʻaiguaʼ. 

 

• kåsåh (v²x²F) ʻcobrir, taparʼ < PS *kasiy- ʻcobrirʼ < AA **kuc- ʻrobaʼ. 

 

• kåråh I (v²r²F) ʻexcavarʼ < PS *kir- ʻexcavar, fer tallsʼ < AA **kur- ʻnavallaʼ. 

 

• måḥåh I i II (v²j²n) ʻesborrar, aniquilarʼ < PS *maḫiy- ʻesborrar, destruirʼ (tr.) < 

AA **maḫay- ʻvent, tempestaʼ. 

 

• nåqåh (v²e²b) ʻser buit (?), netʼ < PS *naq-iy- ʻvessar, libarʼ / *naq-aw- ʻser net, 

purʼ < AA **noḳ ʻaiguaʼ. 

 

• rådåh II (v²s²r) ʻrascar, treureʼ < PS *rad- ʻanar-se’n, caminar, desgastar el sòlʼ < 

AA **rad- / **rid- ʻanar-se’n, córrerʼ < AA **rad- ʻpeu, petjaʼ. 

 

• råwåh (v²u²r) ʻsaturar-se, sadollar-se (de beure)ʼ < PS *riw- /riy- ʻsadollar-se de 

beureʼ < AA **rüw- ʻaiguaʼ. 

 

• šåbåh (v²c²J) ʻfer captiuʼ < PS *šabiy- ʻfer captiuʼ < (?) AA **sib- ʻcordaʼ. 

 

• šåwåh II (v²u²J) ʻestablir, ubicarʼ (pi.) < PS *šawiy- ʻestablir, ubicarʼ < (?) AA 

**yaˀ- ʻindret, casa; arribarʼ. 
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7.2.2.Verbs deverbals 

 

 Ofereixo en aquest apartat tots aquells verbs v"k de l’hebreu bíblic masorètic 

que es remunten a una arrel verbal PS o que deriven d’una arrel verbal AA. El comentari 

i la reconstrucció etimològica duta a terme en el capítol anterior fan palès el fet que els 

verbs tertiae infirmae de l’hebreu bíblic masorètic que tenen un origen verbal són els 

majoritaris, car, d’un total de 216 verbs v"k documentats en la Bíblia hebrea, més de 

tres quartes parts d’aquests verbs són verbs deverbals (en concret, un conjunt de 170 

verbs, és a dir, un 78,7 %), d’entre els quals 54 verbs provenen d’una arrel verbal 

protosemítica i 116 verbs provenen d’una arrel verbal afroasiàtica. Exposo a continuació 

el comentari dels verbs que provenen d’una arrel verbal protosemítica. 

 

 

7.2.2.1. Verbs que provenen d’una arrel verbal protosemítica 

 

Dels verbs v"k que documenta l’hebreu bíblic masorètic, una quarta part són 

verbs que provenen d’una arrel verbal protosemítica (54 verbs, un 25 %). Una de les 

característiques d’aquest conjunt de verbs és que, si bé la reconstrucció de l’arrel verbal 

PS és clara pel testimoni de les llengües semítiques antigues, l’origen AA d’aquestes 

arrels no és tan clar, de moment, a causa de la manca de testimonis en les llengües 

afroasiàtiques; en altres paraules: la bibliografia consultada per a la reconstrucció AA 

(i.e., el diccionari etimològic d’Orel-Stolbova; l’obra inacabada de Diakonoff i els seus 

col·laboradors publicada al St. Petersburg Journal of African Studies entre els anys 

1993 i 1995; el diccionari etimològic de protoafroasiàtic de Christofer Ehret (1995); el 

Wörterbuch der Aegyptischen Sprache d’Adolf Erman i Hermann Grapow; el diccionari 

d’egipci mitjà de Raymond Oliver Faulkner, i el diccionari etimològic de Gábor Takács 

(2001) no permeten relacionar les arrels PS amb altres arrels AA. 

 Aquest conjunt de verbs v"k de l’hebreu bíblic masorètic es caracteritzen per 

remuntar-se a una arrel verbal PS de tercera radical -y o -w. La presència d’un sufix o un 

altre en aquestes arrels verbals PS, tal com ho testimonien les llengües semítiques, no és 

en aquest cas tampoc arbitrari, car en la majoria dels casos, el sufix -w (amb vocalisme 

temàtic a) apareix relacionat amb connotacions estatives o intransitives (p. ex. håzåh 

(v²z²v) ʻsomiar, desvariarʼ (intr.) < PS *hazaw- ʻsomiar, parlar en veu altaʼ; zåkåh (v²f²z) 
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ʻser clar, purʼ < PS *zakaw- ʻser purʼ; ṭåˁåh (v²g²y) ʻanar errant, equivocar-seʼ < PS 

*ṭaˁaw- ʻequivocar-seʼ). 

Per altra banda, el sufix -y (amb vocalisme temàtic i) d’aquestes arrels verbals PS 

apareix sempre relacionat amb la transitivitat verbal; vegem-ne alguns exemples:  

• gåzåh (v²z²D) ʻtallarʼ < PS *gaziy- ʻtallarʼ  

• ḥåbåh (v²c²j) ʻamagar, retirarʼ < PS *ḥabiy- ʻprotegirʼ  

• yåˁåh (v�g²h) ʻescombrar, endur-seʼ < PS *waˁiy- ʻrecollirʼ 

Això no obstant, s’ha de subratllar també que els verbs PS tertiae *y (amb 

vocalisme temàtic a) de clara semàntica estativa també hi són testimoniats (veg., p. ex., 

PS *ˀanay- ʻser escaient, oportúʼ; PS *blay- ʻextingir-se, deteriorar-seʼ; PS *ḥalay- ʻestar 

malaltʼ, etc.).  

Tal i com es veurà, hi ha casos en què reconstrueixo per a una mateixa arrel 

verbal PS ambdós sufixos (*y i *w) per marcar morfològicament el caràcter transitiu i 

intransitiu simultani de l’arrel, car així ho testimonien les llengües semítiques. Veg., per 

exemple, els casos següents: 

• ṭåḥåh (v²j²y) ʻllançar, dispararʼ (tr.) < PS *ṭaḥiy- ʻllançarʼ (tr.) i *ṭaḥuw- 

ʻescamparʼ. 

• nåṣåh III (v²m²b) ʻdestruir-se, caure en la ruïnaʼ < PS *naṣaw- ʻdestruir-seʼ i 

*naṣay- ʻextreureʼ. 

 

Ofereixo a continuació el conjunt de verbs v"k de l’hebreu bíblic masorètic que han de 

remuntar-se a una arrel verbal PS:  

 
• ˀånåh III (v²b²t) ʻser oportú, trobar (oportunament)ʼ < PS *ˀanay- ʻser escaient, 

oportúʼ. 

 

• ˀåpåh (v²p²t) ʻfer paʼ < PS *ˀapiy- ʻcoureʼ. 

 

• bålåh (v²k²C) ʻesdevenir vell, deteriorar-seʼ < PS *blay- ʻextingir-se, deteriorar-

seʼ. 

 

• gåzåh (v²z²D) ʻtallarʼ < PS *gaz-iy- ʻtallarʼ. 

 



 311 

• gåˁåh (v²g²D) ʻbramar (el bestiar)ʼ < PS *gaˁ-iy- ʻbramar, mugirʼ. 

 

• dåmåh II (v²n²S) ʻser silenciós, tranquilʼ < PS *dam-ay- ʻestar tranquilʼ. 

 

• håzåh (v²z²v) ʻsomiar, desvariarʼ (intr.) < PS *haz-aw- ʻsomiar, parlar en veu altaʼ. 

 

• zåkåh (v²f²z) ʻser clar, purʼ < PS *zakaw- ʻser purʼ. 

 

• zånåh (v²b²z) ʻfornicar, ser una prostitutaʼ < PS *znay- ʻfornicarʼ. 

 

• ḥåbåh (v²c²j) ʻamagar, retirarʼ < PS *ḥabiy- ʻprotegirʼ. 

 

• ḥådåh II (v²s²j) ʻalegrar-seʼ < PS *ḥadaw- ʻestar contentʼ. 

 

• ḥålåh I (v²k²j) ʻser dèbilʼ < PS *ḥalay- ʻestar malaltʼ. 

 

• ḥåråh II (v²r²j) ʻdisminuir en nombreʼ < PS *ḥaray- ʻdisminuir, ser deficientʼ < PS 

*ḥūr- ʻmultiplicar-seʼ. 

 

• ṭåḥåh (v²j²y) ʻllançar, dispararʼ (tr.) < PS *ṭaḥiy- ʻllançarʼ (tr.) i *ṭaḥuw- 

ʻescamparʼ. 

 

• ṭåˁåh (v²g²y) ʻanar errant, equivocar-seʼ < PS *ṭaˁaw- ʻequivocar-seʼ. 

 

• yåˁåh (v�g²h) ʻescombrar, endur-seʼ < PS *waˁiy- ʻrecollirʼ. 

 

• kåˀåh (v²t²f) ʻestar desanimat, acovarditʼ < PS *kaˀay- ʻser tímidʼ. 

 

• kåhåh I (v²v²F) ʻser dèbil, estar pàl·lidʼ < PS *kahay- ʻser dèbilʼ. 

 

• kåråh III (v²r²F) ʻoferir un banquetʼ < PS *kariy- ʻoferir un banquetʼ. 

 

• måsåh (v²x²n) ʻmoldre, dissoldreʼ < PS *masay- ʻmoldreʼ. 
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• måšåh (v²J²n) ʻextreure, netejarʼ < PS *mašuw- / *mašuš- ʻnetejarʼ. 

 

• nåḥåh II (v²j²b) ʻromandre, establir-seʼ < PS *nūḫ- ʻreposarʼ. 

 

• nåṭåh (v²y²b) ʻestirar, estendre, decantarʼ < PS *naṭaw- ʻestirar, estendreʼ. 

 

• nåṣåh II (v²m²b) ʻlluitarʼ < PS *naṣiy- ʻlluitarʼ. 

 

• nåṣåh III (v²m²b) ʻdestruir-se, caure en la ruïnaʼ < PS *naṣaw- ʻdestruir-seʼ / 

*naṣay- ʻextreureʼ. 

 

• nåšåh I (v²J²b) ʻdeixar, esdevenir creditorʼ < PS *našay- ʻdeixar, ser creditorʼ. 

 

• nåšåh II (v²J²b) ʻoblidarʼ < PS *našay- ʻser oblidatʼ i *našiy- ʻoblidarʼ. 

 

• såḥåh (v²j²x) ʻraspar, fregarʼ < PS *saḥiy- i *saḥuw- ʻrascar, rasparʼ. 

 

• sålåh I (v²k²x) ʻapagar (llum); treure, llençarʼ < PS *saluw- ʻllençar, treureʼ.  

 

• sålåh II (v²k²x) ʻsospesarʼ < PS *salaˀ- ʻsospesar; pagarʼ. 

 

• ˁåṭåh I (v²y²g) ʻembolicar, abrigar-seʼ < PS *ġaṭuw- ʻcobrir, taparʼ. 

 

• ˁåṣåh (v²m²g) ʻaclucar (el ulls)ʼ < PS *ġaśạw- ʻtancarʼ. 

 

• ˁåråh (v²r²g) ʻestar nuʼ < PS *ˁaray- ʻestar nuʼ. 

 

• ˁåśåh II (v²G²g) ʻprémer; protegir; posar-se sobreʼ < PS *ġaśiy- ʻprotegir; oprimir; 

posar-se sobreʼ. 

 

• påtåh I (v²,²P) ʻser espaiós, obertʼ < PS *patay- ʻser espaiós, obertʼ. 
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• ṣåbåh (v²c²m) ʻinflar-seʼ < PS *ṣab- ʻinflarʼ. 

 

• ṣålåh (v²k²m) ʻrostir carnʼ < PS *ṣalay- ʻrostir, cremarʼ. 

 

• ṣåˁåh (v²g²m) ʻcorbar, decantarʼ < PS *ṣaġiy- ʻcorbar, decantar, caureʼ. 

 

• qåhåh (v²v²e) ʻser tou, primʼ < PS *qahay- ʻser dèbilʼ. 

 

• qåwåh II (v²u²e) ʻreunir, recol·lectarʼ < PS *qawiy- ʻreunirʼ. 

 

• rådåh I (v²s²r) ʻdominar, subjugarʼ < PS *radiy- / *radid- ʻcolpir, subjugarʼ. 

 

• råzåh (v²z²r) ʻser o tornar-se primʼ < PS *raḏay- ʻtornar-se dèbilʼ. 

 

• råpåh (v²p²r) ʻenfonsar-se, relaxar-se, afeblir-seʼ < PS *rapiy- ʻafluixar, relaxarʼ i 

PS *rapaw- / *rapap- ʻviure en pauʼ. 

 

• råṣåh (v²m²r) ʻestar content amb, acceptar favorablementʼ (tr.) < PS *raṣiy- 

ʻacceptar favorablementʼ. 

 

• śågåh (v²d²G) ʻcréixer, augmentarʼ < PS *śagaˀ- ʻcréixer, augmentarʼ. 

 

• śåḥåh (v²j²G) ʻnedarʼ < PS *śaḥay- ʻnedarʼ. 

 

• śåṭåh (v²y²G) ʻallunyar, desviarʼ < PS *śaṭay- ʻser llunyà, distantʼ. 

 

• šåˀåh I (v²t²J) ʻfer un soroll estrepitós, esfondrar-seʼ < PS *šaˀ-ay- ʻesfondrar-seʼ / 

PS *šaw-aˀ- ʻser dolentʼ /PS *šaˀ-iy- ʻdestruirʼ. 

 

• šåˀåh III (v²t²J) ʻmirarʼ < PS *ṯaˁiy- ʻcercar; oferirʼ. 

 

• šånåh I (v²b²J) ʻcanviarʼ < PS *šan-aw- ʻtransformar-se, canviarʼ. 
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• šåsåh (v²x²J) ʻespoliar, destruirʼ < PS *šasiy- i *šasis- ʻespoliar, destruirʼ. 

 

• šåˁåh (v²g²J) ʻmirar (amb interès)ʼ < PS *ṯaˁiy- ʻcercar; oferirʼ. 

 

• tånåh I (v²b²T) ʻllogar, donarʼ < PS *tan-iy- ʻdonarʼ < PS *tin- ʻdonarʼ. 

 

• tåˁåh (v²g²T) ʻerrar, desviar-seʼ < PS *ṭaˁaw- ʻequivocar-seʼ. 

 

 

7.2.2.2. Verbs que provenen d’una arrel verbal afroasiàtica 

 

En aquest apartat incloc tots aquells verbs v"k de l’hebreu bíblic masorètic que, 

des del punt de vista etimològic, han de remuntar-se a una arrel verbal PS, que s’ha de 

derivar d’una arrel verbal AA. 

Aquest grup de verbs és el més nombrós de tot el recull, car és format per la 

meitat dels verbs tertiae infirmae testimoniats en hebreu bíblic (concretament, 116 

verbs, un 53,7 % del total). 

Una característica d’aquests verbs és que en la majoria dels casos tots deriven 

d’una arrel verbal AA biconsonàntica, la qual, en l’estadi PS es va veure allargada pel 

determinatiu sufixat *-y o *-w, que, morfològicament parlant, va allargar l’arrel vers el 

triconsonantisme i, en determinats casos, en modificà la semàntica verbal. 

Quant a la sintaxi verbal, la sufixació de -w o -y tampoc no és arbitrària. En 

principi, però, quant a la semàntica i l’argumentalitat verbal, he reconstruït amb 

vocalisme temàtic a aquelles arrels verbals estatives PS que poden aparèixer sufixades 

per un determinatiu -y o -w. He reconstruït amb vocalisme temàtic i aquelles arrels 

transitives sufixades per un determinatiu -y i, finalment, he reconstruït amb vocalisme u 

aquelles arrels transitives sufixades per un determinatiu -w. 

Les arrels PS que s’han de reconstruir amb sufix -y (una arrel normalment 

transitiva) són les més nombroses d’aquest grup. El determinatiu -y, paral·lelament a la 

funció morfològica del vocalisme radical, sufixat a una arrel d’origen AA i 

biconsonàntica, presenta, respecte a l’arrel verbal AA originària, les característiques 

morfològiques següents: 
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Per una banda, si l’arrel AA originària és estativa o intransitiva, l’arrel PS tertiae 

y transitivitza l’arrel originària. Vegem-ne alguns exemples:  

• båzåh (v²z²C) ʻmenystenirʼ < PS *baz-iy- ʻmaltractarʼ < AA **buz- ʻser dolentʼ. 

• båyay (h�h²C) ʻimplorar, suplicarʼ (tr.) < PS *bayiy ʻimplorar, suplicarʼ < AA 

**bVw- / *bVy- ʻcridar, plorarʼ. 

• yånåh (v²b²h) ʻoprimir, maltractarʼ < PS *waniy- ʻmaltractarʼ < AA **wVnVy- 

ʻoprimirʼ < AA **naw- / **nay- ʻser dolentʼ. 

• pådåh (v²s²P) ʻdemanar rescat, redimirʼ < PS *pad-iy- ʻredimir; deixar anarʼ < AA 

**pVd- ʻanar-se’nʼ. 

 

En altres casos, el determinatiu -y sufixat a l’arrel verbal PS té la capacitat, a banda 

de la transitivació verbal, d’intensificar el significat verbal i fins i tot de donar-li 

connotacions causatives. En cito alguns exemples: 

• nådåh (v²s²b) ʻforagitar, excloureʼ < PS *nad-iy- ʻforagitarʼ i *nad-ad- ʻanar-se’nʼ 

< AA **nad- / **nid- ʻanar-se’n, caminarʼ. 

• pådåh (v²s²P) ʻdemanar rescat, redimirʼ < PS *pad-iy- ʻredimir; deixar anarʼ < AA 

**pVd- ʻanar-se’nʼ. 

• šåpåh (v²p²J) ʻnetejar, treureʼ (nif. i pu.) < PS *šap-iy- ʻanivellar, allisar, netejarʼ < 

AA **sip- ʻbufarʼ. 

• šåqåh (v²e²J) ʻdonar beure, abeurarʼ (hif.) < PS *šaq-iy- ʻdonar beure, regarʼ < AA 

**seḳ- ʻbeureʼ. 

• šåråh (v²r²J) ʻabsoldreʼ < PS *šariy- ʻalliberarʼ < AA **sar- i **sayar- ʻanar-

se’nʼ. 

 

Quan l’arrel AA és originàriament transitiva, el sufix PS que s’empra per a l’arrel 

verbal PS és -y. En cito a continuació alguns exemples: 

• bånåh (v²b²C) ʻconstruirʼ < PS *ban-iy- ʻcrear, construirʼ < AA **bVn- ʻconstruir, 

crearʼ.  

• båˁåh II (v²g²C) ʻfer vessar o bullirʼ < PS *baˁ-iy- ʻfer sobreeixirʼ < AA **baˁ- 

ʻvessarʼ. 

• hådåh (v²s²v) ʻintroduir la màʼ < PS *ha-diy- ʻintroduir; guiarʼ < AA **day- ʻficar, 

inserirʼ. 

• ḥåkåh (v²f²j) ʻesperarʼ < PS *ḫak-iy- ʻesperarʼ < AA **ḫek- ʻesperarʼ. 
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• ḥåtåh (v²,²j) ʻabatre, destruirʼ < PS *ḫat-iy- ʻdestruirʼ < AA **ḫat- ʻesborrarʼ. 

• kånåh (v²b²F) ʻanomenar amb cognom, designarʼ < PS *kaniy- ʻcridar (pel nom)ʼ 

< AA **kaniy- ʻcridar (pel nom)ʼ. 

• månåh (v²b²n) ʻenumerar, assignarʼ < PS *man-iy- ʻcontar, triar, provarʼ < AA 

**man- ʻconèixer, provarʼ. 

• nåkåh (v²f²b) ʻcolpirʼ < PS *nak-iy- ʻcolpirʼ < AA **nek- ʻcastigarʼ. 

