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Objectiu

Aquest treball té com a objectiu oferir els elements gramaticals fonamentals
per a treballar amb el dialecte de la llengua aramea que reflecteixen les seccions
del Talmud de Babilònia escrites en aquesta llengua. Atès que el Talmud de Ba-
bilònia ha estat un instrument religiós i cultural bàsic en la història del judaisme
i, per tant, també de la història del judaisme dels països catalanooccitans, pen-
sem que aquesta descripció gramatical, juntament amb un extens vocabulari de
l’arameu del Talmud de Babilònia, que estem preparant i que pensem oferir en
un número proper a les lectores i lectors d’aquestes pàgines, poden tenir interès
pel fet que poden ajudar a comprendre una part fonamental de la cultura jueva i,
també, de la història del nostre país, quan en les comunitats jueves s’estudiava el
Talmud i quan els savis jueus catalans i occitans escrivien en arameu.

1. Els pobles arameus

Els arameus són un conjunt de tribus semítiques que apareixen documentades
per primera vegada en les inscripcions assíries de Tiglat-Pilèsser I (1114-1076
aC). Sembla que a finals del segle XII grups arameus que provenien de les zones de
l’alt riu Habor (un afluent de la zona nord de l’Eufrates) van arribar fins a l’oasi de
Palmira i la zona septentrional de Babilònia. Després de l’any 1000 aquests grups
constituiran diversos regnes en les regions de l’estepa de Síria i de Mesopotàmia
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superior. Aquests estats seran conquerits per Assíria cap a la fi del segle VIII, però
l’arameu tindrà molta fortuna històrica atès que esdevindrà la llengua de les rela-
cions internacionals de les cancelleries de l’Orient Pròxim de l’època de l’imperi
neoassiri, neobabilònic i dels perses aquemènides fins a l’època hel·lenística.

2. La llengua aramea

La llengua aramea pertany a la branca nord-occidental de la família semítica
(juntament amb l’hebreu, el fenici, l’ugarític, el moabita, l’ammonita i l’edomi-
ta). La Bíblia hebrea ha transmès en llengua aramea els fragments de Daniel 2,4-
7,28; Esdres 4,8-68 i 7,12-26; Jeremies 10,11 i dues paraules de Gènesi 31,47.
El Nou Testament conté algunes paraules en arameu —la llengua que parlaven
Jesús de Natzaret i els seus deixebles— i la llengua aramea influí notablement els
darrers estadis de la llengua hebrea bíblica i de l’hebreu rabínic. L’arameu va ser
la llengua més parlada a la terra d’Israel, Síria i Mesopotàmia en l’època dels orí-
gens del cristianisme i del judaisme rabínic. La importància d’aquesta llengua
queda reflectida en el fet que dos dels corpus de traduccions bíbliques més im-
portants —la Peixita siríaca i els Targums jueus— són escrits en arameu. Una
part important de la literatura rabínica i tot el corpus literari del cristianisme si-
ríac s’han conservat també escrits en arameu. Després de la conquesta musulma-
na del segle VII, l’àrab va anar substituint gradualment l’arameu com a llengua li-
terària i col·loquial de l’Orient Pròxim. Actualment encara queden alguns
testimonis de l’arameu com a llengua viva en zones de Turquia, Síria i l’Iraq.

3. Dialectes de l’arameu

L’arameu és una llengua que té 3 000 anys d’història i que, per tant, ha passat
per una complexa història d’evolució lingüística. L’esquema que oferim tot seguit
és la classificació de la llengua aramea del Comprehensive Aramaic lexicon, que pre-
senta, segons el nostre parer, la divisió més adequada de la llengua aramea basada en
criteris cronològics i geogràfics. Els dialectes de la llengua aramea són els següents:

1. Arameu antic (testimoniat des de mitjan s. IX fins al 612 aC). Aquest perío-
de, en què la llengua és força dialectalitzada, comprèn l’època de la formació dels
estats arameus, l’adopció de l’arameu com a llengua de la diplomàcia internacio-
nal (vegeu el testimoni de 2Reis 18,26), en el darrer període de l’imperi neoassiri,
i la dispersió dels pobles arameoparlants des d’Egipte a la baixa Mesopotàmia,
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com a conseqüència de la política de deportació dels pobles sotmesos a l’imperi as-
siri. Els materials que ens han arribat es poden classificar en els dialectes següents:

1.1. Arameu antic occidental (o siríac estàndard). Es tracta d’un conjunt
d’inscripcions (des de mitjan segle IX fins a la fi del segle VIII aC) que s’han tro-
bat en una àrea d’uns cent quilòmetres al voltat de la ciutat d’Alep. Comprèn
els textos següents: la dedicació d’una estela a Melqart (déu de Tir) per BR-
HDD, rei d’Aram; l’estela que Zakkur, rei d’Hamat, dedica al déu Iluwer; tres
esteles que contenen el text d’un tractat entre Mati(el, rei d’Arpad, i BR-G)YK,
rei de KTK (que sembla que és el governador d’una de les províncies neoassíries
de la zona de Síria) [són conegudes com les esteles de Sefire]; inscripcions de
Nerab (esteles funeràries de dos sacerdots de la deessa lluna Sehr); les inscrip-
cions aramees de BR-RKB, rei de Samal.

1.2. Samalià. Els reis del regne neohitita de Sam)al (també anomenat per al-
guns erudits Ya)udi), en la moderna Zinçirli, van escriure algunes esteles en
llengua fenícia (inscripcions de KLMW), després en un dialecte local arameu
molt diferenciat del dialecte estàndard (incripcions de Hadad i PNMW) i, fi-
nalment, en siríac estàndard (inscripcions de BR-RKB).

1.3. La inscripció bilingüe d’una estàtua (escrita en neoassiri i arameu) tro-
bada a Tel Fakhariyah. El dialecte d’aquesta inscripció conté una notable in-
fluència de la llengua acàdia.

1.4. Textos econòmics i legals breus, escrits en tauletes d’argila, que testimo-
nien una notable influència acàdia sobre aquest estadi de l’arameu.

1.5. Inscripció de Deir (Alla, que narra la visió de «Balaam, fill de Beor». Al-
guns estudiosos creuen que aquesta inscripció testimonia un dialecte que pre-
senta més característiques cananees que no pas aramees.

2. Arameu oficial o imperial (des del 612 fins al 200 aC). L’origen arameu
(caldeu) dels reis de l’imperi neobabilònic, que reemplaça l’imperi neoassiri en
el govern de l’Orient Pròxim antic a partir del 612, va fer créixer la importància
de la llengua aramea. Posteriorment els perses aquemènides, que van substituir
políticament els neobabilònics i van eixamplar els seus dominis fins a Egipte i
l’Àsia Menor, van convertir l’arameu en la llengua de les seves cancelleries. Dis-
sortadament, sols s’ha conservat un conjunt relativament petit de materials d’a-
quest període, atès que els documents administratius eren escrits en tinta sobre
materials poc consistents. Aquest període testimonia el desenvolupament d’una
llengua i d’una ortografia estàndards. El model d’aquesta llengua devia ser l’ara-
meu de Babilònia que parlaven i escrivien els perses d’educació elevada. Els ma-
terials més importants provenen d’Egipte i són: 

2.1. Els arxius en papir del destacament militar jueu d’Elefantina/Siene.
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Consta de documents comercials, matrimonials, cartes a les autoritats de Jeru-
salem i fragments de materials literaris.

2.2. La correspondència d’Arsames, sàtrapa persa d’Egipte.
2.3. Les cartes familiars a persones que residien a Siene i Luxor, descobertes

a Hermòpolis.
2.4. El papir de Saqqarah, del segle VII, escrit per un rei filisteu (probable-

ment d’Ecron), que demana ajuda al faraó contra el rei de Babilònia.
2.5. Documents legals i econòmics sobre papir i òstraques dels segles V i IV.
2.6. Les «cartes» oficials aramees del llibre d’Esdres són escrites, gairebé amb

tota certesa, en arameu oficial.
2.7. Els papirs fragmentaris, amb textos de caràcter econòmic, del segle IV,

descoberts en una cova de Wadi Daliyeh, prop de Jericó.

3. Arameu mitjà (des del 200 aC fins al 250 dC). Durant les èpoques hel·le-
nística i romana el grec va substituir l’arameu com a llengua de l’administració.
D’altra banda, els diversos dialectes arameus van començar a desenvolupar-se
de manera independent els uns dels altres; tot i que la llengua escrita testimonia
una certa uniformitat, que continua l’arameu literari estàndard del període an-
terior, es comencen a fer paleses les diferències lèxiques i gramaticals que reflec-
teixen la llengua parlada dels diversos territoris. Podem distingir els dialectes se-
güents en aquest període de la llengua:

3.1. Documents epigràfics.
3.1.1. Palmirè. Són inscripcions dedicatòries i honorífiques (moltes són bi-

lingües, escrites també en grec) de la ciutat-oasi independent del desert de Síria
Tadmor/Palmira. La inscripció datada més antiga és de l’any 33 aC.

3.1.2. Nabateu. Són inscripcions votives i tombals del regne àrab de Petra.
Les més antigues són de l’any 170 aC.

3.1.3. Hatreu. Inscripcions del regne àrab vassall dels parts de Hatra (segle
II aC), situat a uns cent quilòmetres al sud-oest de Mossul. Un petit conjunt
d’inscripcions semblants es van trobar prop d’Assur.

3.1.4. Inscripcions disperses de Síria (especialment Dura-Europos), Àsia
Menor, Armènia, Geòrgia, Mèdia, Pàrtia, Pèrsia i Babilònia.

3.2. Documents canònics.
3.2.1. Parts aramees del llibre bíblic de Daniel. Aquests textos, en contrast

amb els del llibre d’Esdres, pertanyen a aquest període, més que no pas a l’èpo-
ca de l’arameu imperial.

3.2.2. Arameu literari jueu.
3.2.2.1. Qumran. La major part dels textos parabíblics (que no són docu-

ments interns del grup de Qumran) són escrits en arameu: el Gènesi apòcrif
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(1QapGn) del segle I aC, el Targum de Job (11Q10 [11QTgJob]) del segle
II aC, els llibres d’Henoc (4Q201-4Q212 [4QEna-4QEng]) i el Testament de
Leví (1Q21, 4Q213, 4Q540,4Q541).

3.2.2.2. Targums Ónquelos del Pentateuc i Jonatan dels Profetes. Els ma-
nuscrits d’aquestes dues traduccions interpretades de la Bíblia en arameu van
ser vocalitzats en les acadèmies rabíniques de Babilònia, però el text consonàn-
tic sembla que prové de Palestina i va ser escrit en aquest període.

3.2.2.3. La Megil·lat Ta(anit («Rotlle del dejuni [prohibit]»), escrita cap a
l’any 70, que descriu els trenta-cinc dies de victòries i esdeveniments feliços en
què era prohibit fer dejuni; les cartes de Bar Kokhevà i algunes fórmules legals
que ha conservat la literatura rabínica provenen d’aquest període.