• ˁålåh (v²k²g) ʻpujar, ascendirʼ < PS *ˁal-iy- ʻelevar, ascendirʼ < AA **ˁal- ʻelevarʼ. 

• ˁåśåh I (v²G²g) ʻferʼ < PS *ˁaś-iy- ʻferʼ < AA **ˁiĉ- ʻferʼ. 

 

Quant als verbs tertiae w PS, la característica pròpia dels verbs v"k de l’hebreu 

bíblic que es remunten a una arrel verbal PS sufixada amb el determinatiu -w és, 

bàsicament, la intransitivitat verbal (sobretot en els verbs de moviment) i l’estativitat 

(amb vocalisme temàtic a). N’ofereixo a continuació alguns exemples: 

• ˀåtåh (v²,²t) ʻarribarʼ < PS *ˀataw- ʻanar-se’nʼ < cf. AA **taˀ- / *taw- / *tay- 

ʻanar-se’n, córrerʼ i AA **ˀat- ʻcaminar, arribarʼ. 

• dådåh (v²s²S) ʻcaminar a poc a poc (les persones)ʼ < PS *dad-aw- ʻcaminarʼ < AA 

**daˀ- ʻcaminar, anar-se’nʼ. 

• ḥålåh II (v²k²j) ʻfer la cara d’algú plaent o dolçaʼ < PS *ḥalay- i *ḥalaw- ʻser 

dolçʼ < AA **ḥal- ʻser dolçʼ. 

• nåḥåh I (v²j²b) ʻdirigir, guiarʼ < PS *naḥaw- ʻanar-se’n, dirigir-seʼ / *naḥiy- 

ʻdirigirʼ < AA **ḥaw- / **ḥaway- ʻanar-se’n, tornarʼ. 

• ˁådåh I (v²s²g) ʻanar-se’n, avançarʼ < PS *ˁad-aw- ʻcórrerʼ < AA **ˁad- ʻanar-

se’nʼ. 

• ˁåṭåh II (v²y²g) ʻaferrar-seʼ < PS *ˁaṭuw- ʻagafar amb les mansʼ < AA **ˁaṭuw- 

ʻdonar, pagarʼ. 

• ˁånåh III (v²b²g) ʻenfonsar-se, afligir-seʼ < PS ˁan-aw- *ʻestar afligitʼ / *ˁan-iy- 

ʻoprimirʼ < AA **ˁan- ʻestar cansat, malaltʼ. 

• šålåh i šålẹw I (v²k²J, u¯k²J) ʻestar tranquilʼ < PS *šalaw- ʻestar tranquilʼ; cf. PS 

*laˀay- ʻestar cansatʼ < AA **laˀ- ʻestar cansat, malaltʼ. 

• šålåh II (v²k²J) ʻextreureʼ < PS *šal-uw- / *šal-ul- ʻextreureʼ < AA **sol- 

ʻextreureʼ. 
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La tendència a la transitivitat dels verbs tertiae y i a la intransitivitat dels verbs 

tertiae w és molt clara: fins i tot en determinats casos, el PS testimonia variacions 

radicals d’una mateixa arrel, que ha de ser reconstruïda simultàniament amb la sufixació 

dels determinatius -y i -w. En poso a continuació alguns exemples: 

• gålåh (v²k²D) ʻdescobrir, revelar, emigrarʼ < PS *galiy ʻdescobrir, revelarʼ < AA 

**gal- ʻmostrarʼ; PS *galuw- ʻanar-se’n, emigrarʼ < AA **gal- ʻentrar, anar-

se’nʼ. 

• ḥåsåh (v²x²j) ʻbuscar refugiʼ < PS *ḥasiy- ʻcobrir, amagarʼ i *ḥasaw- ʻrefugiar-seʼ 

< AA **ḥas- ʻcercarʼ. 

• nåḥåh (v²j²b) ʻdirigir, guiarʼ < PS *naḥaw- ʻanar-se’n, dirigir-seʼ i *naḥiy- 

ʻdirigirʼ < AA **ḥaw- / **ḥaway- ʻanar-se’n, tornarʼ. 

• ˁånåh III (v²b²g) ʻenfonsar-se, afligir-seʼ < PS ˁan-aw- *ʻestar afligitʼ i *ˁan-iy- 

ʻoprimirʼ < AA **ˁan- ʻestar cansat, malaltʼ. 

• påtåh II (v²,²P) ʻser seduïtʼ < PS *pat-iy- ʻseduirʼ / *pat-uw- ʻvoler, desitjarʼ / 

*pat-aw- ʻser joveʼ < AA **fat- ʻvoler, desitjarʼ. 

• qålåh I (v²k²e) ʻcremar, rostirʼ < PS *qal-uw- ʻrostirʼ / *qal-iy- ʻcremarʼ < AA 

**ḳVl- ʻser calent, cremarʼ. 

• qåråh I (v²r²e) ʻtrobar (algú), anar a l’encontreʼ < PS *qar-uw- ʻanar a trobarʼ i 

*qar-iy- ʻconvidar un hosteʼ < AA **ḳur- ʻseguir; anar al voltantʼ. 

 

Ofereixo a continuació la totalitat dels verbs v"k de l’hebreu bíblic masorètic 

que es remunten a una arrel verbal AA: 

• ˀåtåh (v²,²t) ʻarribarʼ < PS *ˀataw- ʻanar-se’nʼ; cf. AA **taˀ- / *taw- / *tay- ʻanar-

se’n, córrerʼ i AA **ˀat- ʻcaminar, arribarʼ. 

 

• båzåh (v²z²C) ʻmenystenirʼ < PS *baz-iy- ʻmaltractarʼ < AA **buz- ʻser dolentʼ. 

 

• båṭåh i båṭåˀ (v²y²C, t²y²C) ʻparlar a la lleugeraʼ < PS *baṭ-iy- ʻparlar 

irreflexivamentʼ < AA **baṭ- ʻparlarʼ. 

 

• båyay (h�h²C) ʻimplorar, suplicarʼ (tr.) < PS *bayiy ʻimplorar, suplicarʼ < AA 

**bVw- / *bVy- ʻcridar, plorarʼ. 
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• båkåh (v²f²C) ʻplorar, lamentar-seʼ (tr., intr.) < PS *bak-ay- ʻcommoure’sʼ < AA 

**bVk- ʻplorarʼ; ʻploureʼ. 

 

• bånåh (v²b²C) ʻconstruirʼ < PS *ban-iy- ʻcrear, construirʼ < AA **bVn- ʻconstruir, 

crearʼ. 

 

• båˁåh I (v²g²C) ʻpreguntarʼ < PS *baġ-iy- ʻcercar, volerʼ < AA **bġy- ʻmirar amb 

atencióʼ. 

 

• båˁåh II (v²g²C) ʻfer vessar o bullirʼ < PS *baˁ-iy- ʻfer sobreeixirʼ < AA **baˁ- 

ʻvessarʼ. 

 

• gåˀåh (v²t²D) ʻalçar, créixerʼ < PS *gaˀ-ay- ʻser altʼ / *gaˀ-iy- ʻalçarʼ < AA **gaˀ- 

ʻelevarʼ. 

 

• gåhåh (v²v²D) ʻdesaparèixer (una ferida), guarir-seʼ < PS *gay-ay- / *gah-ay- 

ʻanar-se’n, fugirʼ < AA **gay- ʻanar-se’nʼ. 

 

• gålåh I (v²k²D) ʻdescobrir, revelarʼ < PS *gal-iy- ʻdescobrir, revelarʼ < AA **gal- 

ʻmostrarʼ. 

 

• gålåh II (v²k²D) ʻemigrarʼ < PS *gal-uw- ʻanar-se’n, emigrarʼ < AA **gal- ʻentrar, 

anar-se’nʼ. 

 
• gåråh (v²r²D) ʻexcitar, atreureʼ < PS *gar-iy- ʻcórrer, atreure, atacarʼ < AA **gir-i 

*gur- ʻanar-se’n, córrerʼ. 

 
• dågåh (v²d²S) ʻmultiplicar-se, incrementar-seʼ (< LXX); ʻescampar-seʼ (?) < PS 

*dig- ʻanar-se’n lentamentʼ < AA **dag- /dig- ʻanar-se’nʼ. 

 

• dådåh (v²s²S) ʻcaminar a poc a poc (les persones)ʼ < PS *dad-aw- ʻcaminarʼ < AA 

**daˀ- ʻcaminar, anar-se’nʼ. 
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• dåḥåh (v²j²S) ʻprémer, picarʼ < PS *daḥ-iy- ʻprémerʼ < AA **daḥ- / **diḥ- ʻcaure; 

colpirʼ. 

 

• dåkåh (v²f²S) ʻaixafar, triturarʼ < PS *dak-iy- ʻesmicolarʼ < AA **dak- / **duk- 

ʻesmicolarʼ. 

 

• dålåh I (v¨k¨s) ʻextreure (aigua)ʼ < PS *dlaw- ʻtreure (aigua)ʼ < PS *dlū ʻgalledaʼ < 

PS *dal- ʻpenjarʼ < AA *dal- ʻpenjarʼ. 

 

• dålåh II (v¨k¨s) ʻpenjarʼ (intr.), ʻfer balanceigʼ < PS *dl-aw- ʻpenjarʼ < AA *dal- 

ʻpenjarʼ. 

 

• dåˁåh (v̈g¨s) ʻcercar, preguntar perʼ < PS *daˁ-aw- ʻsaberʼ < AA **daˁ- / **diˁ- 

ʻmirar, saberʼ. 

 

• hågåh I (v²d²v) < PS *ha-giy- ʻqueixar-seʼ < AA **gay- ʻdirʼ. 

 

• hågåh II (v²d²v) ʻseparar, allunyarʼ (tr.) < PS *hag-iy- ʻseparar, allunyarʼ < cf. AA 

**gay- ʻmoure’sʼ. 

 

• hådåh (v²s²v) ʻintroduir la màʼ < PS *ha-diy- ʻintroduir; guiarʼ < AA **day- ʻficar, 

inserirʼ. 

 

• håwåh (v²u²v) ʻesdevenirʼ < PS **hūy- ʻser, esdevenirʼ < AA **haˀ- / *haw- / 

*hay- ʻser, existirʼ; AA **haw- / **hay- ʻcaureʼ. 

 

• håyåh (v²h²v) ʻesdevenir-se, esdevenir, serʼ < PS *hūy- ʻser, esdevenirʼ < AA 

**haˀ- / **haw- / **hay- ʻser, esdevenirʼ. 

 

• håråh (v²r²v) ʻconcebreʼ < PS **hr-ay- ʻconcebreʼ < AA **hur ʻestar encintaʼ. 

 

• zåråh I (v²r²z) ʻespargirʼ (tr.) < PS *ḏar-iy- ʻescamparʼ (tr.) i PS *ḏaraw- 

ʻescamparʼ (intr.) < AA **ḏar- / **ḏir- ʻllançarʼ. 



 320 

 

• ḥådåh III (v²s²j) ʻveure, mirarʼ (= hbr. bíbl. v²z²j ʻveureʼ) < sem. nord-occ. 

*ḥaziy- ʻveureʼ (tr.) < PS *ḫaṭiy- ʻveureʼ < AA **ḫVṭVy- ʻmirarʼ. 

 

• ḥåkåh (v²f²j) ʻesperarʼ < PS *ḫak-iy- ʻesperarʼ < AA **ḫek- ʻesperarʼ. 

 

• ḥålåh II (v²k²j) ʻfer la cara d’algú plaent o dolçaʼ < PS *ḥal-ay- i *ḥal-aw- ʻser 

dolçʼ < AA **ḥal- ʻser dolçʼ. 

 

• ḥånåh (v²b²j) ʻinclinar, acamparʼ < PS *ḥaniy- ʻprotegirʼ < AA **ḫVn- ʻpreservar, 

mantenirʼ. 

 

• ḥåsåh (v²x²j) ʻcercar refugiʼ < PS *ḥasiy- ʻcobrir, amagarʼ i *ḥasaw- ʻrefugiar-seʼ 

< AA **ḥas- ʻcercarʼ. 

 

• ḥåpåh (v²p²j) ʻtaparʼ < PS *ḥap-uw- i *ḥap-iy- ʻcobrirʼ < AA **ḥap- ʻtancar, 

cobrirʼ. 

 

• ḥåråh I (v²r²j) ʻser calentʼ < PS *ḥar-ay- ʻser calentʼ < AA **ḥer- ʻser secʼ. 

 

• ḥåšåh (v²J²j) ʻser tranquil, estar en silenciʼ < PS *ḫaŝaˁ- ʻser tranquilʼ < 

AA**ḫaĉaˁ- ʻser silenciósʼ. 

 

• ḥåtåh (v²,²j) ʻabatre, destruirʼ < PS *ḫat-iy- ʻdestruirʼ < AA **ḫat- ʻesborrarʼ. 

 

• ṭåwåh (v²u²y) ʻfilar, tramarʼ < PS *ṭūy- ʻfilarʼ < AA **ṭaˀ- / **ṭaw- ʻfilar, 

entortolligarʼ. 

 

• ṭåmåh (v²n²y) ʻtapar, obstruirʼ (?) < PS *ṭVm- ʻtaparʼ < AA **ṭem- ʻamagar, 

tancarʼ. 

 

• yåˀåh (v²t²h) ʻser convenientʼ < PS *yaˀ- ʻser boʼ < AA **waˀ- / *way- ʻser alegreʼ. 
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• yågåh I (v²d²h) ʻpatirʼ < PS *wagay- ʻpatirʼ; cf. AA **goˀVy- ʻarrossegarʼ. 

 

• yågåh II (v²d²h) ʻseparar, allunyarʼ (tr.) < PS *hagiy- ʻseparar, allunyarʼ < AA 

**gay- ʻmoure’sʼ. 

 

• yånåh (v²b²h) ʻoprimir, maltractarʼ < PS *waniy- ʻmaltractarʼ < AA **wVnVy- 

ʻoprimirʼ < AA **naw- i **nay- ʻser dolentʼ. 

 

• yåpåh (v�p�h) ʻser bellʼ < PS *wapay- ʻser evident, segurʼ < AA **wVpVy- 

ʻdiscernir, jutjarʼ. 

 

• yåråh I (v�r�h) ʻllançar, dispararʼ < PS *wur- ʻllençarʼ < AA **war- ʻllençarʼ. 

 

• kåbåh (v²c²F) ʻapagar-se (el llum, el foc)ʼ < PS *kab- ʻcremar; apagar-seʼ < AA 

**kab- ʻcremar, rostirʼ. 

 

• kåwåh (v²u²F) ʻcremarʼ < PS *kūy- ʻcremarʼ < AA *kaw- ʻcremarʼ. 

 

• kånåh (v²b²F) ʻanomenar amb cognom, designarʼ < PS *kaniy- ʻcridar (pel nom)ʼ 

< AA **kaniy- ʻcridar (pel nom)ʼ. 

 

• kåråh II (v²r²F) ʻcomerciar, comprarʼ < PS *kar-iy- ʻcomprarʼ < AA **kir- ʻrobarʼ. 

 

• kåśåh (v²G²F) ʻatipar-seʼ < PS *kVs- ʻmoldre, mastegarʼ < AA **kus- ʻfriccionar, 

moldreʼ. 

 

• låˀåh (v²t�k) ʻser feixuc, impacientʼ < PS *laˀ-ay- ʻser dèbilʼ < AA **laˀ- ʻestar 

cansat, malaltʼ. 

 

• låhåh (v²v²k) ʻafeblir-seʼ < PS *lahay- ʻafeblir-seʼ = PS *laˀay- ʻser dèbilʼ < AA 

**laˀ- ʻestar cansat, malaltʼ. 
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• låwåh I (v²u²k) ʻestar unitʼ < PS *lūy- ʻlligar, doblegarʼ < AA **lūy- / **lay- 

ʻentortolligar, doblegarʼ. 

 

• låwåh II (v²u²k) ʻprendre en préstec, apropiar-seʼ < PS *laway- ʻapropiar-seʼ < (?) 

AA **lVw- ʻrecollir, agafarʼ. 

 

• måḥåh III (v²j²n) ʻtenir gust de medul·laʼ < PS *muḫḫ- ʻmedul·la, cervellʼ < AA 

**muqeq- ʻmedul·la, cervellʼ < (?) AA **muq- ʻser humitʼ. 

 

• månåh (v²b²n) ʻenumerar, assignarʼ < PS *man-iy- ʻcomptar, triar, provarʼ < AA 

**man- ʻconèixer, provarʼ. 

 

• måṣåh (v²m²n) ʻdesaiguar, drenar; pressionarʼ < PS *maṣ-iy- ʻextreureʼ < AA 

**mac-̣ ʻpremsar, tallarʼ. 

 

• måråh (v²r²n) ʻser contrari, rebelʼ < PS *mar-ay- ʻser fortʼ < AA **mar- ʻser fort; 

recuperar-seʼ. 

 

• nådåh (v²s²b) ʻforagitar, excloureʼ < PS *nad-iy- ʻforagitarʼ / *nad-ad- ʻanar-se’nʼ 

< AA **nad- / **nid- ʻanar-se’n, caminarʼ. 

 

• nåhåh (v²v²b) ʻplorar, lamentar; commoure’sʼ < PS *nah-ay- / *nah-aw- ʻser dèbil; 

estar commogutʼ < AA **neh- ʻser dèbil, primʼ. 

 

• nåzåh I (v²z²b) ʻruixar, esquitxarʼ < PS *naḏ- ʻfluir, vessarʼ (metàtesi) < AA 

**ʒan- ʻfluir, vessarʼ. 

 

• nåḥåh I (v²j²b) ʻdirigir, guiarʼ < PS *naḥaw- ʻanar-se’n, dirigir-seʼ i *naḥiy- 

ʻdirigirʼ < AA **ḥaw- / **ḥaway- ʻanar-se’n, tornarʼ. 

 

• nåkåh (v²f²b) ʻcolpirʼ < PS *nak-iy- ʻcolpirʼ < AA **nek- ʻcastigarʼ. 
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• nåsåh (v²x²b) ʻprovar, temptarʼ < PS *nasaw- ʻprovar, temptarʼ / *nasay- ʻprovar, 

temptar; ferirʼ, cf. AA **sun- ʻsaberʼ. 

 

• såˁåh (v²g²x) ʻprecipitar-se (una tempesta de vent)ʼ < PS *saˁiy- ʻoprimirʼ < AA 

**caˁaw- i **caˁay- ʻoprimir, pressionarʼ. 

 

• såpåh (v²p²x) ʻescombrar, recollirʼ < PS *sap-iy- / *sap-ap- ʻescombrarʼ; *sap-aw- 

ʻendur-se la polsʼ < AA **cip- ʻescombrarʼ. 

 

• ˁåbåh (v²c²g) ʻser grosʼ < PS *ˁab-ay- ʻser grosʼ < (?) AA **ˁab- ʻser grosʼ. 

 

• ˁådåh I (v²s²g) ʻanar-se’n, avançarʼ < PS *ˁad-aw- ʻcórrerʼ < AA **ˁad- ʻanar-

se’nʼ. 

 

• ˁådåh II (v²s²g) ʻguarnir-se, vestir-seʼ < PS *ˁaday- ʻguarnir-se, vestir-seʼ < PS 

*daday- ʻposar-seʼ < AA **day- ʻposarʼ. 

 

• ˁåwåh I i II (v²u²g) ʻdistorsionar; fer una faltaʼ < PS *ˁ/ġaway- ʻequivocar-seʼ < (?) 

AA **ġawaˀ- ʻdecebreʼ. 

 

• ˁåṭåh II (v²y²g) ʻaferrar-seʼ < PS *ˁaṭuw- ʻagafar amb les mansʼ < AA **ˁaṭuw- 

ʻdonar, pagarʼ. 

 

• ˁålåh (v²k²g) ʻpujar, ascendirʼ < PS *ˁal-iy- ʻelevar, ascendirʼ < AA **ˁal- ʻelevarʼ. 

 

• ˁånåh I (v²b²g) ʻrespondreʼ < PS *ˁaniy- ʻrespondre; intercanviarʼ < AA **ˁVn- 

ʻtornar, girarʼ. 