3.2.3. Ideogrames de l’irànic mitjà. En escriptura cuneïforme, en llengua
parta i pahlavi, es van usar ideogrames arameus per a expressar algunes unitats
lèxiques perses.

3.2.4. El papir demòtic Amherst 63, que conté diversos himnes en un dia-
lecte mixt cananeu-arameu, i que narra, en una llengua aramea relativament
pura, la història del conflicte entre els dos germans de la casa reial assíria Ash-
shurbanipal i Shamashshumukin.

4. Arameu tardà (des del 250 fins al 1200 dC). Durant els primers segles
d’aquest extens període de la història de la llengua, els diversos dialectes ara-
meus eren parlats per la major part de la població, però a partir del segles VII-
VIII, l’àrab va començar a substituir l’arameu com a llengua parlada, de tal ma-
nera que una bona part dels testimonis literaris d’aquesta època reflecteixen una
llengua de cultura que pràcticament ja no és una realitat parlada.

4.1. Dialecte palestinenc.
4.1.1. Jueu.
4.1.1.1. Inscripcions (fonamentalment de sinagogues).
4.1.1.2. Targums: Neòfiti, fragments de la guenizà del Caire i Fragmentari.
4.1.1.3. Galileu: el dialecte arameu del Talmud de Jerusalem (tot i que des

d’un punt de vista lingüístic, sols els fragments de la guenizà del Caire es poden
considerar com a representants genuïns d’aquest dialecte) i dels midraixos pa-
lestinencs (Gènesi Rabà i Levític Rabà).

4.1.2. Cristià, testimoniat per escrits en escriptura siríaca.
4.1.2.1. Inscripcions.
4.1.2.2. Traduccions de la Bíblia i leccionaris litúrgics de la regió de Judea.
4.1.3. Samarità, escrit en l’escriptura paleohebrea dels samaritans:
4.1.3.1. Dues traduccions diferents de la Torà.
4.1.3.2. Poesia litúrgica.
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4.1.3.3. Algunes obres literàries i exegètiques (Memar Marqa i Asatir).
4.2. Dialecte sirià.
4.2.1. Siríac. És la llengua litúrgica del cristianisme oriental i constitueix el

dialecte arameu més ben documentat, tant en una breu col·lecció de textos epi-
gràfics, com en una extensíssima biblioteca, que conté centenars de volums d’o-
bres de tota mena (religiosa, científica, literària). El siríac té dos dialectes princi-
pals: l’oriental (el dels cristians nestorians de l’imperi sassànida, i més tard
omeia i abbàsida) i l’occidental (el dels cristians jacobites de l’imperi bizantí). El
siríac prengué com a base i model la llengua de la ciutat d’Edessa (Urfa, dins
Turquia, actualment).

4.2.2. Arameu literari jueu tardà. Aquest dialecte literari ha estat idenfiticat re-
centment. És la llengua aramea en què ha estat redactat el Targum Pseudo-Jona-
tan, el Targum dels Salms i el de Job i el llibre arameu de Tobit (que potser és una
traducció d’un original hebreu perdut). És un dialecte literari, amb una gramàtica
i lexicó força consistents, que manlleva elements dels estadis anteriors de la llen-
gua, però que mostra afinitats lèxiques amb la parla aramea de la regió de Síria.

4.3. Dialecte babilònic.
4.3.1. Jueu. És la llengua aramea parlada per les comunitats jueves de Babi-

lònia, conservada en parts molt extenses del Talmud de Babilònia. Es detecten
dialectes lleugerament diferents en textos màgics escrits damunt terrissa i en la
literatura halàquica dels savis babilònics del període posttalmúdic (les responsa
dels gaons) i en el Llibre dels manaments d’Anan ben David. Les tradicions, tant
orals com escrites, de les comunitats jueves del Iemen aporten elements de gran
interès per a l’estudi d’aquest material.

4.3.2. Mandeu. És la llengua literària d’una secta gnòstica, no cristiana. L’ori-
gen dels mandeus cal cercar-lo a Palestina, però la seva llengua és mesopotàmica.

5. Arameu modern (des del 1200 dC fins a avui). 
5.1. Dialecte occidental: és l’arameu parlat a la ciutat de Ma)lula (a uns

45 km NNE de Damasc). El vocabulari és molt arabitzat.
5.2. Dialecte sirià: el dialecte occidental (Turoyo) és la llengua dels cristians

jacobites de la regió de Tur-(Abdin, al SE de Turquia. És el resultat de l’evolu-
ció del siríac clàssic. El dialecte oriental és parlat en el Kurdistan (l’Iraq, l’Iran i
Turquia) i a la regió de l’Azerbaidjan, per comunitats de cristians i jueus. Mol-
tes persones d’aquestes comunitats han emigrat al llarg d’aquest segle als Estats
Units d’Amèrica. Aquest dialecte no prové de l’evolució de cap dialecte literari
conegut de l’arameu.

5.3. Dialecte babilònic, que fins fa ben pocs anys encara era usat per alguns
mandeus en les zones meridionals de l’Iraq i l’Iran.
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4. Text

L’edició estàndard del Talmud de Babilònia (TB) és la impresa a Vilna entre
els anys 1880-1886, que es basa en l’edició impresa per Daniel Bomberg a Ve-
nècia entre els anys 1520-1531. La traducció anglesa clàssica, de qualitat ex-
cel·lent, amb notes i índexs, és la realitzada per diversos erudits sota la direcció
d’Isidore Epstein (dir.): The Babylonian Talmud, 35 vol., Londres, The Sonci-
no Press, 1935-1948 (reeditat en 18 volums l’any 1978, en commemoració del
cinquè cententari de The Soncino Press). Per a persones que s’inicien en l’estu-
di de la llengua aramea del TB és absolutament recomable utilitzar l’edició pre-
parada per Adin Steinsaltz (Even Israel) (Institut Israelià de Publicacions Tal-
múdiques de Jerusalem), en curs de publicació, fins en aquest moment 21
volums publicats. S’està publicant una traducció francesa d’aquesta edició: Ed.
J. C. Lattès; Ramsay, i una altra d’anglesa: Random House. Aquesta edició pre-
senta els textos vocalitzats amb un comentari que és de gran utilitat per a com-
prendre el text talmúdic, a vegades molt el·líptic.

5. Vocalització

L’edició de Vilna del TB no té vocalització, i els manuscrits tampoc no es tro-
ben vocalitzats. Per a saber la vocalització del text cal, doncs, recórrer a les tradi-
cions orals de les acadèmies rabíniques i de les diverses comunitats, especialment
les iemenites. Aquest recurs, tot i que a vegades topa amb tradicions que són cla-
rament divergents, és el que resulta més pràctic per a realitzar una primera apro-
ximació a la llengua aramea que reflecteix el TB, i és el que també han utilitzat
els diversos gramàtics i editors que s’han ocupat de la llengua d’aquest text.

6. Les matres lectionis

L’edició de Vilna del TB usa les matres lectionis amb els valors vocàlics següents:

à ÎÈ éðàâ : éð…b̂
à ÎÇ ïàî : ïîÇ
å B åäì : BäìÀ
å e åøîà : eøîàÂ
å ÎÈ éøçåà : éø‹ç“àÈ
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é éÎÄ òéãé : òÇéã›éŠ
é ÎÄ òãéî : òã�îÄ
é ÎÅ ãéáò : ãá•òÈ
é ÎÆ éåäéì : éåŒä‘ìÆ

7. Ortografia de les consonants

Les lletres å i é , sovint s’escriuen dues vegades, i a vegades fins i tot s’elidei-
xen completament: ïééöî : ïiŒöÇî; àãøåå : àcŸøå�. Les laringals à, ä, ç, ò sovint
s’intercanvien i algunes vegades s’elideixen en l’escriptura: ãò > ãà; øãç >
øãä; éúåçú > éúåú. Algunes consonants tendeixen a elidir-se a final de mot:
ïéòãé > éòãé; øîéà > àîéà; íéà÷ > éà÷; áåú > åú; ïåäì > åäì.

8. El nom

El nom en arameu té tres estats: absolut (la forma més simple del nom);
constructe (expressa una connexió estreta —generalment de genitiu— amb el
mot que es troba a continuació del constructe); emfàtic (amb el sufix àÎÈ).

Formes del nom masculí:

Absolut Constructe Emfàtic

Singular CìÆîÆ ÎCìÆîÆ àkÈìÀîÇ
ÎíìÇòÈ ÎíìÇòÈ àîÈìÀòÈ

Plural ïéëÄìÀîÇ ÎéëÅìÀîÇ ài�ëÇìÀî
ïéîÄìÀò ÎéîÅìÀòÈ ài�îÇìÀòÈ

Formes del nom femení:

Absolut Constructe Emfàtic

Singular äð̂éã›îÀ Îúð‡éã›î àz˜ð�éã›îÀÀ
eëìÀî ÎúeëìÀî àú̃eëìÀîÇ

Plural ïð̂éã›îÀ Îúðˆéã›îÀ àú˜ðˆéã›îÀ
ïå�ëÀìÀî Îúå�ëÀìÀîÇ àú̃å�ëÀìÀîÇ
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8.1. L’arameu bíblic manté una distinció generalitzada entre l’estat absolut
(nom indeterminat: ‘un rei’) i l’estat emfàtic (nom determinat: ‘el rei’), mentre
que en l’arameu del TB aquesta diferenciació ha desaparegut, de tal manera que
segons el contex àz˜ð�éã›îÀ significarà ‘les ciutats’ o bé ‘unes ciutats’. L’estat absolut
dels mots s’usa relativament poc en aquest estadi de la llengua aramea, tot i que
n’hi ha exemples, especialment en noms que es troben en  posició predicativa: 

øë—âš éå‹ä’ ‘sigues home!’.
La forma ÎéëÅìÀîÇ, plural constructe dels noms masculins, sovint s’usa amb

valor d’estat absolut o emfàtic: ‘els reis de’, ‘uns reis’ o ‘els reis’.

9. L’adjectiu

L’adjectiu presenta en l’arameu del TB les formes següents:

Adjectiu masculí Absolut Emfàtic

Singular íékÄç— àîÈékÄç—
Plural ïéîÄkÄç— ài�îÇékÄç—

Adjectiu femení Absolut Emfàtic

Singular àîÈékÄç— àz̃îÀékÄç—
Plural ïîÈékÄç— àú̃îÈékÄç—

L’adjectiu generalment segueix el nom que qualifica:
àîÈékÄç— àø�á�b‡, ‘un/l’home savi’; éîÅékÄç— éøŒá�b, ‘uns/els homes savis’, àz˜ð�éã›îÀ

àú̃a�ø�, ‘unes/les grans ciutats’.

10. Els pronoms personals independents

àð̂àÂ jo àð̂ç�ð‡àÂ ,ïð‡àÂ nosaltres

z�ð�àÇ ,z�àÇ tu (m.) ïezàÇ vosaltres (m.)

z�ð�àÇ ,z�àÇ tu (f.) ïéz”àÇ vosaltres (f.)