 

• ˁånåh II (v²b²g) ʻestar ocupat (en)ʼ < PS *ˁanay- ʻestar ocupat (en)ʼ < AA **ˁaniy- 

ʻtreballar, ferʼ. 

 

• ˁånåh III (v²b²g) ʻenfonsar-se, afligir-seʼ < PS ˁan-aw- *ʻestar afligitʼ i *ˁan-iy- 

ʻoprimirʼ < AA **ˁan- ʻestar cansat, malaltʼ. 
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• ˁånåh IV (v²b²g) ʻcantarʼ < PS *ˁan-iy- ʻrespondre; intercanviarʼ (> ʻcantarʼ) < AA 

**ˁVn- ʻtornar, girarʼ. 

 

• ˁåśåh I (v²G²g) ʻferʼ < PS *ˁaś-iy- ʻferʼ < AA **ˁiĉ- ʻferʼ. 

 

• påˀåh (v²t²P) ʻesmicolarʼ < PS *paˀ-ay- ʻesmicolarʼ < AA **paˀ- / **paw- / **pay- 

ʻesmicolarʼ. 

 

• pådåh (v²s²P) ʻdemanar rescat, redimirʼ < PS *pad-iy- ʻredimir; deixar anarʼ < AA 

**pVd- ʻanar-se’nʼ. 

 

• pålåh (v²k²P) ʻser separat, diferentʼ (nif.) < PS *paliy- i *palaw- ʻsepararʼ (tr. / 

intr.) < AA **pVl- ʻdividir, foradarʼ. 

 

• påˁåh (v²g²P) ʻqueixar-seʼ < PS *paˁ-ay- ʻcridarʼ < AA **fiˁ- ʻparlar, cridarʼ. 

 

• påṣåh (v²m²P) ʻpartir, obrirʼ < PS *puś-̣ ʻpartirʼ < AA **puĉ-̣ ʻpartir, trencarʼ. 

 

• påśåh v²G²P ʻescamparʼ (intr.) < PS *paś- ʻescamparʼ < AA **poĉ- ʻuntar, 

espargirʼ. 

 

• påtåh II (v²,²P) ʻser seduïtʼ < PS *pat-iy- ʻseduirʼ / *pat-uw- ʻvoler, desitjarʼ / 

*pat-aw- ʻser joveʼ < AA **fat- ʻvoler, desitjarʼ. 

 

• ṣådåh I (v²s²m) ʻesperarʼ < PS *ṣaday- ʻesperarʼ / *ṣūd- ʻcaçarʼ, cf. AA *cạwad- / 

*cạyad- ʻcaçarʼ. 

 

• ṣådåh II (v²s²m) ʻestar desolatʼ < PS *ṣad-ay- ʻestar desolat; assedegatʼ < AA 

**cạd- ʻestar assedegatʼ. 

 

• ṣåwåh (v²u²m) ʻencarregar, manar, ordenarʼ (pi.) < PS *ṣawiy- ʻmanar, ordenarʼ < 

PS *waṣiy- ʻmanarʼ < AA **wüc-̣ ʻenviar, manarʼ. 
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• ṣåpåh I (v²p²m) ʻvigilar, espiarʼ (tr., *pi.) < PS *ṣab(b)- ʻobservarʼ < AA **cṾb- 

ʻmirarʼ. 

 

• ṣåpåh II (v²p²m) ʻcobrirʼ < PS *ṣap- ʻcobrirʼ, cf. AA **cṾf- ʻfluir, posar en remullʼ. 

 

• qåwåh I (v²u²e) ʻesperarʼ (tr.) < PS *qaw-iy- ʻesperarʼ (tr.) < AA **ḳVw- / **ḳVy- 

ʻromandre, esperarʼ. 

 

• qåyåh (v²h²e) ʻvomitarʼ < PS *kīˀ ʻvomitar, escopirʼ < AA **ḳaˀ- / **ḳay- 

ʻescopirʼ. 

 

• qålåh I (v²k²e) ʻcremar, rostirʼ < PS *qal-uw- ʻrostirʼ i *qal-iy- ʻcremarʼ < AA 

**ḳVl- ʻser calent, cremarʼ. 

 

• qålåh II (v²k²e) ʻser poc valorat, menystingutʼ (nif.) < PS *qal-iy- ʻofendre, ferirʼ 

< PS *qil- ʻser petit, dèbilʼ < AA **ḳal- / **ḳil- ʻser petitʼ. 

 

• qånåh (v²b²e) ʻcomprar, adquirirʼ < PS *qan-iy- ʻcomprar, adquirirʼ (tr.) < AA ḳVn- 

ʻadquirirʼ. 

 

• qåṣåh (v²m²e) ʻescapçar, separarʼ < PS *quṣ- ʻtallarʼ < AA **ḳac-̣ / **ḳuc-̣ ʻtallarʼ. 

 

• qåråh I (v²r²e) ʻtrobar (algú), anar a l’encontreʼ < PS *qar-uw- ʻanar a trobarʼ i 

*qar-iy- ʻconvidar un hosteʼ < AA **ḳur- ʻseguir; anar al voltantʼ. 

 

• qåšåh (v²J²e) ʻser dur, severʼ < PS *qaš-ay- ʻser dur, severʼ < AA **ḳVs- ʻcolpirʼ. 

 

• råˀåh (v²t²r) ʻveureʼ < PS *raˀay- ʻveureʼ < AA **rVˀ- ʻveureʼ. 

 

• råbåh II (v²c²r) ʻdispararʼ < PS *ram-iy- ʻllançar, dispararʼ < AA **ram- ʻllençarʼ. 
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• råhåh (v²v²r) ʻtémerʼ < PS *waray- ʻtenir porʼ (abs.), cf. AA **war- / **ˀur- ʻser 

fort, granʼ. 

 

• råṭåh (v²y²r) ʻtreure; precipitarʼ: hbr. bíbl. rṭy ʻtreureʼ / yrṭ ʻprecipitarʼ (metàtesi) 

< PS *ṭVr- ʻprendre; llençarʼ < AA **ṭVr- ʻprendre; llençarʼ. 

 

• råmåh I (v²n²r) ʻllançar, dispararʼ < PS *ram-iy- ʻllançar, dispararʼ < AA **ram- 

ʻllençarʼ. 

 

• råmåh II (v²n²r) ʻenganyar, decebreʼ (tr., pi.); cf. PS *rim- ʻser dolent, estar 

podritʼ < AA **rVm- ʻser dolent, estar podritʼ. 

 

• rånåh I (v²b²r) ʻfer sonar, sacsejarʼ < PS *ran- ʻcridarʼ < PS *ram- ʻcridar, emetre 

un soʼ < AA **ram ʻrondinar, parlarʼ. 

 

• rånåh II (v²b²r) ʻcridarʼ < hbr. bíbl. rinnåh ʻcrit (d’alegria o de lament)ʼ < PS 

*ran- ʻcridarʼ < PS *ram- < AA **ram- ʻrondinar, parlarʼ. 

 

• råˁåh I (v²g²r) ʻpasturar, péixer (el ramat)ʼ < PS *raˁ-iy- ʻpasturar, péixerʼ < AA 

**riˁ- ʻconduir, caçarʼ. 

 

• šågåh (v²d²J) ʻextraviar-seʼ < PS *šagay- ʻestar perdutʼ (metàtesi) < PS *gīš- 

ʻanar-se’n (a casa)ʼ < AA **gas- / **gus- ʻmoureʼ. 

 

• šåwåh I (v²u²J) ʻestar d’acord, ser semblantʼ < PS *šaway- ʻassemblar-se; estar 

d’acordʼ i PS *šawiy- ʻfer igualʼ < AA **waˀ- / **way- ʻser amableʼ. 

 

• šålåh i šålẹw I (v²k²J, u¯k²J) ʻestar tranquilʼ < PS *šalaw- ʻestar tranquilʼ; cf. PS 

*laˀay- ʻestar cansatʼ < AA **laˀ- ʻestar cansat, malaltʼ. 

 

• šålåh II (v²k²J) ʻextreureʼ < PS *šal-uw- / *šal-ul- ʻextreureʼ < AA **sol- 

ʻextreureʼ. 
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• šåpåh (v²p²J) ʻnetejar, treureʼ (nif. i pu.) < PS *šap-aw- ʻenlairar-seʼ / *šap-ap- 

ʻsurarʼ < AA **saf- / **suf- ʻenlairar-se, saltarʼ < PS *šap-iy- ʻanivellar, allisar, 

netejarʼ < AA **sip- ʻbufarʼ. 

 

• šåqåh (v²e²J) ʻdonar beure, abeurarʼ (hif.) < PS *šaq-iy- ʻdonar beure, regarʼ < AA 

**seḳ- ʻbeureʼ. 

 

• šåråh (v²r²J) ʻabsoldreʼ < PS *šariy- ʻalliberarʼ < AA **sar- / **sayar- ʻanar-

se’nʼ. 

 

• šåtåh (v²,²J) ʻbeureʼ < PS *šatay- ʻbeureʼ < AA **sataw- / **satay- ʻbeureʼ. 

 

• tåwåh II (v²u²T) ʻfer mal, ferirʼ (hif.) < PS *tawiy- ʻfer mal, ferirʼ; cf. AA **tiˀ- i 

**tVy- ʻdominarʼ. 

 

• tåkåh (v²f²T) ʻreunir-seʼ (pu.) < PS *tak-aw- ʻreunir-seʼ < AA **tVk- ʻparlar, 

preguntarʼ. 

 

• tålåh (v²k²T) ʻpenjarʼ < PS *tal-iy- ʻpenjarʼ i *tal-uw- ʻseguir, succeirʼ < AA **tul- 

ʻpenjarʼ. 

 

Ofereixo a continuació la catalogació etimològica esquematitzada i reduïda dels verbs 

tertiae infirmae de l’hebreu bíblic masorètic. 
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7.3. Catalogació etimològica dels verbs tertiae infirmae (ה"k) de l’hebreu bíblic 

masorètic 

 

 

Nombre total de verbs: 216. 

 

Dels 216 verbs tertiae infirmae (*y, *w), un 21, 3% (46 verbs) tenen un origen 

denominatiu, és a dir, provenen d’una arrel nominal PS (26 verbs, un 12,04 %) o AA (20 

verbs, un 9,26 %); mentre que un 78,7 % (170 verbs) tenen un origen deverbal, és a dir 

que provenen d’una arrel verbal PS (54 verbs, un 25 %) o d’una arrel verbal AA (116 

verbs, un 53,7 %). 

 

 

Verbs denominatius 

Nombre total de verbs denominatius: 46 verbs (21,3 %) 

 

Verbs denominatius que provenen d’una arrel nominal protosemítica 

Nombre total de verbs: 26 verbs (12,04 %) 

ˀålåh I (vkt), ˀålåh II (vkt), ˀånåh I (v²b²t), ˀåwåh I (v²u²t), ˀåråh (v²r²²t), båråh I (v²r²C), 

båråh II (v²r²C), dåmåh I (v²n²S), ḥåwåh II (v²u²j > v¨u£j©T§J°v), ḥåyåh (v²h ²j), kålåh (v²k²F), 

kåpåh (v²p²F), nåˀåh (v²t²b), nåwåh I (v²u²b), nåwåh II (v²u²b), nåṣåh I (v²m²b), pånåh (v²b²P), 

påråh (v²r²P), qåråh II (v²r²e), råbåh I (v²c²r), råˁåh II (v²g²r), śåråh (v²r²G), šåḥåh (v²j²J), 

šånåh II (v²b²J), tåˀåh (v²t²T), tåwåh I (v²u²T). 

 

Verbs denominatius que provenen d’una arrel nominal afroasiàtica 

Nombre total de verbs: 20 verbs (9,26 %) 

ˀåbåh (v²c²t), dåˀåh (v²t²S), dåwåh (v²u²S), dåmåh III (v²n²S), håmåh (v²n²v), zåråh II (v²r²z), 

ḥådåh I (v²s²j), ḥåwåh I (v²u²j), ḥåṣåh (v²m²j), ḥåqåh (v²e²j), yådåh (v²s²h), yåråh II (v�r�h), 

kåsåh (v²x²F), kåråh I (v²r²F), måḥåh I i II (v²j²n), nåqåh (v²e²b), rådåh II (v²s²r), råwåh 

(v²u²r), šåbåh (v²c²J), šåwåh II (v²u²J). 
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Verbs deverbals 

Nombre total de verbs deverbals: 170 verbs (78,7 %) 

 

Verbs que provenen d’una arrel verbal protosemítica 

Nombre total de verbs: 54 verbs (25 %). 

ˀånåh III (v²b²t), ˀåpåh (v²p²t), bålåh (v²k²C), gåzåh (v²z²D), gåˁåh (v²g²D), dåmåh II (v²n²S), 

håzåh (v²z²v), zåkåh (v²f²z), zånåh (v²b²z), ḥåbåh (v²c²j), ḥådåh II (v²s²j), ḥålåh I (v²k²j), 

ḥåråh II (v²r²j), ṭåḥåh (v²j²y), ṭåˁåh (v²g²y), yåˁåh (v�g²h), kåˀåh (v²t²f), kåhåh I (v²v²F), kåråh 

III (v²r²F), måsåh (v²x²n), måšåh (v²J²n), nåḥåh II (v²j²b), nåṭåh (v²y²b), nåṣåh II (v²m²b), nåṣåh 

III (v²m²b), nåšåh I (v²J²b), nåšåh II (v²J²b), såḥåh (v²j²x), sålåh I (v²k²x), sålåh II (v²k²x), ˁåṭåh 

I (v²y²g), ˁåṣåh (v²m²g), ˁåråh (v²r²g), ˁåśåh II (v²G²g), påtåh I (v²,²P), ṣåbåh (v²c²m), ṣålåh (v²k²m), 

ṣåˁåh (v²g²m), qåhåh (v²v²e), qåwåh II (v²u²e), rådåh I (v²s²r), råzåh (v²z²r), råpåh (v²p²r), råṣåh 

(v²m²r), śågåh (v²d²G), śåḥåh (v²j²G), śåṭåh (v²y²G), šåˀåh I (v²t²J), šåˀåh III (v²t²J), šånåh I 

(v²b²J), šåsåh (v²x²J), šåˁåh (v²g²J), tånåh I (v²b²T), tåˁåh (v²g²T). 

 

Verbs que provenen d’una arrel verbal afroasiàtica 

Nombre total de verbs: 116 verbs (53,7 %). 

ˀåtåh (v²,²t), båzåh (v²z²C), båṭåh i båṭåˀ (v²y²C, t²y²C), båyay (h�h²C), båkåh (v²f²C), bånåh 

(v²b²C), båˁåh I (v²g²C), båˁåh II (v²g²C), gåˀåh (v²t²D), gåhåh (v²v²D), gålåh I (v²k²D), gålåh II 

(v²k²D), gåråh (v²r²D), dågåh (v²d²S), dådåh (v²s²S), dåḥåh (v²j²S), dåkåh (v²f²S), dålåh I (v¨k¨s), 

dålåh II (v¨k¨s), dåˁåh (v¨g¨s), hågåh I (v²d²v), hågåh II (v²d²v), hådåh (v²s²v), håwåh (v²u²v), 

håyåh (v²h²v), håråh (v²r²v), zåråh I (v²r²z), ḥådåh III (v²s²j), ḥåkåh (v²f²j), ḥålåh II (v²k²j), 

ḥånåh (v²b²j), ḥåsåh (v²x²j), ḥåpåh (v²p²j), ḥåråh I (v²r²j), ḥåšåh (v²J²j), ḥåtåh (v²,²j), ṭåwåh 

(v²u²y), ṭåmåh (v²n²y), yåˀåh (v²t²h), yågåh I (v²d²h), yågåh II (v²d²h), yånåh (v²b²h), yåpåh 

(v�p�h), yåråh I (v�r�h), kåbåh (v²c²F), kåwåh (v²u²F), kånåh (v²b²F), kåråh II (v²r²F), kåśåh 

(v²G²F), låˀåh (v²t�k), låhåh (v²v²k), låwåh I (v²u²k), låwåh II (v²u²k), måḥåh III (v²j²n), månåh 

(v²b²n), måṣåh (v²m²n), måråh (v²r²n), nådåh (v²s²b), nåhåh (v²v²b), nåzåh I (v²z²b), nåḥåh I 

(v²j²b), nåkåh (v²f²b), nåsåh (v²x²b), såˁåh (v²g²x), såpåh (v²p²x), ˁåbåh (v²c²g), ˁådåh I (v²s²g), 

ˁådåh II (v²s²g), ˁåwåh I i II (v²u²g), ˁåṭåh II (v²y²g), ˁålåh (v²k²g), ˁånåh I (v²b²g), ˁånåh II 

(v²b²g), ˁånåh III (v²b²g), ˁånåh IV (v²b²g), ˁåśåh I (v²G²g), påˀåh (v²t²P), pådåh (v²s²P), pålåh 

(v²k²P), påˁåh (v²g²P), påṣåh (v²m²P), påśåh (v²G²P), påtåh II (v²,²P), ṣådåh I (v²s²m), ṣådåh II 

(v²s²m), ṣåwåh (v²u²m), ṣåpåh I (v²p²m), ṣåpåh II (v²p²m), qåwåh I (v²u²e), qåyåh (v²h²e), qålåh I 

(v²k²e), qålåh II (v²k²e), qånåh (v²b²e), qåṣåh (v²m²e), qåråh I (v²r²e), qåšåh (v²J²e), råˀåh 
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(v²t²r), råbåh II (v²c²r), råhåh (v²v²r), råṭåh (v²y²r), råmåh I (v²n²r), råmåh II (v²n²r), rånåh I 

(v²b²r), rånåh II (v²b²r), råˁåh I (v²g²r), šågåh (v²d²J), šåwåh I (v²u²J), šålåh i šålẹw I (v²k²J, 

u¯k²J), šålåh II (v²k²J), šåpåh (v²p²J), šåqåh (v²e²J), šåråh (v²r²J), šåtåh (v²,²J), tåwåh II (v²u²T), 

tåkåh (v²f²T), tålåh (v²k²T). 

 
 

7.4. Procediments d’allargament radical en els verbs v"k de l’hebreu bíblic  

 

 En el comentari etimològic dels verbs v"k de l’hebreu bíblic masorètic he fet 

ressaltar el fet que la gran majoria dels verbs v"k que es remunten a una arrel AA, 

nominal o verbal, deriven tots d’una arrel que formalment és biconsonàntica. Aquesta 

arrel AA esdevingué, en el període PS, formalment triconsonàntica mitjançant el recurs 

de la sufixació d’un determinatiu radical -y o -w: la sufixació, doncs, de les 

semiconsonants -y i -w fou un dels recursos més usuals per adaptar arrels nominals o 

verbals d’origen biconsonàntic a patrons derivats triconsonàntics. 

 Per altra banda, l’estudi històric i comparatiu dels verbs v"k de l’hebreu bíblic 

m’ha fet adonar que aquelles arrels nominals o verbals AA biconsonàntiques que tenen 

les semiconsonants y o w com a elements integrants de l’arrel s’allarguen en PS 

mitjançant el procés de la geminació o la reduplicació i, en determinats casos, 

mitjançant la prefixació d’un Wurzeldeterminativ, que pot arribar a modificar la 

semàntica verbal originària. 

 Els determinatius radicals que he localitzat en els verbs v"k de l’hebreu bíblic i 

que ajudaren a allargar l’antiga arrel biconsonàntica AA a fi de convertir-la en una nova 

arrel triconsonàntica en PS són limitats i es troben en els morfemes següents: ˀ-, h- , ḥ-, 

w- , n- , š- i t-. La presència d’aquests determinatius radicals en la nova arrel 

triconsonàntica té a vegades una funció morfològica clara, però en altres casos no. 

Comento a continuació els exemples concrets. 

 Hi ha casos en què el Wurzeldeterminativ (ˀ-, h-, n-, š-) prefixat a l’arrel d’un 

verb tertiae infirmae no modifica la semàntica verbal originària de l’arrel AA: en aquest 

cas el determinatiu radical prefixat funciona com a simple allargament de l’arrel. 