*eäéð„ ,eäéàÄ ,àeä ell *eäð�éð„ ,ïeðéàÄ ,eäð�éàÄ ells

*éä”éð„ ,éä”éàÄ ,àéä” ella *éä”ð�éð„ ,ïéð„éàÄ ,éä”ð�éàÄ elles

Les formes marcades amb * sols s’usen a final de frase i en preguntes.
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11. Els pronoms demostratius

Proximitat Llunyania

éãœòÈ ,ïð‡cš ,ïéãœä̃ ,ïécœ ,éàä— aquest CãŸéàÄ ,àeää— ,CéŠàä̃ aquell

àãŸòÈ ,àð̂cš ,àãŸä̃ ,àcŸ ,àä—È aquesta CãœéàÄ ,àéä”ä— ,Cä̃ aquella

éãœòÈ ,ïéìÅàÄ ,ïélÅéàÄ ,éð…ä̃ aquests Cð̂éàÄ ,eäð�ä— ,Cð‡ä̃ aquells

12. Els pronoms sufixats

Els pronoms sufixats que recull el quadre següent s’afegeixen a l’estat cons-
tructe del nom (tant si és masculí com femení).

Sufixos que s’afegeixen al nom en singular

Î ,éàÎÇ ,éÎÄ íBé ,éàîÇBé ,éîÄBé el meu dia

CÎÈ CîÈBé el teu (m.) dia

CéÎÄ CéîÄBé el teu (f.) dia

*déÎÅ déîÅBé el seu (m.) dia

*dÎÇ dîÇBé el seu (f.) dia

ïéÎÄ ,ïÎÇ ïéîÄBé ,ïîÇBé el nostre dia

eëÎ ,ïBëÎ eëîÀBé ,ïBëîÀBé el vostre (m.) dia

éëÄÎ éëÄîÀBé el vostre (f.) dia

eäÎ ,ïBäÎ eëîÀBé ,ïBäîÀBé el seu (m.) dia

éä”Î éä”îÀBé el seu (m.) dia

* Hi ha alguns noms que tenen dÎ com a sufix per al masculí i àä̃Î per al fe-
mení: deáàÂ, ‘el seu (m) pare’ i àä̃eáàÂ, ‘el seu (f) pare’.

Sufixos que s’afegeixen al nom en plural

éàÎÇ éàîÇBé els meus dies

CéÎÈ CéîÈBé els teus (m.) dies

éëÄééŠÎÇ ,CéÎÄ éëÄééŠîÇBé ,CéîÄBé els teus (f.) dies
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déÎÅ ,éä”BÎ déîÅBé ,éä”BîBé els seus (m.) dies

àä̃Î àä̃îÈBé els seus (f.) dies

*ïéÎÄ ïéîÄBé els nostres dies

eëééŠÎÇ eëééŠîÇBé els vostres (m.) dies

éëÄééŠÎÇ éëÄééŠîÇBé els vostres (f.) dies

eäééŠÎÇ ,ïBäééŠÎÇ eäééŠîÇBé ,ïBäééŠîÇBé els seus (m.) dies

éä”ééŠÎÇ éä”ééŠîÇBé els seus (f.) dies

* Aquesta és la pronunciació general de les acadèmies rabíniques, tot i que
des d’un punt de vista gramatical caldria esperar la forma ïé‹ÎÇ.

13. Els mots úéàÄ ‘ser’ i úéìÅ ‘no ser’ amb els pronoms sufixats

Aquests dos mots es comporten com un substantiu ja que s’hi poden afegir
els pronoms sufixats. Són especialment importants atès que expressen la forma
aramea que correspon generalment al present d’indicatiu català del verb ésser.
En el TB trobem les formes següents:

déú•éàÄ ell és éä”BúéìÅ ,déú•éìÅ ell no és

dú—éàÄ ,àú̃éàÄ ella és dú—éìÅ ,àú̃éìÅ ella no és

*ïð‡ú�éàÄ nosaltres som

eëð�éú”éàÄ ,eëðú—éàÄ vosaltres sou

,ïBäð�ú—éàÄ ,eäð�ú—éàÄ ells són eðú�éìÅ ,eäð�ú—éìÅ ells no són

ïeðéú”éàÄÄ *åäéðúéì

* Forma anòmala des d’un punt de vista gramatical que apareix en les edi-
cions impreses del TB.

14. Les preposicions amb pronoms sufixats

Les preposicions poden aparèixer combinades amb els pronoms personals
sufixats. Algunes preposicions segueixen el model dels noms en singular i altres
una combinació híbrida dels pronoms sufixats de singular i plural. Les preposi-
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cions més importants que apareixen amb pronoms sufixos en el TB són les se-
güents:

Îì, marca gramatical de l’objecte directe o indirecte; ‘a’, ‘per a’.
Îìä’éð„, marca gramatical de l’objecte indirecte; ‘a’, ‘per’, ‘per a’.
ÎéåŒìÈéòÄ ,ÎìòÇ, ‘sobre’.
Îúå�k ,Îúåå�kÀ, ‘com’.
ÎïÌéîÄ (ïîÄ), ‘de, des de, que’.
éãœä’a—, ‘amb’.
étÅàÇ(a�), ‘en presència de’.
éð„éa•, ‘entre’.
øú—ã, ‘darrere’.
éa•b‡(àÇ), ‘pel que fa a, amb referència a’.
Bâ(a�), ‘dins de’.
íãŸ÷©, ‘davant’.
énÅ÷−, ‘abans, davant’.
úBçz�, ‘sota’.
El quadre següent estableix la forma de les preposicions Îì, ÎéåŒìÈéòÄ, ÎìòÇ i