Vegem-ne alguns casos:  

• v²,²t ʻarribarʼ < PS *ˀataw- ʻanar-se’nʼ < AA taˀ- / *taw- / *tay- ʻanar-se’n, 

córrerʼ. 

• v²s²v ʻintroduir la màʼ < PS *hadiy- ʻintroduir; guiarʼ < AA **day- ʻficar, inserirʼ. 
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• v²j²b ʻdirigir, guiarʼ < PS *naḥaw- ʻanar-se’n, dirigir-seʼ / *naḥiy- ʻdirigirʼ < AA 

**ḥaw- / **ḥaway- ʻanar-se’n, tornarʼ. 

• v²k²J, u¯k²J ʻestar tranquilʼ < PS *šalaw- ʻestar tranquilʼ < AA **laˀ- ʻestar cansat, 

malaltʼ. 

• v²t²T ʻmarcar (el límit)ʼ (pi.): hbr. bíbl. tawiy- ʻmarcar, fer un senyalʼ < PS *taw- 

ʻmarcaʼ < PS *ˀawiy- ʻdesitjar, marcarʼ < PS *ˀaw- / *haw- ʻdesigʼ < AA **haw- 

ʻdesigʼ. 

 

En altres casos, emperò, la prefixació del Wurzeldeterminativ (h- i š-) a l’arrel 

biconsonàntica originària, juntament amb la sufixació de la semiconsonant -y i el 

vocalisme temàtic i són responsables de la intensificació i la causativització de la 

semàntica verbal originària. Aquests són els casos: 

• v²d²v < PS *hagiy- ʻqueixar-seʼ < AA **gay- ʻdirʼ 

• v²d²v ʻseparar, allunyarʼ (tr.) < PS *hagiy- ʻseparar, allunyarʼ < AA **gay- 

ʻmoure’sʼ. 

• v²b²h ʻoprimir, maltractarʼ < PS *waniy- ʻmaltractarʼ < AA **naw- / **nay- ʻser 

dolentʼ. 

• v²u²J ʻestar d’acord, ser semblantʼ < PS *šaway- ʻassemblar-se; estar d’acordʼ / PS 

*šawiy- ʻfer igualʼ < AA **wa�- / **way- ʻser agradableʼ. 

 

En altres arrels verbals, la prefixació del Wurzeldeterminativ (ḥ-, h-, w-, n- i š-) a 

l’arrel biconsonàntica originària suposa una verbalització de l’antiga arrel nominal AA. 

N’exposo a continuació alguns exemples:  

• v²s²j ʻser punxegutʼ < PS *ḥaday- / *ḥadad- ʻser esmolatʼ < (?) AA **daw- / 

**day- ʻprojectilʼ. 

• v²s²h ʻllançar, dispararʼ < PS *wadiy- ʻdisparar (fletxes)ʼ < AA **daw- / **day- 

ʻarcʼ. 

• v�p�h ʻser bellʼ < PS *wapay- ʻser bell; ser evidentʼ < PS *pa(ˀ)- / *pi(ˀ)- ʻboca, 

façʼ < AA **fo(ˀ)- ʻbocaʼ. 

• v²m²b ʻvolarʼ < PS *naṣay - / *naṣaṣ- ʻvolarʼ < PS **naṣ(ṣ)- ʻocell (salvatge)ʼ < AA 

**čạˀ- / **čịˀ- ʻocellʼ. 

• v²u²J ʻestablir, ubicarʼ (pi.) < PS *šawiy- ʻestablir, ubicarʼ < AA **yaˀ- ʻindret, 

casa; arribarʼ. 
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7.5. Els verba tertiae w en semític 

 

7.5.1. Els verbs ה"k de l’hebreu bíblic i els tertiae w de les llengües semítiques 

 

 Del conjunt de 195 verbs tertiae infirmae analitzats etimològicament i 

comparativa en aquest treball, he localitzat 39 verbs que tenen testimoniat en alguna de 

les altres llengües semítiques emprades en la comparació un verb de tercera radical w. A 

continuació ofereixo les característiques argumentals i pròpies que presenten els verbs 

tertiae w testimoniats a les llengües semítiques antigues. 

 

 

7.5.2. Característiques argumentals dels verba tertiae w et y del semític 

  

Tal i com ja s’ha pogut veure en el comentari etimològic, en la part comparativa 

de l’hebreu respecte a les altres llengües semítiques antigues, són principalment les 

llengües pertanyents al grup del semític sud-occidental (i.e., sud-aràbic epigràfic, àrab 

clàssic, geˁez i llengües etiòpiques més modernes) i així també l’accadi (pertanyent al 

semític oriental) i, tot i que en menor grau, l’ugarític, les llengües que han conservat i, 

per tant, que testimonien la diferenciació entre verbs de tercera radical y per una banda i 

verbs de tercera w per l’altra. Quant al semític nord-occidental en general, l’hebreu 

bíblic, l’arameu siríac i el fenici han assimilat tots els verbs PS de tercera radical w com 

a verbs de tercera radical y (III h en hebreu bíblic, III ˀ en arameu = h"k). 

Tot i que en determinats casos l’aparició d’una tercera radical w podria 

respondre a qüestions d’estructuració sil·làbica i a qüestions d’incompatibilitats de les 

arrels, o bé tractar-se d’un simple al·lòfon de y, tal com s’ha arribat a postular,198 això 

no obstant en el meu estudi comparatiu he pogut arribar a unes conclusions prou 

significatives i que fan referència a les arrels verbals del PS.  

 Quant al tema de les incompatibilitats de les arrels i amb relació a el tema dels 

verbs tertiae w en les altres llengües semítiques, he pogut constatar que, des del punt de 

vista del lloc i el mode d’articulació, trobem en les llengües semítiques verbs tertiae w 

precedits de la dental nasal n (sis casos). En aquest sentit podríem afirmar que les 

                                                 
198És aquest un fet que encara no ha estat estudiat i analitzat amb deteniment, car normalment ambdós 
fonemes han estat vistos com a variants al·lòfones del protofonema *ə; veg., en aquest sentit HSED xvi. 
Quant a l’origen històric de la i i la u en PS, veg. Diakonoff (1975b: 135, 138, 141, 142, 148, 149, 150) i 
(1988: 43, 48). Quant a l’origen al·lofònic d’ambdós morfemes, veg. també del Olmo (2008: 3-4 i 6). 
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dentals líquides (r i l) i nasal (n) tenen un paper destacat si se les posa amb relació a 

verbs tertiae w testimoniats en les llengües semítiques antigues. 

Des del punt de vista del lloc d’articulació, les dentals (nasals, líquides, 

oclusives, fricatives) tenen un paper molt destacat quan formen part d’una arrel verbal 

tertiae w. Observeu com, tal com ens informen les lleis d’incompatibilitat radical, en 

segona posició i seguida d’una semivocal labial w no és usual trobar-hi les labials b i m 

(p n’és una excepció),199 les palatals š i y, com tampoc les velars g, ḫ i ġ i les larigals ˀ i 

h. Vegem-ne els casos en concret. 

 

Alveolar nasal n i semivocal w:  

• ḥånåh ʻinclinar, acamparʼ (Gesenius 333); àr. ḥanā (ḥny i ḥnw) ʻcorbar, inclinarʼ 

(Lane 660). En accadi hi ha el verb ḫunnû(m) ʻdonar protecció (?)ʼ, de significat 

dubtós (AHw 356). 

 

• kånåh ʻdonar nom, designarʼ (Gesenius 487); acc. kanû(m) (knw) ʻtenir cura de, 

atendreʼ (AHw 440). 

 

• ˁånåh III ʻenfonsar-se, afligir-seʼ (Gesenius 776); les llengües semítiques 

testimonien aquesta forma sota la base consonàntica ˁnw, en el cas que el verb 

sigui d’estat, i ˁny si el verb és agentiu transitiu. Veg. ug. ˁnw ʻestar deprimit, 

enfonsatʼ (DUL 172), però fen., mo. i j. aram. ˁny ʻsubjugar, oprimirʼ (tr.) (DNWSI 

876); SAr. ˁnw (DOSA 373); àr. ˁanā (ˁnw) ʻser submís, obedientʼ (Lane 2178 i 

AED 761). 

 

• qånåh ʻcomprar, adquirirʼ (Gesenius 888); àr. qanā (qny i qnw) ʻcomprarʼ (Lane 

2994). 

 

• šånåh I (Gesenius 1039) ʻcanviarʼ (Gesenius 1040); ug. šnw ʻtransformar-se, 

canviar; anar-se’nʼ (DUL 834). 

 

• šånåh III ʻrepetir, fer una altra vegadaʼ (Gesenius 1040); et. zenawa ʻinformar, 

fer saberʼ (CDG 641) < *senawa amb s-n > z-n per assimilació. 

                                                 
199 Amb relació al tema del canvi condicionat de PS *i a *u en contacte amb les bilabials (p, b, m) en 
accadi i en PS, veg. Kogan (2005: 152). 
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Bilabial oclusiva p i semivocal w:  

• šåpåh ʻnetejar, treureʼ (Gesenius 1045); quant a la resta de les llengües 

semítiques, aquesta base consonàntica es troba conservada sota la forma špy en 

sem. nord-occidental i špw en acc. i àr. Veg. acc. šapû III (špw) ʻcallar, romandre 

en silenciʼ (AHw 1177) i àr. safaˀ (sfy i sfw) ʻaixecar i endur-se la polsʼ (Lane 

1377). 

 

• ḥåpåh ʻtaparʼ (Gesenius 341); acc. ḫapûm (ḫpw) ʻembolicar, empaquetarʼ (AHw 

322). 

 

• såpåh ʻescombrar, recollirʼ (Gesenius 705); acc. šapû III (špw) ʻcallar, romandre 

en silenciʼ (AHw 1177) i àr. safā (sfy i sfw) ʻaixecar i endur-se la polsʼ (Lane 

1377). 

 

• ṣåpåh ʻvigilar, espiarʼ (Gesenius 859); et. saffawa ʻesperar, tenir cura deʼ (CDG 

490). 

 

• råpåh ʻenfonsar-se, relaxar-se, afeblir-seʼ (Gesenius 951); àr. rafā (rfw) ʻ(III) 

viure en pauʼ (Kazimirski 1: 902). 

 

Dental líquida r i semivocal w:  

• zåråh ʻespargir, escampar, dispersarʼ (Gesenius 279); l’acc. zarû(m) II, sarûm II 

(zrw) ʻíd.ʼ (AHw 1516); et. zarawa i zaraya ʻespargir, dissiparʼ (CDG 644).  

 

• yåråh ʻllançar, dispararʼ (Gesenius 434); ug. yrw ʻincendiar, disparar fletxesʼ 

(DUL 983); acc. warû G (wry, wrw) ʻguiarʼ (AHw 1473); SAr. wrw ʻatacarʼ (DOSA 

148); et. warawa, warrawa ʻllançar, foragitarʼ (CDG 618). 

 

• qåråh ʻtrobarʼ (Gesenius 899); SAr. qrw ʻsacrificarʼ (Müller 1962: 91); àr. qarā 

(qrw) ʻanar a trobarʼ (Kazimirski 2: 730) i qarā (qry) ʻrebre algú com a hosteʼ 

(Kazimirski 2: 730). 
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• šåråh ʻabsoldreʼ (Gesenius 1056); àr. sarā (srw) ʻremoureʼ (Lane 1353); quant a 

l’ug. šry/w ʻalliberarʼ (DUL 846), la clara semàntica causativa de l’ug. faria 

postular potser una tercera radical y. 

 

Lateral alveolar l i semivocal w:  

• sålåh I ʻapagarʼ (llum); ʻtreure, llençarʼ (Gesenius 699); acc. salû (slw) ʻllençarʼ 

(AHw 1016) i àr. salā (slw) ʻtreure de la memòria, oblidarʼ (AED 497). 

 

• šålåh i šålẹw ʻestar tranquilʼ (Gesenius 1017); ug. šlw ʻdescansarʼ (DUL 821); àr. 

salā (slw) ʻestar contentʼ (Lane 1417) i et. śāhlawa ʻíd.ʼ (CDG 528), un verb 

augmentat de la base consonàntica ślw.  

 

• tålåh ʻpenjarʼ (Gesenius 1067); SAr. tlw ʻcontinuar fent quelcomʼ (DOSA 533); 

àr. talā (tlw) ʻseguirʼ (Lane 313) i et. talawa ʻseguir, succeir, acompanyar, 

adherirʼ (CDG 575). El sem. nord-occidental i l’acc. testimonien la base 

consonàntica tly ʻpenjarʼ, de caràcter més agentiu-causatiu. 

 

Faringal fricativa ḥ i semivocal w:  

• ṭåḥåh ʻllançar, dispararʼ (Gesenius 377); àr. ṭaḥā (ṭḥy i ṭḥw) ʻescampar, estendreʼ 

(veg. Lane 1832).  

 

• måḥåh I i II ʻnetejar, aniquilar; colpirʼ (Gesenius 562); ug. mḥ(-w/y) ʻnetejar, 

esborrarʼ (DUL 538); àr. maḥā (mḥw/y) ʻesborrarʼ (Lane 3018); et. maḥawa 

(yəmḥaw) ʻdesarrelar, extreure, llençarʼ (CDG 337). 

 

• nåḥåh ʻdirigir, guiarʼ (Gesenius 634); àr. naḥā (nḥw) ʻanar-se’n, dirigir-se aʼ 

(AED 1112 i Lane 3029). Noteu el canvi argumental del verb entre les bases nḥy, 

clarament transitives i causatives, i el verb de moviment de l’àrab naḥā (nḥw) 

ʻanar-se’n, dirigir-se aʼ. 

 

Dental oclusiva emfàtica ṭ i semivocal w:  

• båṭåh i båṭåˀ ʻparlar a la lleugera, sense reflexióʼ (Gesenius 104); et. baḍawa 

(yabḍu) ʻestar adormit, adormir-seʼ (CDG 88). 
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• nåṭåh ʻestirar, estendre, decantarʼ (Gesenius 639); àr., veg. naṭā (nṭw) ʻíd.ʼ 

(Kazimirski 2: 1287); acc. naṭu(m) IV (nṭw) ʻcolpirʼ (AHw 768). 

 

• ˁåṭåh I ʻembolicar-se, abrigar-seʼ (Gesenius 741); acc. eTû (ˁṭw) ʻser foscʼ (AHw 

266); àr. (ġṭw) ġaṭā ʻcobrir, taparʼ (AED 793).  

 

Alveolar fricativa z i semivocal w:  

• båzåh ʻmenysprearʼ (Gesenius 102); àr. bazā (bzw) ʻsubjugar, considerar-se 

superiorʼ (Lane 200). 

 

• håzåh ʻsomiar, desvariarʼ (Gesenius 223); acc. azû, ḫazû, asû (ˀ2zw) ʻsospirarʼ 

(AHw 92). 

 

• råzåh ʻser o tornar-se primʼ (Gesenius 930); acc. razû (rzy/w) ʻesvair-se, anar-

se’nʼ. 

 

Alveolar oclusiva t i semivocal w:  

• ˀåtåh ʻarribarʼ (Gesenius 87); ug. ˀtw ʻíd.ʼ (DUL 123); SAr. ˀtw ʻarribarʼ (DOSA 

28) i et. ˀatawa (yəˀtu) ʻanar-se’n, arribar a casaʼ (CDG 46). 

 

• påtåh ʻser espaiós, obertʼ (Gesenius 834); et. fatawa ʻdesitjarʼ (CDG 171). 

 

Alveolar oclusiva sonora d i semivocal w:  

• ḥådåh II ʻalegrar-seʼ (Gesenius 292); acc. ḫadû(m) III ʻalegrar-seʼ (ḫdw) (AHw 

307). 

 

• ˁådåh I ʻanar-se’n, avançarʼ (Gesenius 723); SAr. ˁdw/y ʻmoure’s, anar-se’nʼ 

(DOSA 352); àr. ˁadā (ˁdw) ʻanar-se’nʼ, també ʻcórrerʼ (Lane 1977) i et. ˁadawa 

ʻcreuar, passarʼ (CDG 56). 

 

Velar oclusiva k i semivocal w:  
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• zåkåh ʻser clar, purʼ (Gesenius 269); acc. zakû(m) II ʻser clar, innocent (d’una 

culpa)ʼ (zkw) (AHw 1506); àr. ḏakā (ḏkw) ʻser brillant, ser agut de pensamentʼ 

(Lane 971). 

 

• ḥåkåh ʻesperarʼ (Gesenius 314); acc. ḫakûm ʻíd.ʼ (ḫky/w) (AHw 309) (préstec 

cananeu a Mari) (veg. CAD 7: 33). 

 

Uvular oclusiva q i semivocal w:  

• nåqåh ʻser buit (?), netʼ (Gesenius 667); àr. (nqw i nqy) naqiya ʻser purʼ. 

 

Bilabial oclusiva b i semivocal w:  

• ḥåbåh ʻamagar, retirarʼ (Gesenius 285); àr. ḥabā (ḥbw) ʻfer un favor, protegirʼ 

(AED 182). 

 

Faringal oclusiva ˁ i semivocal w:  

• båˁåh ʻpreguntar, buscar; fer augmentar o bullirʼ (Gesenius 126); SAr. bˁw 

ʻatacarʼ (DOSA 49). 

 

Alveolar fricativa s i semivocal w:  

• nåsåh ʻprovar, temptarʼ (Gesenius 650); et. nasawa ʻprovar, temptarʼ (CDG 403). 

 

Dental africada emfàtica ṣ i semivocal w:  

• nåṣåh III ʻdestruir-se, caure en la ruïnaʼ (Gesenius 663); àr. naḍā (nḍw) ʻtreure’s 

(roba)ʼ (Kazimirski 2: 1282); SAr. nḍw ʻdestruir, danyarʼ (DOSA 313). 

 

Dental lateral ś i semivocal w:  

• påśåh ʻescamparʼ (intr.) (Gesenius 832); àr. fāšā (fšw) ʻser divulgat, escampatʼ 

(Kazimirski 2: 598). 

 

Amb relació al tema dels verba tertiae w i la seva argumentalitat, he pogut 

constatar en el meu estudi que tots o gairebé tots els verbs tertiae w d’origen PS, i fins i 

tot aquells que són remuntables a una arrel AA, són sempre verbs intransitius, de 

moviment, o bé estatius (essius sobretot) o de caràcter mitjà. No són mai verbs agentius. 
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Les excepcions són rares i han d’explicar-se com a desenvolupaments interns de cada 

llengua, com, per exemple, la capacitat històrica de crear verbs denominatius en geˁez i 

les llengües etiòpiques mitjançant la sufixació del sufix -w. 

 Comento tot seguit la particularitat agentiva de tots aquells verbs v"k de 

l’hebreu bíblic masorètic que tenen testimoniat en les altres llengües semítiques 

antigues un verb tertiae w d’origen PS. 

 

 

7.5.2.1. Agentivitat (verba tertiae y) vs. no agentivitat (tertiae w) 

 

Hi ha casos molt clars en què l’agentivitat dels verbs tertiae y del semític nord-

occidental i la no-agentivitat dels tertiae w s’han conservat com a clar vestigi (car no és 

un fenomen productiu històricament parlant) de la doble possibilitat argumental dels 

sufixos -w i -y del PS. Comentem-ne els casos:  

 

• ˁånåh III ʻenfonsar-se, afligir-seʼ (Gesenius 776); les llengües semítiques 

testimonien aquesta forma sota la base consonàntica ˁnw, en el cas que el verb 

sigui d’estat, i ˁny si el verb és agentiu transitiu. Veg. ug. ˁnw ʻestar deprimit, 

enfonsatʼ (DUL 172), però fen., mo. i j. aram. ˁny ʻsubjugar, oprimirʼ (tr.) (DNWSI 

876); SAr. ˁnw (DOSA 373); àr. ˁanā (ˁnw) ʻser submís, obedientʼ (Lane 2178 i 

AED 761). AA *ˁan- ʻestar malaltʼ (HSED 240) > sem. *ˁVnaw- ʻestar malaltʼ, tx. 

occ. *ˁan- ʻmalaltiaʼ i tx. or. *ˀani- ʻmalaltiaʼ. 