ÎïÌéîÄ (ïîÄ) acompanyades dels pronoms personals sufixats:

éìÄ éàå�ìÈéòÄ ,éìÇòÂ ép„éîÄ ,éàp‡éîÄ
CìÈ Cåå�ìÈéòÄ ,CìÈòÂ CpˆéîÄ
CéìÄ Céå‹ìÈéòÄ ,éëééŠìÇòÂ ,CéìÄòÂ
déìÇ déìÈéòÄ ,éä”BìòÂ ,déìÅòÂ dép…éîÄ
dìÇ då�ìÈéòÄ ,dìÇòÂ dp‡éîÄ
ïìÇ ïåå�ìÈéòÄ ,ïìÇòÂ ïp‡éîÄ

eëìÀ ,ïBëìÀ eëééŠìÇòÂ ïBëð�éîÄ ,eëééŠp‡éîÄ
eäìÀ ,ïBäìÀ eäééŠå�ìÈéòÄ ,ïBäééŠìÇòÂ ïBäð�éîÄ ,eäééŠpéîÄ

15. Els pronoms i adjectius possessius i els pronoms reflexius

En l’arameu del TB tenen les formes que recollim en el quadre següent:

éìÄéc› ,éã›éc› meu éàLÛôÀð‡ jo mateix

CìÈéc› ,CãŸéc› teu (m.) CLÜôÀð‡ tu mateix

CéìÄéc› ,Céã›éc› teu (f.) CéLØôÀð‡ tu mateixa
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déìÅéc› ,déãœéc› seu (m.) déîÅøŠb‡ ,déLÙôÀð‡ ell mateix

dìÇéc› ,dã�éc› seu (f.) dLÛôÀð‡ ella mateixa

ïìÇéc› ,ïã�éc› nostre ïéLØôÀð‡ nosaltres mateixos

eëìÀéc› ,eëãšéc› vostre eëééŠLÛôÀð‡ vosaltres mateixos

eäìÀéc› ,eäãšéc› seus (m.) eäééŠLÛôÀð‡ ells mateixos

éä�ãšéc› seus (f.)

16. Els numerals cardinals

De l’1 fins al 19 tenen dues formes, una per al masculí i una per al femení. A
partir del número 20 presenten una única forma. Cal tenir en compte que per
indicar quantitats que s’acosten a la desena, l’arameu del TB sol indicar la dese-
na següent menys les unitats que cal restar a fi d’obtenir el nombre desitjat:

àãŸç’ éëÅð� ïéòÄa�øŠàÇ: 40 - 1 = 39.
éz•øŠú— éëÅð� äàÈîÀ: 100 - 2 = 98.

Masculí Femení Masculí Femení

1 ãç— àãŸç’ 11 øñ—ãšç— éøŒñ�ãšç—
2 éøŒz� éz•øŠz— 12 øñ—éøŒz� éøŒñ� éz•øŠz—
3 àú˜ìÈz� úìÇz� 13 øñ—éìÅz� éøŒñ— éú•ìÈz�
4 àòÈãøŠàÇ òa—øŠàÇ 14 øñ—a�øŠàÇ éøŒñ�a—øŠàÇ
5 àLÜîÀç— LîÅç’ 15 øñ—éîÄç’ éø�ñ�îÀç—
6 àz˜éLØ úéLØ 16 øñ—ú�éLØ éøŒñ�ú�éùØ
7 àòÇá�LÛ òá—LÔ ,áLÛ 17 øñ—á�LÛ éøŒñ�á�LÛ
8 àé�ð�îÈz� éð…îÈz� 18 øñ—éð…îÈz� éøŒñ� éð…îÈz�
9 äòÈLÔz” òLÛz� 19 øñ—LÜz� éøŒñ�LÛz�

10 äø�NÔòÇ øNÛòÂ

20 ïéø‹LÔòÇ 100 äàÇîÀ
30 ïéú”ìÈz— 200 ïú̃àîÈ
40 ïéòÄa�øŠàÇ 300 úìÈz� äàÈîÀ
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50 ïéLØîÀç— 400 äàÈîÀ òa—øŠàÇ
60 ïéz”éLØ 1 000 àôÈìÀàÇ ,óìÇàÂ
70 ïéòÄá�LÛ 2 000 (ï)éôÄìàÇ éøŒz�
80 ïéð„îÇz� 10 000 àú̃á�á—øŠ ,àé�Baéø‹
90 ïéòÄùÔéz” 20 000 ïá̃á�éø‹ éø�z�

17. Els numerals ordinals

Masculí sing. Femení sing. Masculí pl. Femení pl.

primer ànÈ÷− àú̃ééŠnÇ÷− éàÅnÈ÷− àú̃éé�nÈ÷−
segon àðˆéé�ð�z” àú˜éé�ð�z” éð…éé�ð�z”
tercer äàÈú˜éìÄz� àú˜ééŠú—éìÄz� éàÅú˜éìÄz�
quart äàÈòÈéá”øŠ àú̃ééŠòÇéá”øŠ éàÅòÈéá”øŠ
darrer àø�ú�ã àú̃ééŠø�ú�a— éàÅø�ú�ã àú̃ééŠø�ú�ã