• šåpåh ʻnetejar, treureʼ (Gesenius 1045); quant a la resta de les llengües 

semítiques, aquesta base consonàntica es troba conservada sota la forma špy en 

sem. nord-occidental i špw en acc. i àr. Veg. acc. šapû III (špw) ʻcallar, romandre 

en silenciʼ (AHw 1177) i àr. safaˀ (sfy i sfw) ʻaixecar i endur-se la polsʼ (Lane 

1377). 

• qåråh ʻtrobarʼ (Gesenius 899); SAr. qrw ʻsacrificarʼ (Müller 1962: 91); àr. qarā 

(qrw) ʻanar a trobarʼ (Kazimirski 2: 730) i qarā (qry) ʻrebre algú com un hosteʼ 

(Kazimirski 2: 730). 
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• šåråh ʻabsoldreʼ (Gesenius 1056); àr. sarā (srw) ʻremoureʼ (Lane 1353); quant a 

l’ug. šry/w ʻalliberarʼ (DUL 846), la clara semàntica causativa de l’ug. faria 

postular potser una tercera radical y. 

• tålåh ʻpenjarʼ (Gesenius 1067); SAr. tlw ʻcontinuar fent quelcomʼ (DOSA 533); 

àr. talā (tlw) ʻseguirʼ (Lane 313) i et. talawa ʻseguir, succeir, acompanyar, 

adherirʼ (CDG 575). El sem. nord-occidental i l’acc. testimonien la base 

consonàntica tly ʻpenjarʼ, de caràcter més agentiu-causatiu. 

• nåḥåh ʻdirigir, guiarʼ (Gesenius 634); àr. naḥā (nḥw) ʻanar-se’n, dirigir-se aʼ 

(AED 1112 i Lane 3029). Noteu el canvi argumental del verb entre les bases nḥy, 

clarament transitives i causatives, i el verb de moviment de l’àrab naḥā (nḥw) 

ʻanar-se’n, dirigir-se aʼ. 

• båzåh ʻmenysprearʼ (Gesenius 102); àr. bazā (bzw) ʻsubjugar, considerar-se 

superiorʼ (Lane 200). AA *buz- ʻser dolentʼ (HSED 86) > sem. *bVzVy- 

ʻmaltractarʼ. 

 

 

7.5.2.2. Estativitat, diàtesi mitjana i intransitivitat en els verba tertiae y et w 

 

En altres casos, emperò, he pogut constatar com l’hebreu bíblic masorètic 

conserva el significat originari estatiu, mitjà o intransitiu de l’arrel originària tertiae w. 

Tots aquests verbs, doncs, de l’hebreu bíblic s’haurien de remuntar a verbs de tercera w. 

Comentem-ne els exemples. 

 

a. Verbs estatius 

• råpåh ʻenfonsar-se, relaxar-se, afeblir-seʼ (Gesenius 951); àr. rafā (rfw) ʻ(III) 

viure en pauʼ (Kazimirski 1: 902). 

 

• šålåh i šålẹw ʻestar tranquilʼ (Gesenius 1017); ug. šlw ʻdescansarʼ (DUL 821); àr. 

salā (slw) ʻestar contentʼ (Lane 1417) i et. śāhlawa ʻíd.ʼ (CDG 528) (< ślw).  

 

• båṭåh i båṭåˀ ʻparlar a la lleugera, sense reflexióʼ (Gesenius 104); et. baḍawa 

(yabḍu) ʻestar adormit, adormir-seʼ (CDG 88). 
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• zåkåh ʻser clar, purʼ (Gesenius 269); acc. zakû(m) II ʻser clar, innocent (d’una 

culpa)ʼ (zkw) (AHw 1506); àr. ḏakā (ḏkw) ʻser brillant, ser agut de pensamentʼ 

(Lane 971). 

 

• nåqåh ʻser buit (?), netʼ (Gesenius 667); àr. (nqw i nqy) naqiya ʻser purʼ. 

 

b. Verbs mitjans o estatius fientius 

• šånåh I (Gesenius 1039) ʻcanviarʼ (Gesenius 1040); ug. šnw ʻtransformar-se, 

canviar; anar-se’nʼ (DUL 834). 

 

• ḥådåh II ʻalegrar-seʼ (Gesenius 292); acc. ḫadû(m) III ʻalegrar-seʼ (ḫdw) (AHw 

307). 

 

• nåṣåh III ʻdestruir-se, caure en la ruïnaʼ (Gesenius 663); àr. naḍā (nḍw) ʻtreure’s 

(roba)ʼ (Kazimirski 2: 1282); SAr. nḍw ʻdestruir, danyarʼ (DOSA 313). 

 

c. Verbs intransitius 

 

• håzåh ʻsomiar, desvariarʼ (Gesenius 223); acc. azû, ḫazû, asû (ˀ2zw) ʻsospirarʼ 

(AHw 92). 

 

• ˀåtåh ʻarribarʼ (Gesenius 87); ug. ˀtw ʻíd.ʼ (DUL 123); SAr. ˀtw ʻarribarʼ (DOSA 

28) i et. ˀatawa (yəˀtu) ʻanar-se’n, arribar a casaʼ (CDG 46). 

 

• ˁådåh I ʻanar-se’n, avançarʼ (Gesenius 723); SAr. ˁdw/y ʻmoure’s, anar-se’nʼ 

(DOSA 352); àr. ˁadā (ˁdw) ʻanar-se’nʼ, també ʻcórrerʼ (Lane 1977) i et. ˁadawa 

ʻcreuar, passarʼ (CDG 56). 

 

• påśåh ʻescamparʼ (intr.) (Gesenius 832); àr. fāšā (fšw) ʻser divulgat, escampatʼ 

(Kazimirski 2: 598). 
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7.5.3. Verbs tertiae w denominatius històrics en les altres llengües semítiques 

 

7.5.3.1. Verbs tertiae w denominatius en geˁez 

 

És una particularitat pròpia de les llengües semítiques etiòpiques crear arrels 

verbals denominatives històriques derivades a partir d’un substantiu mitjançant la 

sufixació del morfema -wa. La característica argumental de la majoria dels 

denominatius històrics en geˁez tertiae w és que el verb derivat en qüestió és estatiu, de 

caràcter mitjà o intransitiu. Són escassíssims els exemples de verbs denominatius tertiae 

w agentius en etiòpic. Comentem-ne alguns casos:  

 

• ˀafawa ʻrespirarʼ < ˀaf ʻbocaʼ (CDG 10). 

• ˁakawa ʻprohibir l’entradaʼ < tāˁəkā ʻpalauʼ (CDG 60).  

• badwa ʻser desèrticʼ < badw ʻdesertʼ (CDG 87). 

• bāḥtawa ʻser solitariʼ (CDG 93) < bāḥətāwi ʻanacoreta, solitariʼ < baḥata, bəḥta 

(bḥt I) ʻestar solʼ (CDG 92). 

• fannawa ʻenviarʼ (CDG 163) < sem. pn ʻcara, frontʼ. 

• farsawa ʻfer conèixer, imposar un afärsataʼ (CDG 167) < fərsāwe, farsut 

ʻinvestigació imposada a una comunitat per identificar un delicteʼ.  

• gannawa ʻfer ídols, servir ídolsʼ (CDG 199) < gānen ʻfantasma, esperit maligneʼ. 

• taḥmawa, taḥmaya ʻesdevenir fill políticʼ (CDG 235) < ḥam (pl. ˀaḥmāw) ʻsogre, 

fill políticʼ. 

• ḫerawa ʻser boʼ (CDG 265) < ḫer ʻboʼ < ḫayara ʻser boʼ. 

• labḥawa ʻfer terrissaʼ (CDG 305) < labḥā ʻterrissaʼ < labḥa ʻfer terrissa, treballar 

el ferroʼ (CDG 305). 

• labbawa ʻtenir seny, ser intel·ligentʼ (CDG 306) < ləbb ʻcorʼ, o bé < labbāwi 

ʻracionalʼ. 

• lewawa ʻser sacerdotʼ (CDG 322) < Leví (nom propi). 

• mdlw, ˀamadlawa ʻcomportar-se com un hipòcritaʼ (CDG 330) < madlawi 

ʻhipòcrita, jutge injustʼ (CDG 132) < dalawa II ʻser apropiat, correcteʼ (CDG 132). 

• mansawa ʻestar en perillʼ (CDG 351) < mansut ʻtemptacióʼ (CDG 351) < nasawa 

ʻtemptarʼ (CDG 403) . 
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• mantawa (yəmantu) ʻser germà bessó, tenir bessonsʼ (CDG 352) < məntəw 

ʻbessóʼ (CDG 352). 

• tamarˁawa (mrˁw) ʻcasar-se (amb una dona)ʼ (CDG 356) < marˁā ʻnocesʼ (CDG 

356) < raˁawa ʻjunyirʼ (CDG 459) < ˀarˁut ʻjouʼ (CDG 459). 

• marsawa ʻestar tranquil (el mar)ʼ (CDG 361) < marso ʻport, moll, indret tranquilʼ 

(CDG 475) < ˀarsaya (rsy) ʻrefugiar-se, tirar l’àncoraʼ (CDG 475). 

• marawa I ʻperforar, fer un foratʼ (CDG 361) < märo ʻcisellʼ. 

• naˁawa II ʻexhortarʼ, ʻcridar algú dient naˁā naˁā (‘vine!, vine!’)ʼ (CDG 382) < 

naˁā ʻvine!ʼ. 

• nabarṣawa, nabarḍawa ʻser calentʼ (CDG 384) < nabarṣāw ʻfebreʼ (CDG 384) < 

tabāraṣa (brṣ) ʻguspirejar, irradiarʼ (CDG 107). 

• raˁawa ʻunir, junyirʼ (CDG 459) < ˀarˁut ʻjouʼ (CDG 459). 

• tasanāˀwa, tasanāˁawa (snˀw) ʻestar en pau amb, estar d’acord ambʼ (CDG 505) 

< sənˀ ʻpau, unaniminatʼ (CDG 504). 

• sosawa, ˀansosawa ʻmoure’s, caminarʼ (CDG 517) < ˀənsəsā ʻanimalʼ i sawāsəw 

ʻescalaʼ (així Conti 1980: 89, 112). 

• taśagawa, taśagwa (śgw) ʻesdevenir carn, encarnar-seʼ (CDG 527) < śəgā ʻcos, 

carnʼ (CDG 526). 

• ṣāˁdawa, ḍāˁdawa ʻser blanc, brillantʼ (CDG 542) < cuix.ˁd ʻblancʼ. ṣāˁdawa > s- 

causat. (sˁ > ṣˁ) + ˁd (així Praetorius 1893 ZDMG 47: 386). 

• ṣāmawa (ṣmw I) ʻtreballar, estar fatigatʼ (CDG 558) < ṣāmā ʻtreball, esforçʼ (CDG 

558). 

• ṭabawa ʻmamarʼ (CDG 587) < ṭəb ʻpitʼ (CDG 587). 

 

 

7.5.3.2 Verbs tertiae w et y denominatius en accadi 

 

L’accadi també presenta verbs denominatius tertiae w, però en menor grau que 

l’etiòpic. Car en accadi els denominatius històrics es formen sobretot mitjançant la 

sufixació del morfema -y. Comentem-ne els casos que he pogut trobar en el meu 

comentari etimològic. 
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a. Verbs denominatius accadis de tercera radical y:  

• Del nom primitiu aḫu I ʻgermàʼ, en deriva el verb denominatiu aḫû II (AHw 22) 

ʻagermanar-seʼ, una forma verbal no testimoniada en la forma bàsica, ans en les 

formes derivades Gt, Št i N. 

 

• La base consonàntica drī dóna també el verb denominatiu derû ʻintercalar (un 

mes)ʼ (AHw 167), un verb que deriva del substantiu dīru ʻintercalacióʼ, un 

préstec sumeri. Paral·lelament, i amb el mateix significat, existeix un verb pll, 

darāru (AHw 163), de classe a/u. 

 

• El verb reduplicat lullû II (llī) ʻenriquir, farcirʼ (AHw 562), testimoniat només en 

forma D, és un verb denominatiu del substantiu lalû I ʻplenitud, exuberànciaʼ 

(AHw 530). 

 

• D’una base consonàntica mšī deriva el substantiu mūšu ʻnitʼ (AHw 687). A partir 

d’aquest nom es deriva el verb, testimoniat en forma Š i reduplicat, šumšû(m) 

(AHw 1274) ʻpassar la nitʼ. 

 

• El verb namarkû, nemerkû ʻquedar-se enrereʼ (AHw 725), derivat d’una 

hipotètica base consonàntica mrkī/ū, és possiblement un verb derivat deverbal de 

warkûm ʻretardar-seʼ (AHw 1470). 

 

• El verb de moviment nawû(m) II G ʻanar, tornar a l’estepa/desertʼ (AHw 771) és 

un verb denominatiu del substantiu nawûm I ʻestepa, pasturatgeʼ (AHw 771), 

derivat d’una base consonàntica nwī.  

 

• El verb qadû III ʻfer crit d’òlibaʼ, un verb de classe i/i d’una hipotètica base 

consonàntica qdī (AHw 892), és un clar verb denominatiu del substantiu qadû I 

ʻòliba (petita)ʼ. 

 

• El verb agentiu qemû/qamû III ʻmoldreʼ G (AHw 913), un verb de classe i/i, la 

base consonàntica del qual ha de ser qmy (tot i que von Soden li dóna una 
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gutural com a tercera radical, car li reconstrueix la base consonàntica qmˀ), és 

possiblement un verb denominatiu del substantiu qēmu ʻfarinaʼ (AHw 913). 

 

• Del substantiu numeral šina, šanu (d’una base consonàntica šnī) deriva el verb 

denominatiu šanû(m) III, šanā < um II ʻfer per segona vegada, referʼ (AHw 

1165), un verb de classe i/i. 

 

b. Verbs denominatius accadis de tercera radical w:  

• awûm, amû (< ˀ2wū, és a dir, hwū) ʻparlarʼ (AHw 91) < awātum ʻparaulaʼ (AHw 

89). 

 

• dalû II (dlū) ʻpouar aigua, extreure aigua amb un cubellʼ (AHw 155) < dalû(m) I 

ʻpoal d’aiguaʼ (AHw 155). 

 

• El verb estatiu-mitjà panû(m), ass. ant. panāˀum, bab. tard. penû ʻdirigir-se aʼ 

(pnū) (AHw 822) < pānu I ʻcantó, bandaʼ; pl. ʻcaraʼ (AHw 818). 

 

 

7.6. Variacions radicals en una mateixa arrel: verba mediae et tertiae infirmae, 

mediae geminatae i reduplicacions quadriradicals tipus plpl 

 

Ofereixo a continuació també un estudi argumental de les geminacions (tipus 

pll) i de les reduplicacions (tipus plpl) que es troben presents, de manera paral·lela i 

com a variants radicals d’una arrel biconsonàntica, en els verbs tertiae infirmae de 

l’hebreu bíblic masorètic. 

 

 

7.6.1. Transitivació del verb i intensificació del significat verbal 

 

• båzåh ʻmenysprearʼ (Gesenius 102, HAL 113). 

Formes geminades (pll).:  

hbr. bíbl. båzaz ʻespoliar, robarʼ (Gesenius 102). 

fen. i aram. ofic. bzz (lectio diff.). (DNWSI 149). 
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 Formes reduplicades (plpl).:  

et. bazbaza III ʻcalumniar, ofendre, menysprearʼ (CDG 117). 

Formes còncaves:  

hbr. bíbl. bōz (bwz). ʻmenysprearʼ (Gesenius 100).  

pun. bwz ʻíd.ʼ (DNWSI 147). 

 

• gåzåh ʻtallarʼ (Gesenius 159, HAL 178). 

Formes geminades:  

gåzaz ʻesquilar, tallarʼ (Gesenius 159). 

aram. ofic. i palm. gzz ʻíd.ʼ (DNWSI 219).  

ug. gzz ʻíd.ʼ (DUL 315).  

acc. gazāzu ʻíd.ʼ (AHw 284).  

SAr. gzz ʻtallarʼ (DOSA 69).  

àr. ğazza ʻíd.ʼ (Lane 416).  

et. gazza, gazaza ʻtallarʼ (CDG 212). 

 

• dåkåh ʻaixafar, triturarʼ (Gesenius 194, HAL 212). 

Formes geminades:  

hbr. bíbl. dkk (veg. Gesenius 194).  

aram. rabínic dəḵaḵ ʻíd.ʼ (Jastrow 307). 

ug. dk(k). ʻesmicolar, convertir en polsʼ (DUL 269). 

acc. dakāku ʻesmicolarʼ (AHw 151). 

àr. dakka (dkk). ʻíd.ʼ (Lane 898f.). 

Formes còncaves:  

hbr. bíbl. dwk ʻesmicolar (en morter).ʼ (Gesenius 188). 

sir. (subst. deverbal). dūqā (dwq). ʻquelcom trencatʼ (LS 163).  

acc. dâku (dwk). ʻmatar, colpirʼ (AHw 152).  

àr. dāka (dwk). ʻíd.ʼ (Lane 898f.). 

 

• zåråh ʻespargir, escampar, dispersarʼ (Gesenius 279, HAL 268). 

Formes geminades (pll):  

ḏarra ʻescamparʼ (Lane 957). 

zarra i zarara ʻescampar (quelcom) al sol per ser assecatʼ (CDG 644).  

Formes reduplicades (plpl):  
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àr. ḏarḏara ʻescamparʼ (Lane 957). 

et. zarzara ʻdispersar, dissoldreʼ (CDG 644). 

 

• ḥålåh I ʻser dèbil, estar malaltʼ (Gesenius 317, HAL 303). 

Formes geminades (pll):  

hbr. ḥålal (III). ʻcontaminar, profanarʼ (hif.). 

aram. ofic. ḥll ʻdestruirʼ (?). (DNWSI 375).  

SAr. ḥll ʻdestruir, malmetreʼ (DOSA 176). 

Formes còncaves:  

hbr. bíbl. ḥwl, ḥīl ʻser ferm, ser fortʼ (Gesenius 298). 

 

• ḥånåh ʻinclinar, acamparʼ (Gesenius 333, HAL 319). 

Formes geminades (pll):  

hbr. ḥånan ʻafavorir (algú)ʼ (Gesenius 335).  

fen. i pun. ḥnn, ḥn ʻfavorʼ (DNWSI 389).  

ug. ḥnn ʻser amableʼ (DUL 366).  

acc. enēnu ʻser favorableʼ (AHw 217).  

SAr. ḥnn ʻpromesaʼ (?). (DOSA 181). 

àr. ḥanna ʻser favorable a (algú)ʼ (Lane 652). 

 

• kåpåh ʻsubjugar (?)ʼ (Gesenius 495, HAL 468). 

Formes geminades (pll):  

hbr. bíbl. kåpap ʻcorbar, capgirarʼ (Gesenius 496). 

acc. kapāpu(m). ʻcorbar, tòrcerʼ (AHw 442). (a/u). (G, D, Š). 

 

• kåśåh ʻatipar-se (de menjar)ʼ. (Gesenius 505, HAL 478). 

Formes geminades (pll):  

hbr. bíbl. kāsas ʻfer bocinsʼ (Gesenius 505).  

sir. kas ʻfer bocinsʼ (LS 336).  

acc. kasāsu(m). (AHw 453). (> kissatum ʻpinsoʼ).  

Formes reduplicades (plpl):  

àr. kaskasa ʻmoldre, esmicolarʼ (Kazimirsiki 2: 899).  
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• måsåh ʻmoldre, dissoldre, ser liquatʼ (Gesenius 587, HAL 572).  

Formes geminades (pll):  

ug. mss ʻliquar, dissoldreʼ (DUL 583).  

àr. mašša ʻíd.ʼ (Lane 2716). 

 

• måṣåh ʻdesaiguar, drenarʼ (Gesenius 594, HAL 587). 

Formes geminades (pll):  

hbr. bíbl. måṣaṣ ʻíd.ʼ (Gesenius 595). > substantiu fem. maṣṣå ʻpa sense 

llevatʼ (Gesenius 595). 

aram. meṣaṣ (HALOT 624 i DJPA 326).  

sir. meṣ (mṣṣ) ʻextraccióʼ (LS 398).  

ug. mṣṣ (ptc. act. G). ʻextreureʼ (DUL 589).  