18. Els numerals fraccionaris

Singular Plural

1/2 (ebìÀtÇ) àâ̂ìÀtÇ éb…ìÀtÇ
1/3 (àú˜ìÀez) àú̃ìÀéz� éz•ìÀz”
1/4 àòÈá�éø‹ éòÅá�éø‹
1/5 àLÜîÀeç éLÙîÀeç
1/6 àú˜eúLÔ
1/10 àø�eOéòÄ àú̃éé�øŠeOéòÄ

19. Les conjugacions verbals

Les principals conjugacions del verb arameu són les següents:
1. ìòÇtÀ Peal és la conjugació principal del verb arameu.
2. ìòÅtÇ Pael és la conjugació intensiva. Exigeix un dagueix en la segona lletra

radical.
3. ìòÅôÀàÇ Afel és la conjugació causativa.
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4. ìòÄtÀú�àÄ Itpeïl és la forma passiva de la conjugació ìòÇtÀ. La ú que prece-
deix la primera lletra d’aquesta conjugació moltes vegades en el TB és substituï-
da per una é; per aquesta raó aquesta conjugació pot ser anomenada ìòÄtÀàÄ.

5. ìòÇtÇúàÄ Itpaal és la forma passiva de la conjugació ìòÅtÛ.
6. ìòÇôÀz—àÄ Itpeal és la forma passiva de la conjugació  ìòÅôÀàÛ.
Hi ha dues conjugacions secundàries:
7. ìòÅôÀLÛ, forma activa.
8. ìòÅôÀz—LÔàÄ, forma passiva de l’anterior.

20. Els temps verbals

L’arameu del TB té un temps passat, que es pot traduir, depenent del con-
text, per alguna de les formes dels temps pretèrits catalans (generalment pretèrit
imperfet, perfet o indefinit); un paticipi actiu (que sol tenir el valor del gerundi
català); participi passiu (que sol tenir el valor del participi català); el futur (es
tradueix pel futur català), l’imperatiu (que té el mateix valor que l’imperatiu ca-
talà) i l’infinitiu. Els participis (actiu i passiu) formen el temps present (equiva-
lent al present d’indicatiu català), quan s’hi afegeixen els sufixos pronominals
de la primera i segona persona del singular i del plural. 

21. El passat

La tercera persona del singular del passat és la forma bàsica del verb, que ser-
veix per a formar a partir de l’addició de prefixos, infixos i sufixos tots els altres
temps verbals. El quadre següent indica els sufixos i infixos que intervenen en la
conjugació del temps passat del verb en el TB:

1a sing. éÎÄ ,úéÎÄ éá”ú—kÀ ,úéá”ú—kÀ
2a sing. z�Î z�á�ú—kÀ
3a sing. m. áú—kÀ
3a sing. f. àÎÈ ,äÎÇÈ ,úÎÇ à/äá̃ú—kÀ ,úá—ú—kÀ
1a pl. ïð‡éÎÄ ,ïÎÇ ,àð̂Î ,ïð‡Î ïð‡éá”ú—kÀ ,ïá—ú—kÀ ,àð̂á�ú—kÀ ,ïð‡á�ú—kÀ
2a pl. eúéÎÄ ,ïezÎ eúéá”ú—kÀ ,ïezá�ú—kÀ
3a pl. m. ÎeÎ,   eÎ áeúkÀ ,eáú—kÀ
3a pl. f. ïÎÈ ,àÎÈ ïá̃ú—kÀ ,àá̃ú—kÀ
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Els exemples de la columna de la dreta del quadre anterior corresponen a la
conjugació peal. Les formes corresponents a les altres conjugacions, que es for-
men a partir de l’addició d’aquests mateixos sufixos i infixos a la forma base de
cada conjugació, es trobaran en els paradigmes generals de les conjugacions del
verb arameu del TB que donen en els quadres que es troben en la darrera part
d’aquest estudi.

Cal tenir en compte que alguns verbs que expressen un estat o una acció in-
transitiva tenen com a vocal de la segona consonant radical un ÎÅ, així óé÷«z�, ‘ser
brut’ i ÷éìÅñ�, ‘pujar’.

La vocalització d’alguns verbs es pot veure alterada per causa de l’infix sobre
la vocalització de les lletres consonants radicals. Així tenim: àæ̂ç’, ‘veure’ i äå�ä’,
‘ser’.

La lletra é de la conjugació del verb del TB té una posició molt inestable, atès
que tan aviat pot aparèixer com desaparèixer. Així, per exemple: z�ð�éa•æ‡ = z�ð�a•æ‡,
‘tu vas vendre’ (pael, 2a sing. passat).

La tradició iemenita vocalitza amb ÎÇ en lloc de xevà la primera radical del
passat de la conjugació peal.

22. El participi actiu

És la forma verbal més freqüent de l’arameu del TB. Té quatre formes: sing.
m., sing. f., pl. m., pl. f. La forma bàsica de la conjugació peal és áéú•kÈ i les altres
conjugacions es caracteritzen perquè porten la consonant Îî prefixada. El qua-
dre següent indica els sufixos que s’afegeixen a la forma bàsica per formar
aquest temps verbal:

Sing. m. áéú•kÈ
Sing. f. ä/àÎÈ ä/àá̃ú�kÈ
Pl. m. eÎ ,éÎÄ ,ïéÎÄ (eúàÈ) ,éá”ú�kÈ ,ïéá”ú�kÈ
Pl. f. ïÎÈ ïá̃ú�kÈ