àr. maṣṣa ʻextreureʼ (Lane 2717).  

et. maṣṣa ʻextreureʼ (CDG 370).  

 

• påṣåh ʻpartir, obrirʼ (Gesenius 822, HAL 898). 

Formes geminades (pll):  

hbr. bíbl. påṣaṣ ʻtrencarʼ (Gesenius 822).  

nab. pṣṣ ʻser dividitʼ (DNWSI 931). 

sir. pṣṣ (Th.S. 3206). 

àr. faṣṣa ʻobrir, extreureʼ (Kazimirski 2: 598). 

 

• qåṣåh ʻescapçar, separarʼ (Gesenius 891, HAL 1046).  

Formes geminades (pll):  

hbr. bíbl. qåṣaṣ ʻseparar, tallarʼ (Gesenius 893).  

ug. qṣṣ ʻtallar, cisellarʼ (DUL 717).  

acc. qaṣâṣu ʻíd.ʼ (AHw 457).  

àr. qṣṣ ʻíd.ʼ (Lane 2526).  

  Formes reduplicades (plpl):  

et qaṣqaṣa ʻtremolar, alterar-seʼ (CDG 450).  

àr. qaṣqaṣa ʻtallar amb tisoresʼ (Lane 2526).  

 

• rådåh I ʻdominar, subjugarʼ (Gesenius 921, HAL 1110). 
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Formes geminades (pll):  

hbr. bíbl. rådåd ʻcolpir, subjugarʼ (Gesenius 921). 

acc. radādu ʻperseguirʼ (AHw 940). 

àr. radad (rdd) ʻrepel·lir, refutarʼ (Kazimirski 1: 842). 

et. rəddāde ʻobstinacióʼ (CDG 462). 

Formes còncaves (rwd del semític ʻperseguirʼ). 

hbr. bíbl. råd (rwd) ʻpassejarʼ (Gesenius 923).  

àr. rāda (rwd) ʻcercarʼ (Kazimirski 1: 949). 

et. roda ʻíd.ʼ (CDG 476). 

 

• šåḥåh ʻdoblegar-se, prosternar-seʼ (Gesenius 1005, HAL 1352). 

Formes geminades (pll):  

hbr. bíbl. šåḥaḥ ʻíd.ʼ (Gesenius 1005).  

Formes còncaves:  

hbr. šwḥ ʻenfonsarʼ (Gesenius 1001). 

àr. sāḫa (swḫ). ʻenfonsar a la terraʼ (Kazimirski 1: 1460). 

  

• šålåh II ʻextreureʼ (Gesenius 1017, HAL 1392). 

Formes geminades (pll):  

šålal ʻíd.ʼ (Gesenius 1021).  

àr. salla ʻtreure, extreureʼ (Kazimirski 1: 1116). 

Formes reduplicades (plpl):  

et. sassala (< slsl) ʻser separatʼ (CDG 516). 

 

• šåsåh ʻespoliar, destruirʼ (Gesenius 1042, HAL 1485).  

Formes geminades (pll):  

hbr. bíbl. šåsas ʻíd.ʼ (Gesenius 1042). 

 

• šåqåh ʻdonar beure, abeurarʼ (Gesenius 1052, HAL 1512).  

Formes geminades (pll):  

hbr. bíbl. šqq ʻcórrer, fluirʼ (Gesenius 1055). 

Formes còncaves:  

hbr. bíbl. šwq II ʻser abundantʼ (Gesenius 1003). 
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7.6.2. La geminació conserva el significat verbal del verb tertiae infirmae  

 

• ḥådåh ʻser punxegut (dit del ferro)ʼ (Gesenius 292, HAL 280). 

Formes geminades (pll):  

aram. targ. ḥdd ʻíd.ʼ (Jastrow 425).  

àr. ḥadada ʻser esmolat, punxegutʼ (Kazimirski 1: 387). 

àr. ḥadīd ʻferroʼ (Kazimirski 1: 387). 

et. ḥadada ʻpicar, martellejar, enfortirʼ (arabisme) (CDG 225). 

 

• ḥåråh ʻcremar, ser calentʼ (Gesenius 354, HAL 337). 

Formes geminades (pll):  

hbr. bíbl. ḥrr ʻser calentʼ (Gesenius 359). 

ug. ḥrr ʻcremar, rostirʼ (DUL 368). 

acc. erēru, arāru ʻcremarʼ (AHw 238 i 65). 

àr. ḥarra ʻíd.ʼ (Lane 538). 

et. ḥarra, ḥarara ʻcremar (intr.), ser calentʼ (CDG 243). 

 

• låhåh ʻafeblir-seʼ (Gesenius 529, HAL 495). 

Formes reduplicades (plpl):  

hbr. bíbl. lihlēha (³V¯k±v�k). ʻestar astoratʼ (Gesenius 529). 

àr. lahlaha ʻser lleuger (un teixit)ʼ (Kazimirski 2: 1033). 

 

• nådåh ʻforagitar, excloureʼ (Gesenius 622, HAL 635). 

Formes geminades (pll):  

hbr. bíbl. nådad ʻanar-se’n, fugirʼ (Gesenius 622). 

ug. ndd ʻanar-se’nʼ (DUL 620).  

àr. nadda (Lane 2777).  

acc. nadādum ʻcedir (?)ʼ (< aram.?). (veg. AHw 700, CAD N/1 41). 

 

• såpåh ʻescombrar, recollirʼ (Gesenius 705, HAL 721). 

Formes geminades (pll):  

sir. šap ʻcaminar silenciosamentʼ (LS 793).  

acc. šapāpu ʻmoure’s a través de (?)ʼ (AHw 1170).  
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àr. saffa ʻvolar arran de terraʼ (Lane 1367). 

et. safafa ʻsurarʼ (CDG 487). 

 

• qålåh II ʻser poc valorat, deshonratʼ (Gesenius 885, HAL 1029). 

Formes geminades (pll):  

hbr. bíbl. qålal ʻser primʼ (Gesenius 886).  

acc. qalalu ʻser poca cosaʼ (AHw 893).  

àr. qalal ʻser petitʼ (Kazimirski 2: 794).  

et. qalala ʻser senzill, fàcilʼ (CDG 428).  

Formes reduplicades (plpl):  

àr. qalqala ʻremoureʼ (Kazimirski 2: 806). 

et. qlql ʻremoure, tremolarʼ (CDG 430). 

 

• råbåh I ʻser o esdevenir nombrós, granʼ (Gesenius 915, HAL 1097). 

Formes geminades (pll):  

hbr. bíbl. råbab ʻíd.ʼ (Gesenius 912). 

ug. rbb ʻíd.ʼ (DUL 730). 

SAr. rbb ʻser amo deʼ (DOSA 475). 

 

 

Acabem de veure, en aquest apartat sobre les variacions radicals en una mateixa 

arrel, com en la majoria dels casos les geminacions (tipus pll) i les reduplicacions (tipus 

plpl) que es troben presents, de manera paral·lela i com a variants radicals d’una arrel 

biconsonàntica, en els verbs tertiae infirmae de l’hebreu bíblic masorètic presenten 

sempre una connotació d’intensitat i continuïtat i fins i tot de transitivació respecte a 

l’arrel verbal. 
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VIII 

CO�CLUSIO�S 
 

Arribats a la fi del treball, presento a continuació les idees principals que han 

anat sorgint a mesura que he avançat en la recerca i que ofereixo a tall de conclusions. 

El primer capítol ha estat pensat com a capítol merament introductori, però 

interessant des del punt de vista de la lingüística històrica. L’apartat sobre les llengües 

camiticosemítiques o afroasiàtiques (§ 1.1) ha servit per situar des d’un punt de vista 

històric el grup de les llengües semítiques respecte de la resta de les famílies 

afroasiàtiques. He parlat també del moment de divisió lingüística del grup de les 

llengües que pertanyen a la macrofamília afroasiàtica i del moment de l’expansió 

migratòria dels pobles camiticosemítics, que se sol situar aproximadament entre el 8000 

i el 5000 aC.  

Com a explicació introductòria he continuat parlant en aquest primer apartat de 

la qüestió, encara avui tan discutida, de la seu originària de la família lingüística 

camiticosemítica i dels parlants d’aquestes llengües. 

L’apartat dedicat a la reconstrucció històrica de les llengües semítiques (§ 1.2) 

tracta de l’objectiu de la lingüística històrica, que cerca reconstruir la llengua originària 

d’un grup lingüístic emparentat mitjançant el mètode de reconstrucció interna i de 

comparació.  

S’ha ofert en el punt 1.3 una breu descripció fonològica, morfològica i sintàctica 

de les llengües semítiques antigues per mirar de subratllar els trets lingüístics més 

característics d’aquesta família, els quals, mitjançant la reconstrucció interna de cada 

llengua, poden ser considerats trets històrics i, per tant, trets ancestrals, de la 

protollengua. 

En el subapartat referent a la fonologia del protosemític he ofert la classificació 

fonològica de les consonants, les semivocals i les vocals que es reconstrueixen per al PS. 

Hi hem vist també que, des del punt de vista de la lingüística històrica, la fonologia és 

l’àrea en la qual la reconstrucció comparada presenta menys dificultats, car el nombre 

de segments en una llengua determinada és més reduït que no pas el nombre de paraules 

o morfemes, i, a més a més, els esquemes morfològics i sintàctics acostumen a ser molt 

més complexos que no pas els fonològics.  

Com a tret característic fonològic de les llengües semítiques, he fet referència a 

la presència en el repertori fonològic d’aquestes de les tradicionalment anomenades 
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“consonants emfàtiques”, testimoniades en semític per dues vies diferents d’articulació: 

per la glotalització en les llengües semítiques d’Etiòpia i en modern sudaràbic (ejectives 

postglotalitzades pˀ, tˀ, sˀ, čˀ, kˀ) i per la velarització o la faringalització en àrab. 

Tot seguit, en el punt 1.3.2, he parlat de la reconstrucció morfològica de les 

llengües semítiques, un tema en què se centra de ple aquesta tesi. Com a trets rellevants 

reconstruïbles per al PS, he fet referència a l’estructura de l’arrel nominal i verbal (§ 

1.3.2.1) i he apuntat els problemes que giren entorn del triradicalisme i del biradicalisme 

de l’arrel, com també la importància de les vocals en la reconstrucció històrica de 

l’arrel, qüestions que han estat desenvolupades en el capítol segon d’aquesta tesi. 

Com a tret reconstruïble per al PS he fet menció a la qüestió de les 

incompatibilitats de les arrels (§ 1.3.2.2), tema que ha estat desenvolupat en el capítol 

tercer. 

La inflexió vocàlica (§ 1.3.2.3), altrament anomenada apofonia, és un tret també 

propi de les llengües semítiques i, per tant, tipològicament i morfològica reconstruïble 

en semític. He volgut subratllar la idea que és precisament aquest tret una de les 

evidències clares de la necessitat de la reconstrucció vocàlica en les arrels semítiques. 

En el punt 1.3.2.4 he parlat de la morfologia nominal i he subratllat com a tret 

semític l’ús de l’estat constructe per expressar la relació genitival i, per derivar el 

substantiu, l’ús de prefixos, infixos i sufixos nominalitzadors. He volgut reconstruir 

també els sufixos de cas que s’empren per declinar el substantiu en els casos nominatiu, 

acusatiu i genitiu. 

L’apartat 1.3.2.5 s’ha centrat en la morfologia verbal. He subratllat com a trets 

característics del PS l’ús de la prefixació o la infixació derivativa per marcar l’Aktionsart 

verbal (h-, š- o bé ˀa- causatiu; \-reflexiu; D-intensiu i formacions derivades amb t 

prefixada o infixada); he fet referència també a la clara oposició formal i morfològica 

que s’estableix entre la conjugació sufixada i la conjugació prefixada i he volgut 

destacar la idea que, a l’origen, tal com ho testimonia encara l’accadi, aquesta oposició 

podria haver fet referència a l’Aktionsart (estativitat vs. agentivitat en l’acció verbal), tot 

i que en semític nord-occidental aquesta oposició esdevé de caire aspectual 

(perfectivitat vs. imperfectivitat) i, més tard, temporal. He parlat també de la diàtesi, que 

en la forma bàsica es marca mitjançant l’apofonia vocàlica, un recurs típicament semític 

que originàriament podria haver estat també un recurs morfològic per marcar 

l’Aktionsart. 
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I finalment, en el darrer apartat d’aquest primer capítol (§ 1.3.3), he descrit els 

trets sintàctics principals presents en les llengües semítiques i que es remunten al PS, 

com és ara el predomini de la coordinació enfront de la subordinació, com també la 

clara tendència a l’ús del recurs de la paronomàsia (objecte intern), tret comú amb 

l’egipci antic, que potser constituia un recurs important per resoldre la manca d’adverbis 

de les llengües camiticosemítiques. 

Deixat aquest primer capítol introductori, he volgut centrar-me en un tema de 

morfologia verbal, molt important quant a la reconstrucció de les arrels verbals en 

semític. En el capítol segon d’aquesta recerca, doncs, he parlat de l’estructura històrica 

de l’arrel verbal en semític i de la importància de la reconstrucció de la vocal radical. 

L’apartat 2.1 s’ha centrat en la lingüística històrica, l’objectiu de la qual és la 

reconstrucció lingüística de les formes ancestrals, i en la reconstrucció del protosemític, 

a partir de la qual poden ser derivades sistemàticament les formes testimoniades 

corresponents. 

En l’apartat sobre la reconstrucció històrica de l’arrel semítica (§ 2.2), hem 

pogut veure que entre els estudiosos encara no hi ha un patró clar a l’hora de reconstruir 

formalment les arrels protosemítiques des d’una perspectiva històrica, car alguns les 

entenen com a esquelets merament triconsonàntics, mentre que d’altres descriuen 

aquestes arrels amb estructura biconsonàntica, allargada per un Wurzeldeterminativ, i 

amb una Wurzelvokal com a vocal característica. 

En el punt en què he parlat de l’estructura de l’arrel nominal i verbal (§ 2.3), he 

volgut oferir una definició de l’arrel semítica, la qual, per l’estructura mateixa de l’arrel 

nominal i verbal, com també per l’existència clara de lleis d’incompatibilitat radical, ha 

estat descrita com a entitat fonètica completa, no motivada per cap procés de derivació 

productiu o vivent, ans com a base morfològica i abstracta de la derivació; és a dir, com 

aquella part de la paraula a partir de la qual totes les formes històriques testimoniades de 

les llengües semítiques, mitjançant les lleis internes establertes, es deriven i s’expliquen.  

L’arrel, doncs, històricament parlant, és una pura abstracció analítica, car no és 

possible de trobar-la com a real en cap període històric. Tenint en compte aquest fet, 

l’estructura més simple de l’arrel semítica hauria de respondre als paràmetres d’una 

arrel monosil·làbica, biconsonàntica i, si es vol, trilítera, car en la meva descripció les 

vocals compten en el còmput (és l’estructura bàsica de molts nomina primitiva). 

En el punt en què he parlat de la descripció consonàntica de l’arrel semítica (§ 

2.4), he volgut analitzar com s’ha descrit a través de la història de la investigació l’arrel 
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semítica i hi he ofert la visió pròpia de la semitística tradicional, que reconstrueix 

triconsonànticament l’arrel, i no li dóna cap estructura sil·làbica ni tampoc li 

reconstrueix cap mena de Wurzelvokal. 

A continuació (§ 2.5) he parlat de la importància de la reconstrucció vocàlica de 

l’arrel en semític: tal com ha estat postulat (§ 2.6), en un àmbit diacrònic, i ja parlant en 

el terreny del protosemític, no em sembla convincent la reconstrucció merament 

consonàntica de l’arrel, car és precisament la presència de la flexió vocàlica interna la 

que ens està indicant l’existència segura del vocalisme temàtic, derivat directament de la 

vocal radical, per a les arrels verbals; aquest fet ja és suficient per creure en la 

reconstrucció d’una protovocal radical a partir de la qual s’haurien derivat les vocals 

apofòniques en l’època històrica. A més a més, si entenem que les arrels verbals es 

remunten, ja en protoafroasiàtic (PAA), a arrel-paraula, i les paraules són regides sempre 

per l’estructura sil·làbica, hauria d’esperar-se que la síl·laba tingués com a nucli una 

vocal o, almenys, una sonant sil·làbica, que realitzés una vocal breu en grau ple.  

Amb relació a la vocal radical, és cert que es pot reconstruir per al semític 

determinades formes amb vocalisme immotivat en el cas dels nomina primitiva. Sóc de 

l’opinió, però, que el problema de l’ambigüitat que s’ha volgut establir entre l’arrel 

nominal (de morfemes continus) i l’arrel verbal (de morfemes discontinus) en la 

sincronia de la llengua es pot resoldre, dins de la diacronia lingüística, per mitjà de la 

reconstrucció vocàlica de l’arrel verbal: d’una manera semblant al que s’ha fet amb 

protoindoeuropeu (pie.), un monovocalisme bàsic originari per a l’arrel verbal en 

protosemític ha estat postulat per Gazov-Ginzberg (1965: 95), també, en l’àmbit de 

l’afroasiàtic, per Diakonoff (1988: 50). 

Des d’aquest punt de vista històric, vull defensar la conveniència de la 

reconstrucció vocàlica de l’arrel, portadora d’un vocalisme immotivat en el cas dels 

nomina primitiva, o ja motivat en l’època històrica, mitjançant l’establiment productiu 

de l’apofonia, en el cas de les arrels verbals i dels substantius deverbals. 

Amb relació a les arrels verbals, hem pogut veure la importància de la 

reconstrucció del vocalisme d’aquestes, perquè ja en l’època històrica, d’aquesta vocal 

radical es derivaren les vocals temàtiques, que presenten funció morfològica, pel fet de 

ser un morfema flexiu marcador de diàtesi (en accadi, d’agentivitat o estativitat; en 

semític occidental, de veu activa, passiva i d’estativitat) i marcador segurament, en una 

etapa remota del protosemític –car en les llengües històriques ja no és un procés 
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productiu– d’Aktionsart (de transitivitat, causativitat i factitivitat en els verbs transitius; 

d’estativitat i fientivitat, en els verbs d’estat). 

Mitjançant la descripció de l’arrel semítica i la importància de la reconstrucció 

del vocalisme originari d’aquesta, s’ha volgut subratllar-ne el paper rellevant per poder, 

així, encarar satisfactòriament el camí de la reconstrucció històrica de les arrels. 

El capítol tercer de la meva tesi s’ha centrat en el tema de les incompatibilitats 

de les arrels verbals en semític: l’estructura de les arrels verbals és, de fet, el resultat 

factible de les possibles combinacions que es donen entre els elements que la 

configuren.  

En aquest capítol tercer he tractat del tema de les incompatibilitats de les arrels 

en semític i hi he subratllat la importància que tenen amb relació a la reconstrucció 

històrica de l’arrel, car aquestes lleis tan sols s’apliquen en l’arrel verbal i no pas en les 

formes ja derivades i allargades per afixos.  

S’ha pogut veure, per tant (§ 3.1), que l’arrel verbal semítica és un morfema 

radical, els elements constituents del qual no poden ser combinats d’una manera 

arbitrària, ans es veuen sotmesos a restriccions combinatòries ben definides i concretes. 

La importància, doncs, d’aquestes incompatibilitats estructurals rau en el fet que 

redueixen el nombre possible de combinacions de les bases triconsonàntiques. S’ha 

parlat del fet que, exclosos les arrels onomatopeiques i els préstecs, aquestes lleis 

d’incompatibilitat són plenament regulars en les arrels verbals i, per tant, no tenen 

excepcions, talment com s’esdevé en totes les lleis fonològiques. 

L’estructura de les arrels verbals semítiques es veu, doncs, totalment 

condicionada per aquestes restriccions d’incompatibilitat, unes restriccions que, pel seu 

caràcter universal, s’han aplicat també en les diferents famílies de les llengües 

afroasiàtiques. Les restriccions d’incompatibilitat han servit de gran referent a l’hora de 

treballar en la reconstrucció històrica de les arrels (sobretot, de les verbals en el cas del 

semític i, per exclusió a aquestes, les nominals). 

A continuació, en l’apartat 3.2, he fet una breu menció dels estudis més 

significatius que s’han escrit sobre aquesta qüestió, sobretot a partir dels anys cinquanta 

del segle XX, moment en què l’estudi de les incompatibilitats de les arrels agafà 

embranzida.  

He acabat el capítol tercer parlant de les incompatibilitats de l’arrel amb relació 

a la lingüística històrica (§ 3.3). Les lleis d’incompatibilitat són, doncs, un instrument 

necessari a l’hora de fer el reconeixement etimològic i formal de les arrels i ajuden a 
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entreveure possibles solucions per a determinades qüestions de reconstrucció històrica, 

com és ara, per exemple, la reconstrucció de les arrels originàries dels préstecs i la 

identificació clara de les formes derivades, atès que, com ja ha estat mencionat, dues 

consonants homorgàniques són possibles en posició 1-2 i 2-3 quan pertanyen a 

morfemes diferents. 

El capítol quart d’aquesta tesi s’ha centrat en les arrels verbals del semític. He 

volgut dur a terme una descripció històrica i morfològica de les arrels semítiques (§ 4.1) 

i aprofundir en el tema de l’estructura radical dels verbs dèbils (verba mediae et tertiae 

infirmae, secundae geminatae) i dels quadriliterals. He fet també una breu referència a 

la importància de l’assentament de l’apofonia i a la conseqüent necessitat d’adaptació 

d’arrels biconsonàntiques a una estructura triconsonàntica.  

S’ha vist com una de les possibilitats emprades per tal d’adaptar l’arrel 

biconsonàntica a un patró triconsonàntic és considerar w, y i ˀ consonants radicals 

totalment subordinades a la qualitat de la vocal llarga de l’arrel ū, ī o ā. Les altres vies, a 

l’hora d’adaptar una arrel biconsonàntica a un esquema triconsonàntic, són, per una 

banda, l’afixació d’un determinatiu a l’arrel biconsonàntica i, per l’altra, la geminació 

consonàntica.  

Tal i com s’ha comentat, en les llengües semítiques hi ha dos grups de lexemes 

diferenciats: per una banda, els verbs i els noms derivats, regits per la flexió interna; per 

l’altra, els noms primitius, mai deverbals, amb una vocalització permanent ja en les 

llengües semítiques antigues.  

L’existència d’arrels biconsonàntiques amb vocal breu (monosil·làbiques) 

conservades en els noms primaris de les llengües semítiques fa clara l’evidència de 

l’origen formal d’aquestes arrels: és necessari de postular, doncs, per al PS l’origen 

únicament biradical –triliteral (amb vocal breu)– i monosil·làbic de les arrels nominals 

primitives. Qualsevol estadi de disil·labisme de les arrels nominals apunta a un 

allargament radical secundari d’aquestes arrels. 

En l’apartat on he comentat les principals teories sobre l’extensió de les arrels 

verbals des del punt de vista de la història de la investigació (§ 4.2), s’ha pogut veure les 

diferents tendències a l’hora de tractar del tema de l’allargament de l’arrel. La primera 

és la biradicalista, que defensa l’allargament de les arrels mitjançant un 

Wurzeldeterminativ (així Hurwitz 1913; Cuny 1924; Ehret 1989; Bohas 1997 i 2000). 

La segona és aquella que admet la sufixació per determinatius en l’arrel i altres 

procediments (Moscati 1947; Kuryłowicz 1972; Diakonoff 1988 i del Olmo Lete 2003); 
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i finalment, la tercera, tracta del tema des d’una perspectiva més diplomàtica, pròpia 

d’una visió no històrica del procés de formació radical i d’extensió en semític, que no 

creu en l’acceptació general de l’afixació com a procediment establert per a 

l’allargament de les arrels, ans només en determinats casos (Zaborski 1991). 

L’apartat 4.3 ha estat dedicat al tema de l’allargament radical. Hem vist la 

importància de l’assentament de l’apofonia a les bases verbals per tal de matisar l’acció 

verbal, i la necessitat formal del triconsonantisme que d’aquesta apofonia es deriva, com 

un dels fets fonamentals que contribuí a l’aparició d’un nou recurs per formar arrels 

triconsonàntiques a partir de les arrels biconsonàntiques. Com que fou necessari un 

augment en el nombre d’arrels verbals per poder augmentar el vocabulari, aquest 

increment fou dut a terme amb l’allargament del nucli biconsonàntic radical vers el 

triradicalisme.  

Amb l’extensió més o menys espontània de les arrels, motivada sobretot per la 

consonantització de les sonants radicals sil·làbiques, que es devien transformar en la 

consonant addicional, i amb l’establiment regular de l’apofonia, la resta de les arrels que 

encara eren biconsonàntiques es van haver d’adaptar al patró triconsonàntic. Així, 

l’allargament de l’arrel biconsonàntica en afroasiàtic envers un triconsonantisme 

històric es dugué a terme mitjançant diversos procediments, els més importants dels 

quals foren, talment com ja ha estat comentat:  

c) l’afixació d’un determinatiu radical (un Wurzeldeterminativ). 

d) la geminació radical de l’arrel.  

e) la metàtesi i altres canvis lingüístics. 

En aquest apartat hem pogut veure que, si bé en pie. l’existència de sufixos en 

l’arrel verbal i nominal és totalment admesa i acceptada, en lingüística semítica, en 

canvi, la posició dels estudiosos no és tan unànime, tot i que podríem dir que, d’entre els 

estudiosos que treballen en la reconstrucció i la lingüística històrica, s’accepta en 

general la tesi de l’existència en protosemític i afroasiàtic d’elements sufixats a l’arrel. 

He fet la distinció també entre sufixos adradicals, i.e. aquelles parts d’un mot 

motivades per un procés de derivació productiva i vivent (un element caracteritzat per 

una funció semàntica clara i productiva i que té un significat concret dins el camp 

semàntic de l’arrel) i l’allargament o determinatiu radical (Wurzelerweiterung o 

Wurzeldeterminativ), i.e., aquell element vocàlic, consonàntic o sonàntic que ha estat 

motivat per un procés de derivació ja no pas productiu ni viu, i que, per això mateix, es 

veu mancat de semàntica, tot i que morfològicament és totalment detectable. 
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En el punt 4.4 s’ha parlat dels verba primae y et w, per una banda, i dels verba 

secundae y et w (§ 4.5); a grans trets, s’ha pogut veure com els verbs pertanyents a 

aquest grup són un clar exemple de categoria d’arrels primàries formada per arrels amb 

dues consonants i una vocal. En aquest cas, en lloc d’adaptar l’arrel al patró 

triconsonàntic, una semiconsonant w o y (segons la qualitat de la vocal primària, la qual 

depèn, al seu torn, de la transitivitat o la intransitivitat del verb o de la denominativitat 

verbal) s’afegeix ja sigui al mig, ja sigui al final de l’arrel.  

En el punt 4.6 s’ha tractat dels verba tertiae y et w del semític en general i de la 

possibilitat de crear, mitjançant la sufixació de -w o -y a una arrel nominal, una nova 

arrel verbal en les llengües històriques (p. ex. ˀaḫu ʻgermàʼ > et. *ˀaḫawa ʻser germàʼ i 

àr. ˀāḫawa (III) ʻagermanar-seʼ; àr. ḥm, ʻpare polític, sogreʼ > ḥm-y, ʻactuar com a pare 

polític, i.e. protegirʼ). 

A continuació (§ 4.7) he parlat dels verba secundae geminatae, una classe de 

verbs, que, en molts casos, tenen connotacions expressives o iteratives respecte al 

significat bàsic de la base biconsonàntica de què deriven. 

El punt 4.8 s’ha centrat en el tema de les arrels ppl i plp, com també en el de les 

arrels quadriradicals i pentaradicals. Quant a les arrels ppl i plp (§ 4.8.1), hem vist que 

les bases ppl en semític no són abundants, car segons les lleis d’incompatibilitat de les 

arrels, una estructura consonàntica R1 R1 R2 no es dóna en les llengües semítiques (així 

passa també en ie.). En les llengües semítiques històriques són pocs els casos 

testimoniats d’arrels ppl: talment com hem pogut veure, normalment són arrels 

nominals o bé verbs denominatius que no tenen cap més correspondència fora de la 

llengua en qüestió.  

Quant a les bases plp, els exemples testimoniats de les llengües semítiques són 

també escassos. Les bases consonàntiques plp són fonamentalment nominals; quant a 

les verbals, algunes poden ser denominatives, i d’altres són testimonis isolats d’una 

llengua en concret i que no pertanyen al semític comú.  

Les arrels quadriradicals i pentaradicals (§ 4.8.2) tenen clarament, com ja hem 

vist, un caràcter secundari, car en la seva base consonàntica s’entreveu normalment una 

arrel biconsonàntica o una de triconsonàntica. Finalment, i ja per acabar, les arrels 

formades per cinc consonants es donen només en les formes nominals i en els préstecs, i 

tenen l’estructura radical C1C2C3C2C3. Aquestes arrels pentaradicals són similars en 

creació i tema als triliterals amb geminació de la segona consonant. 
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En aquest capítol hem vist que són molt nombrosos els casos de connexió 

semàntica que s’estableixen entre les arrels verbals (verba mediae et tertiae infirmae, 

verba mediae geminatae, verba primae n et w, verbs ppl, plp i quadriliterals) de base 

binària compartida. En determinats casos els verba mediae et ultimae infirmae, els 

mediae geminatae, els primae w et n, els ppl i plp i els quadriliterals estableixen una 

connexió semàntica perquè comparteixen una base binària comuna; a grans trets, doncs, 

he arribat a la conclusió que l’arrel PS és una arrel biconsonàntica i monosil·làbica, 

allargada, ja en temps del PS, en una arrel estesa a causa de les necessitats verbals de 

l’esquema triconsonàntic –sobretot per l’assentament de l’apofonia–, ja sigui per 

geminació, ja sigui per un Wurzeldeterminativ, el qual, en molts casos, presenta un 

origen i un significat obscurs a causa de la lexicalització històrica que s’ha produït en 

l’arrel.  

El capítol cinquè ha estat dedicat a descriure i analitzar el funcionament flexiu 

vocàlic del sistema verbal semític (apofonia). En l’apartat introductori (§ 5.1) s’ha vist 

com el conjunt de les llengües semítiques, gràcies a la particularitat de tenir una 

estructura radical verbal i nominal ben definida i que ha sabut aguantar fermament 

durant el temps, ha conservat en el sistema verbal un dels majors trets que l’ajuden a 

diferenciar-se com a grup lingüístic ben definit, l’apofonia vocàlica, testimoniada i 

documentada en les llengües més antigues, i que ha tingut un paper molt important 

quant a la formació i la flexió verbal i nominal. 

En l’apartat 5.2 he volgut deixar clara la distinció que s’ha de fer en morfologia 

semítica entre el concepte d’alternança fonemàtica i el d’alternança morfològica (és a 

dir, d’apofonia). L’apofonia té en semític un tret morfològic pertinent, car la gradació 

vocàlica és sovint l’única fet portador de distinció morfològica, a diferència, per 

exemple, d’altres famílies lingüístiques, com és ara el cas del pie., on el feble sistema 

apofònic originari reconstruïble ha quedat molt desdibuixat, de manera que pot tenir un 

caràcter de redundància morfològica (tot i que l’apofonia sigui viva en el germànic i en 

els temes verbals del grec i del llatí), car normalment és l’afix o la desinència 

l’encarregada del valor morfològic. 

Hem vist com el recurs de l’apofonia en les llengües semítiques aporta unes 

possibilitats immenses quant a la creació i la formació de mots. Amb tot, hi ha altres 

recursos de formació lèxica en aquesta família de llengües, d’ús més restringit, com ara 

la sufixació sense alteració de les vocals temàtiques.  
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En l’apartat 5.3 he ofert les principals mostres d’apofonia nominal i verbal en 

semític. A continuació (§ 5.4) s’ha parlat del tema de la vocal temàtica en les arrels 

verbals com a morfema marcador de transitivitat, d’intransitivitat i de veu mitjana-

estativa; en acabat, s’ha tractat de les classes vocàliques presents en les diferents 

llengües semítiques antigues. Tot seguit, a manera d’excurs, s’hi han definit les causes 

de la debilitació dels imperfectius en i (yaqtil) de l’hebreu bíblic masorètic i s’hi han 

apuntat les conseqüències apofòniques, semàntiques i argumentals de la desaparició de 

l’antic yaqtil en l’hebreu masorètic. 

Per acabar aquest capítol he volgut fer referència al tema de la diàtesi i 

l’Aktionsart en la flexió apofònica de la forma bàsica (G) i el pas envers la derivació 

verbal (§ 5.5). Seguint la idea de la capacitat apofònica de l’expressió de la diàtesi, val a 

dir que aquesta primitiva habilitat s’anà afeblint i quedà substituïda pel sistema 

derivatiu de les llengües històriques. La debilitació d’aquesta capacitat apofònica fou 

deguda a diferents motius fonològics i morfològics: el paper de les laringals, així com 

altres febleses de l’arrel, feren trontollar aquest sistema flexiu primitiu vocàlic. Aquesta 

debilitació ja incipient en PS, féu que el sistema de diàtesi entrés en competició amb el 

sistema alternatiu de les classes derivades flexives i apofòniques (almenys quant al 

prefix de l’imperfectiu, testimoniat encara prou bé en l’accadi i l’àrab) a la vegada. 

Aquesta competitivitat entre la debilitada capacitat de la forma bàsica i l’establiment de 

les formes derivades menà segurament a una situació en què les formes derivades 

suplantaren una de les dues diàtesis de la forma simple, mentre que l’altra continuà 

essent expressada per la forma bàsica. 

Així, i seguint la hipòtesi de Joosten (1998: 225), hem vist com en cada verb hi 

havia la possibilitat potencial de realitzar una acció mitjana (inacusativa) o transitiva 

(acusativa). Quant als verbs que tenen ambdues diàtesis en la forma bàsica, el significat 

actiu era normalment causatiu-factitiu-iteratiu, lèxicament parlant, respecte del 

significat de la veu mitjana (agentiva, però monovalent). Amb la propagació de les 

formes derivades i l’establiment productiu d’aquestes formes, doncs, com ja s’ha 

comentat, tot aquest sistema potencial originari s’encaminà envers la derivació feta per 

afixos i allargaments, fins a la situació de les llengües històriques testimoniades. 

Caldria fer, doncs, una distinció clara entre aquells verbs deverbals que provenen 

en general de denominatius formats sobre els noms verbals amb la forma bàsica 

testimoniada i aquells verbs denominatius que només tenen testimoniada una forma 

derivada (D o H): en aquest segon cas, la lexicalització per analogia envers les formes 
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derivades devia passar a ser la manera més generalitzada a l’hora de crear nous 

denominatius verbals.  

En el capítol sisè he presentat l’estudi etimològic i comparatiu dels verbs tertiae 

infirmae de l’hebreu bíblic masorètic, fet a partir del buidat de dos diccionaris: el de 

Gesenius, en la traducció anglesa feta per E. Robinson, i el diccionari d’hebreu i arameu 

bíblic (Hebräisches und aramäisches Lexikon zum Alten Testament) de L. Koehler i W. 

Baumgartner (19673).  

Un estudi etimològic i comparatiu extensiu dels verba tertiae infirmae de 

l’hebreu bíblic masorètic era una feina que encara estava per fer (he prescindit en 

aquesta tesi de l’obra de M. Fraenkel 1970 pels motius ja exposats en la introducció del 

capítol sisè). Les llengües semítiques que he utilitzat per realitzar el comentari han estat 

les llengües epigràfiques nord-occidentals (hebreu epigràfic, arameu antic i oficial, 

fenici i púnic bàsicament), l’ugarític, l’arameu bíblic, el rabínic i el siríac, l’accadi, 

l’antic sud-aràbic epigràfic, l’àrab clàssic i el geˁez.  

 En la part comparativa he volgut oferir sempre els paral·lels semítics del verb 

tertiae infirmae, com també les formes còncaves o de primera dèbil, les pll, les 

reduplicades que hi poguessin estar en contacte i els substantius. He reconstruït per a 

cada verb v"k testimoniat en hebreu bíblic masorètic l’arrel verbal protosemítica i, en 

aquells casos en què m’ha estat possible, l’afroasiàtica. La reconstrucció radical ha 

tingut present el vocalisme originari de l’arrel. 

 En el darrer capítol d’aquesta tesi he ofert la catalogació etimològica de tots els 

verbs tertiae infirmae de l’hebreu bíblic masorètic per plantejar-ne una visió de conjunt. 

En aquest setè capítol he ofert les conclusions argumentals i etimològiques que he fet 

derivar de l’estudi etimològic dels verba tertiae infirmae (v"k) de l’hebreu bíblic 

masorètic realitzat en el capítol anterior. 

 Hem pogut veure com l’estudi argumental i sintàctic realitzat dels verbs tertiae 

infirmae (*y, *w) de l’hebreu bíblic masorètic (§ 7.1) no presenta una tendència clara 

amb relació a la diàtesi, a diferència del cas dels verba tertiae h etimològics (V"k) de 

les llengües semítiques, car gairebé la totalitat d’aquests tipus de verbs, talment com 

observà M. Vernet (2000), han de remuntar-se a una arrel verbal estativa PS.  

En l’apartat de la classificació etimològica dels verbs tertiae infirmae (v"k) de 

l’hebreu bíblic masorètic (§ 7.2), s’ha pogut observar que els verbs denominatius de 

l’hebreu bíblic masorètic, és a dir, tots aquells verbs que s’han derivat, ja en l’època 

històrica, d’una arrel nominal PS o AA, equivalen en el seu conjunt a una cinquena part 
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del recull total dels verbs tertiae *y, *w presents als diccionaris de Gesenius i Koehler-

Baumgartner (exactament, 46 verbs, un 21,3 % del recull).  

D’entre aquests verbs, els verbs denominatius que provenen d’una arrel nominal 

PS –la majoria dels quals deriven directament d’un substantiu PS, el qual, al seu torn, pot 

derivar també d’una arrel nominal normalment (o verbal) AA– són, en hebreu bíblic 

masorètic, un total de 26 verbs (un 12,04 % del total dels verbs tertiae infirmae). 

Aquesta estadística demostra, doncs, que la major part dels verbs v"k tenen un origen 

deverbal. Hem vist com la característica pròpia d’aquests tipus de verbs és que tots han 

de ser reconstruïts com a verbs de tercera radical -y (i no pas -w).  

Una altra característica morfològica d’aquest grup de verbs denominatius és que 

tots deriven d’un substantiu primitiu biconsonàntic PS, que en la majoria dels casos es 

remunta a una arrel nominal AA: l’arrel verbal d’on provenen aquests verbs 

denominatius es va allargar, ja en el període PS, mitjançant el determinatiu denominatiu 

-y, el qual, sufixat a l’arrel nominal biconsonàntica, verbalitzà l’arrel i la convertí en 

triconsonàntica (p. ex: PS *pariy- ʻbrotar, donar fruitʼ < PS *pir- ʻfruitʼ < AA **pir- 

ʻfruit, graʼ).  

Quant als verbs denominatius que provenen d’una arrel nominal afroasiàtica (§ 

7.2.1.2), hem pogut veure que gairebé un de cada deu verbs d’aquest recull forma part 

d’aquest grup (en concret 20 verbs, un 9,26 % del conjunt total dels verbs tertiae 

infirmae de l’hebreu bíblic). Hem observat que, des d’un punt de vista morfològic, el 

que caracteritza aquest tipus de verbs és que la derivació respecte de l’arrel nominal AA, 

que és normalment biconsonàntica, és marcada morfològicament en PS mitjançant la 

sufixació d’un determinatiu -y, en la gran majoria dels casos, o mitjançant el sufix -w. 

Gràcies a la sufixació d’aquests determinatius radicals a l’arrel biconsonàntica 

originària, l’arrel s’allargà i es verbalitzà i adquirí l’estructura formal triconsonàntica ja 

en l’estadi PS i que es troba documentada en les llengües semítiques.  

S’ha vist també com la sufixació dels morfemes -y o -w a l’arrel verbal no és, en 

cap cas, arbitrària, car la presència d’un sufix o un altre en aquests tipus de verbs té 

sempre una explicació morfològico-semàntica. D’aquesta manera, el sufix -y, per una 

banda, acostuma a aparèixer sufixat a arrels transitives (i amb vocalisme i) que deriven 

d’un substantiu (com, per exemple, PS *wadiy- ʻdisparar (fletxes)ʼ < AA **daw- / **day- 

ʻarcʼ, etc.). Per l’altra, el determinatiu radical -w apareix sempre sufixat a una arrel 

intransitiva (*ḫaṣuw- ʻcastrarʼ, *riw- ʻsadollar-se de beureʼ, *rapaw- ʻviure en pauʼ) o 

estativa (amb vocalisme radical a, *naqaw- ʻser net, purʼ).  
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En l’apartat dels verbs deverbals (§ 7.2.2) he ofert la catalogació de tots aquells 

verbs v"k de l’hebreu bíblic masorètic que es remunten a una arrel verbal PS o que 

deriven d’una arrel verbal AA. Hem pogut veure aquí com els verbs tertiae infirmae de 

l’hebreu bíblic masorètic que tenen un origen verbal són els majoritaris, car, d’un total 

de 216 verbs v"k documentats en la Bíblia hebrea, més de tres quartes parts són verbs 

deverbals (en concret, un conjunt de 170 verbs, és a dir, un 78,7 %); d’aquests 54 verbs 

provenen d’una arrel verbal protosemítica i 116, d’una arrel verbal afroasiàtica.  

Quant als verbs v"k de l’hebreu bíblic masorètic que provenen d’una arrel 

verbal protosemítica (§ 7.2.2.1), una quarta part del recull total de verbs tertiae infirmae 

són verbs que pertanyen a aquest grup (un total de 54 verbs, un 25 %). Una de les 

característiques d’aquest conjunt de verbs és que, si bé la reconstrucció de l’arrel verbal 

PS és clara pel testimoni de les llengües semítiques antigues, l’origen AA d’aquestes 

arrels no és tan clar, de moment, a causa de la manca de testimonis en les llengües 

afroasiàtiques. 

 Aquest conjunt de verbs v"k de l’hebreu bíblic masorètic es caracteritza pel fet 

que tots deriven d’una arrel verbal PS de tercera radical -y o -w. La presència d’un sufix 

o un altre en aquestes arrels verbals PS, tal com ho testimonien les llengües semítiques, 

no és en aquest cas tampoc arbitrari, car en la majoria dels casos, el sufix -w apareix 

relacionat amb connotacions estatives o intransitives (p. ex. håzåh (v²z²v) ʻsomiar, 

desvariarʼ (intr.) < PS *hazaw- ʻsomiar, parlar en veu altaʼ; zåkåh (v²f²z) ʻser clar, purʼ < 

PS *zakaw- ʻser purʼ; ṭåˁåh (v²g²y) ʻanar errant, equivocar-seʼ < PS *ṭaˁaw- ʻequivocar-

seʼ). 

Per altra banda, el sufix -y (amb vocalisme temàtic i) d’aquestes arrels verbals PS 

apareix sempre relacionat amb la transitivitat verbal (p. ex. ḥåbåh (v²c²j) ʻamagar, 

retirarʼ < PS *ḥabiy- ʻprotegirʼ). Això no obstant, s’ha de subratllar també que els verbs 

PS tertiae *y, i de clara semàntica estativa, també hi són testimoniats (veg., p. ex., PS 

*ˀanay- ʻser escaient, oportúʼ; PS *blay- ʻextingir-se, deteriorar-seʼ; PS *ḥalay- ʻestar 

malaltʼ, etc.).  

Tal com hem pogut veure, hi ha casos en què he optat per reconstruir per a una 

mateixa arrel verbal PS ambdós sufixos (*y i *w), car són marcadors morfològics del 

caràcter transitiu i intransitiu simultani de l’arrel (així ho testimonien les llengües 

semítiques; veg., p. ex., PS *ṭaḥiy- ʻllançarʼ (tr.) / *ṭaḥuw- ʻescamparʼ; PS *naṣaw- 

ʻdestruir-seʼ / *naṣay- ʻextreureʼ). 
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Amb relació als verbs v"k que documenta l’hebreu bíblic masorètic que 

provenen d’una arrel verbal AA (§ 7.2.2.2), s’ha subratllat el fet que aquest grup de 

verbs és el més nombrós de tot el recull, car configuren la meitat dels verbs testimoniats 

en hebreu bíblic (concretament, 116 verbs, un 53,7 % del total). 

Una característica d’aquests verbs és que en la majoria dels casos tots deriven 

d’una arrel verbal AA biconsonàntica, la qual, en l’estadi PS s’ha vist allargada pel 

determinatiu sufixat *-y o *-w, que, morfològicament parlant, ha allargat l’arrel vers el 

triconsonantisme i, en determinats casos, n’ha modificat la semàntica verbal. 

Quant a la sintaxi verbal, la sufixació de -w o -y tampoc no considero que sigui, 

en aquest grup de verbs, arbitrària. En principi, però, quant a la semàntica i 

l’argumentalitat verbal, he reconstruït amb vocalisme temàtic a aquelles arrels verbals 

estatives PS que poden aparèixer sufixades per un determinatiu -y o -w. He reconstruït 

amb vocalisme temàtic i aquelles arrels transitives sufixades per un determinatiu -y i, 

finalment, he reconstruït amb vocalisme u aquelles arrels transitives sufixades per un 

determinatiu -w. 

Les arrels PS que s’han de reconstruir amb sufix -y (una arrel normalment 

transitiva) són les més nombroses d’aquest grup. El determinatiu -y, paral·lelament a la 

funció morfològica del vocalisme radical, sufixat a una arrel d’origen AA i 

biconsonàntica, presenta, respecte de l’arrel verbal AA originària, distintes 

característiques morfològiques.  

Per una banda, si l’arrel AA originària és estativa o intransitiva, l’arrel PS tertiae 

y transitivitza l’arrel originària (p. ex. v²z²C ʻmenystenirʼ < PS *baziy- ʻmaltractarʼ < AA 

**buz- ʻser dolentʼ). Per l’altra, el determinatiu -y sufixat a l’arrel verbal PS té la 

capacitat, a banda de la transitivació verbal, d’intensificar el significat verbal i fins i tot 

de donar-li connotacions causatives (p. ex. v²d²v ʻlamentar-se, queixar-seʼ < PS *hagiy- 

ʻqueixar-seʼ < AA **gay- ʻdirʼ). 

A més a més, tal com he exemplificat, quan l’arrel AA és originàriament 

transitiva, el sufix PS que s’empra per a l’arrel verbal PS és -y (p. ex. v²b²C ʻconstruirʼ < 

PS *baniy- ʻconstruirʼ < AA **ben- ʻconstruirʼ). 

La característica pròpia dels verbs v"k de l’hebreu bíblic que es remunten a una 

arrel verbal PS sufixada amb el determinatiu -w és, bàsicament, la intransitivitat verbal 

(sobretot en verbs de moviment) i l’estativitat (amb vocalisme temàtic a), p. ex. ˀåtåh 

(v²,²t) ʻarribarʼ < PS *ˀataw- ʻanar-se’nʼ (cf. AA **taˀ- / *taw- / *tay- ʻanar-se’n, córrerʼ i 
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AA **ˀat- ʻcaminar, arribarʼ). La tendència a la transitivitat dels verbs tertiae y i a la 

intransitivitat dels verbs tertiae w és molt clara, i fins i tot, en determinats casos, el PS 

testimonia variacions radicals d’una mateixa arrel reconstruïda simultàniament amb la 

sufixació dels determinatius -y i -w, p. ex. ˁånåh III (v²b²g) ʻafligir-seʼ < PS ˁanaw- *ʻestar 

afligitʼ / *ˁaniy- ʻoprimirʼ < AA **ˁan- ʻestar cansat, malaltʼ. 

En l’apartat 7.3 he ofert, com a resum, la catalogació etimològica dels verbs 

tertiae infirmae (v"k) de l’hebreu bíblic masorètic. 

Tot seguit he tractat dels procediments d’allargament radical en els verbs v"k de 

l’hebreu bíblic (§ 7.4). He parlat de l’estructura de l’arrel AA, originàriament 

biconsonàntica, i de la manera com aquesta arrel AA esdevingué, en el període PS, 

formalment triconsonàntica mitjançant el recurs de la sufixació d’un determinatiu 

radical -y o -w, un dels més usuals per adaptar arrels nominals o verbals d’origen 

biconsonàntic a arrels derivades triconsonàntiques.  

Per altra banda, l’estudi històric i comparatiu dels verbs v"k de l’hebreu bíblic 

m’ha fet adonar que aquelles arrels nominals o verbals AA biconsonàntiques que tenen 

les semiconsonants y o w com a elements integrants de l’arrel s’allarguen en PS 

mitjançant el procés de la geminació o la reduplicació i, en determinats casos, 

mitjançant la prefixació d’un Wurzeldeterminativ que pot arribar a modificar la 

semàntica verbal originària. 

 Els determinatius radicals que he localitzat en els verbs v"k de l’hebreu bíblic i 

que ajudaren a allargar l’antiga arrel biconsonàntica AA a una nova arrel triconsonàntica 

en PS són limitats i es troben en els morfemes següents: ˀ-, h- , ḥ-, w- , n- , š- i t-. La 

presència d’aquests determinatius radicals en la nova arrel triconsonàntica té a vegades 

una funció morfològica clara (com és ara la intensificació i la causativització de la 

semàntica verbal originària mitjançant la prefixació dels determinatius š- i h-, o bé la 

verbalització de l’antiga arrel nominal AA mitjançant els determinatius radicals ḥ-, h-, 

w-, n- i š-), però altres vegades no és pas tan clar.  

Hem pogut veure també (§ 7.5) com, dels 195 verbs de l’hebreu bíblic analitzats, 

el nombre de verbs tertiae infirmae testimoniats en alguna de les llengües semítiques 

com a verbs de tercera w és format per un total de 39 verbs, és a dir, un de cada cinc 

verbs (un 20% del total). A continuació he comentat les característiques argumentals i 

pròpies que presenten els verbs tertiae w testimoniats en les llengües semítiques 

antigues (§ 7.5.2). Tal com ja s’ha pogut veure en el comentari etimològic, són 

principalment les llengües pertanyents al grup del semític sud-occidental (i.e., sud-
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aràbic epigràfic, àrab clàssic, geˁez i llengües etiòpiques més modernes) i així també 

l’accadi (semític oriental) i, tot i que en menor grau, l’ugarític, les llengües que han 

conservat la diferenciació entre verbs de tercera radical y, per una banda, i verbs de 

tercera w, per l’altra. Quant al semític nord-occidental en general, l’hebreu bíblic, 

l’arameu, el siríac i el fenici, han assimilat tots els verbs PS de tercera radical w com a 

verbs de tercera radical y. 

Tot i que en determinats casos l’aparició d’una tercera radical w podria 

respondre a qüestions d’estructuració sil·làbica i a qüestions d’incompatibilitat de les 

arrels, o bé tractar-se d’un simple al·lòfon de y, tal com s’ha arribat a postular, això no 

obstant, amb relació a el tema dels verba tertiae w i l’argumentalitat d’aquests, he pogut 

constatar en el meu estudi que tots o gairebé tots els verbs tertiae w d’origen PS són 

sempre verbs intransitius, de moviment o bé estatius (sobretot essius) o de caràcter 

mitjà. Les excepcions són rares i han d’explicar-se per desenvolupaments interns de 

cada llengua, com, per exemple, la capacitat de crear en geˁez i les llengües etiòpiques 

modernes mitjançant la sufixació del sufix -w denominatius històrics. 

En l’apartat sobre els verbs denominatius tertiae w del geˁez (§ 7.5.3.1) hem vist 

com una de les particularitats morfològiques pròpies de les llengües semítiques 

etiòpiques és la de crear arrels verbals denominatives històriques derivades d’un 

substantiu etiòpic mitjançant la sufixació del morfema -wa. La característica argumental 

de la majoria de denominatius històrics en geˁez és que el verb derivat en qüestió és 

estatiu, de caràcter mitjà o intransitiu. Són escassos els exemples de verbs denominatius 

tertiae w agentius en etiòpic.  

I tot seguit, en el punt 7.5.3.2 he pogut constatar com l’accadi també presenta 

verbs denominatius tertiae w, però en menor grau que l’etiòpic, car en aquesta llengua, 

els denominatius històrics es formen sobretot mitjançant la sufixació del morfema -y.  

Finalment, i ja per acabar, en l’apartat sobre les variacions radicals en una 

mateixa arrel (§ 7.6) s’ha pogut veure com en la majoria dels casos les geminacions 

(tipus pll) i les reduplicacions (tipus plpl) que es troben presents, de manera paral·lela i 

com a variants radicals d’una arrel biconsonàntica en els verbs tertiae infirmae de 

l’hebreu bíblic masorètic, presenten sempre una connotació d’intensitat i continuïtat, i 

fins i tot de transitivació, respecte de l’arrel verbal. 
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IX 
ABREVIATURES 

 

 

 

9.1. Abreviatures bibliogràfiques 

 

Ofereixo a continuació els diccionaris, les revistes i les obres de referència que 

se citen a l’estudi etimològic dels verbs tertiae infirmae (§ 6) de manera abreujada: 

 

 

AED: Hans Wehr. 19944. Arabic-English Dictionary, Nova York. 
 
AH: Wolfram von Soden. 19852 (19651). Akkadisches Handwörterbuch. Wiesbaden. 
 
AJSL: American Journal of Semitic Languages and Literatures. Chicago. 
 
AMED: Thomas Leiper Kane. 1990. Amharic-English Dictionary. 2 vols. Wiesbaden 

(Harrassowitz). 
 
BSL: Bulletin de la Société de Linguistique de Paris. París. 
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9.2. Abreviatures de llengües i topònims 

 

AA: afroasiàtic. 

acc.: accadi.  

acc. ant.: accadi antic.  

amh.: amhàric. 

àr.: àrab. 

aram.: arameu. 

 aram. ofic.: arameu oficial. 

 aram. targ.: arameu targúmic. 

arg.: argobba. 

ass.: assiri. 

ass. ant.: assiri antic.  

ass. m.: assiri mitjà. 

av.: avèstic. 

bab.: babilònic. 

bab. ant.: babilònic antic.  

bab. rec.: babilònic recent. 

bab. tard.: babilònic tardà. 

ber.: berber. 

bil.: bilin (llengua cuixítica). 

can.: cananeu. 

cuix.: cuixític 

 cuix. or.: cuixític oriental 

 cuix. occ.: cuixític occidental 

DA.: Textos arameus de Deir �Alla (veg. Hoftijzer i Kooij 1976). 

ea.: El Amarna 

eg.: egipci. 

 eg. ant.: egipci antic 

esl.: eslau 

et.: etiòpic (normalment equival a l’etiòpic clàssic, geˁez). 

fen.: fenici. 

gur.: gurague. 

har.: harari. 
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hatra: inscripcions de Hatra (veg. DNWSI xli). 

hbr.: hebreu. 

hbr. epigr.: hebreu epigràfic. 

 hbr. m.: hebreu mitjà. 

hbr. postbíbl.: hebreu postbíblic. 

ie.: indoeuropeu. 

j. aram.: judeo-arameu. 

 j. aram. palest. biz.: judeo-arameu palestinenc del període bizantí. 

 j. aram. bab.: judeo-arameu babilònic de l’època talmúdica i gaònica. 

llat.: llatí. 

md.: mandeu. 

mh.: mehri. 

mo.: moča. 

nab.: nabateu. 

PAA: protoafroasiàtic. 

palm.: palmirè. 

pie.: protoindoeuropeu. 

pPS: preprotosemític. 

PS: protosemític.  

qem.: qemant (llengua cuixítica). 

SAr.: sud-aràbic antic epigràfic (sabeu). 

sem.: semític. 

sir.: siríac. 

skt.: sànscrit. 

soq.: soqoṭrí. 

sudsem.: sud-semític. 

sum.: sumeri. 

śḥ.: śaḥri. 

te.: tigre. 

tna.: tigrinya. 

tx.: txàdic. 

 tx. or.: txàdic oriental.  

 tx. occ.: txàdic occidental. 

 tx. centr.: txàdic central. 
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Ug.: Ugarit. 

ug.: ugarític. 
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9.3. Altres abreviatures 

 

abs.: estat absolut. 

ac.: acusatiu.   

ac. pers.: acusatiu de persona. 

ac. rei: acusatiu de cosa. 

act.: actiu, -va. 

adj.: adjectiu.    

af.: afˁel. 

AT: Antic Testament.  

causat.: causatiu. 

cf.: confer, confronteu-ho amb. 

cnj.: conjectura. 

Coh.: Cohèlet (Eclesiastès) 

consec.: consecutiu. 

cstr.: estat constructe. 

1Cr, 2Cr: 1r Cròniques, 2n Cròniques. 

Ct: Càntic dels Càntics. 

denom.: denominatiu. 

Dn.: Daniel. 

Dt: Deuteronomi. 

Ec: Eclesiastès. 

Est: Ester. 

etp.: etpeˁel. 

Ex: Èxode. 

ex.: exemple. 

Ez: Ezequiel. 

fem.: femení. 

Gn: Gènesi. 

haf.: hafˁēl. 

hif.: hifˁīl. 

hitp.: hitpaˁēl. 

hitpalp.: hitpalpēl. 

hof.: hofˁal. 
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i.e.: id est. 

imperat.: imperatiu. 

impf.: imperfet, imperfectiu, conjugació prefixada del semític. 

inf.: infinitiu. 

 inf. abs.: infinitiu absolut. 

inf.: infirmae. 

intr.: verb intransitiu. 

Is: Isaïes. 

iter.: iteratiu. 

itpa.: itpaˁēl. 

Jb: Job. 

Jr: Jeremies. 

Jt: Jutges. 

Kt.: ketiḇ. 

lex.: lexicalitzat. 

Lm: Lamentacions. 

Lv: Levític. 

LXX: Septuaginta, versió grega dels Setanta. 

med.: mediae. 

metàt.: metàtesi. 

Mi: Miquees. 

msc. masculí. 

n.: nota. 

N.B.: nota bene! 

Ne: Nehemies. 

nom.: nominatiu. 

nif.: nifˁal. 

Nm: Nombres. 

Os: Osees. 

p.: persona. 

pa.: paˁēl. 

pass.: passiu, -va. 

perf.: perfet, perfectiu, conjugació sufixada. 

 perf. cons.: perfet consecutiu (hebreu bíblic). 
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pe.: peˁīl. 

pi.: piˁēl. 

pl.: plural. 

pl. tant.: pluralia tantum. 

pn.: pronom. 

Pr: Proverbis. 

precat.: precatiu. 

pret.: pretèrit. 

ptc.: participi. 

pu.: puˁal. 

Qr.: qerê. 

1Re, 2Re: 1r Reis, 2n Reis. 

1Sa, 2Sa: 1r Samuel, 2n Samuel. 

s.: segle. 

šaf.: šafˁēl. 

sf.: sufixat. 

sg.: singular. 

si vera l.: si vera lectio. 

Sl: Salms. 

So: Sofonies 

ss.: següents. 

test.: testimoniat. 

tr.: verb transitiu. 

ult.: ultimae. 

Var.: variant(s). 

vb.: verb(s). 

voc.: vocal. 

 vŏc.: vocal breu. 

 vōc.: vocal llarga. 

vs.: versus. 
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9.4. Símbols 

 

a´: Àquila. 

s´: Símmac. 

= significa igualtat o aproximació quant al significat. 

* forma no testimoniada (reconstrucció d’una arrel protosemítica). 

** forma no testimoniada (reconstrucció d’una arrel afroasiàtica). 

 < deriva de, prové de. 

 > deriva en, esdevé.  
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