23. El participi passiu

La forma bàsica de la conjugació peal és áéú”kÀ. Les altres conjugacions acti-
ves també tenen un participi passiu que es caracteritza per la consonant Îî pre-
fixada. Cal tenir en compte que en totes les conjugacions, llevat de la peal, el
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participi passiu sols es distingeix de l’actiu per la vocalització, de tal manera que
en les edicions no vocalitzades del TB cal recórrer al context per a determinar si
una forma concreta ha de ser interpretada com a activa o bé com a passiva. El
quadre següent estableix els sufixos del participi passiu i dóna els exemples cor-
responents a la conjugació peal:

Sing. m. áéú”kÀ
Sing. f. àÎÈ àá̃éú”kÀ
Pl. m. éÎÄ ,ïéÎÄ éá”éú”kÀ ,ïéá”éú”kÀ
Pl. f. ïÎÈ ïá̃éú”kÀ

24. El present

El present en l’arameu del TB es forma afegint els pronoms personals de pri-
mera i segona persona com a sufixos al participi (generalment actiu, tot i que hi
ha algunes formes que poden ser interpretades com a presents formats amb el
participi passiu). El quadre següent exemplifica les formes del present de la con-
jugació peal:

Sing. 1a àðˆÎ àð̂á�éú•kÈ
Sing. 2a z�Î z�á—ú�kÈ
Pl. 1a ïð‡Î ïð‡éá”ú�kÈ
Pl. 2a eúÎ eúéá”ú�kÈ

25. El futur

Es forma amb els prefixos, infixos i sufixos que apareixen en el quadre se-
güent. En els exemples que acompanyen els sufixos, que corresponen a la con-
jugació peal, escrivim la consonant é després dels prefixos, que és la forma que
sol aparèixer en l’edició de Vilna del TB, tot i que, com ja hem indicat, aquesta
consonant és molt inestable en l’ortografia del TB.

1a sing. ÎBÎÎàÆ áBzëÀàÆ
2a sing. m. ÎBÎÎz” áBzëÀéz”
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2a sing. f. (ï)éÎÄÎÎz” (ï)éá”z�ëÀéz”
3a sing. m. ÎBÎÎð„ ,ÎBÎÎìÄ áBzëÀéð„ ,áBzëÀéìÄ
3a sing. f. ÎBÎÎz” áBzëÀéz”
1a pl. ÎBÎÎìÄ ,ÎBÎÎð„ áBzëÀéìÄ ,áBzëÀéð„
2a pl. (ï)eÎÎÎz” (ï)eáz�ëÀéz”
3a pl. ,ÎeÎÎð„ ,ïeÎÎÎð„ ,ïeÎÎÎì áezëÀéð„ ,ïeáz�ëÀéð„ ,ïeáz�ëÀéìÄ

éÎÄÎÎð„ ,éÎÄÎÎìÄÄ éá”z�ëÀéð„ ,éá”z�ëÀéì„

En alguns textos apareix també el prefix é com a marca de la 3a sing. m.,
com per exemple: øîÇééŒ éîÄ, ‘qui dirà’.

La tradició iemenita substitueix en tot el paradigma del futur la vocal B per un e.

26. L’imperatiu

Es forma suprimint la consonant preformant Îz de les formes de segona
persona (sing. i pl.) del futur. Les formes corresponents a la conjugació peal són
les següents:

2a sing. m. ÎBÎÎ áBúkÀ
2a sing. f. éÎÄBÎÎ éá”BúkÀ
2a pl. m. eÎBÎÎ eáBúkÀ
2a pl. m. ïéÎÄBÎÎ ïéá”BúkÀ

27. L’infinitiu

Té les característiques morfològiques següents:

Peal àÎÈÎÎîÄ(ìÀ) ,ÎÎÎîÄ(ìÀ) àá̃z�ëÀéîÄìÀ ,áz—ëÀéîÄìÀ
Pael éÎÅBÎÎ(ìÀ) éìÅBa÷−ìÀ
Afel éÎÅBÎÎ(ìÀ) éøŒBkãšàÇìÀ
Itpeïl éÎÅBÎÎàÄ(ìÀ) ,éÎÅBÎÎú�àÄ(ìÀ) éëÅBìnÀàÄìÀ ,éãœBáòÂú�àÄìÀ
Itpaal éÎÅBÎÎàÄ(ìÀ) ,éÎÅBÎÎú�àÄ(ìÀ) éøŒBzòÇéàÄìÀ ,éøŒBtkÇú�àÄìÀ
Itpeal éÎÅBÎÎú�àÄ(ìÀ) éøŒBLëÀz—àÄìÀ

140 JOAN FERRER



En l’arameu del TB també existeix una forma d’infinitiu absolut, sense la
consonant ì, que s’usa per a reforçar un verb finit, com en: eäìÀ øéëÄc økÈãšîÄ, ‘ell
certament els recorda’ (Shab 12a).

Segons la tradició de lectura de les comunitats jueves del Iemen, existeix
també una forma d’infinitiu peal que segueix un model format per analogia
amb les altres conjugacions: éÎÅBÎÇÎ:ééŒBð‡z�, ‘ensenyar’.

28. Metàtesis consonàntiques que es manifesten en la conjugació verbal

Si la primera lletra de l’arrel verbal és una consonant sibilant, les tres conjuga-
cions passives (itpeil, itpaal, itpeal) presenten els canvis consonàntics següents:

1. Si la primera lletra és una L o una ñ es col·loca davant de la ú del prefix de
la conjugació passiva. Així obtenim de çëL > çkÇz—LÔàÄ; ÷ìñ > ÷ìÅz�ñàÄ.

2. Si la primera lletra és una æ es col·loca davant de la ú que en aquest cas es-
devé una ã. Així ïáæ es conjuga ïá—cšæ�àÄ.

3. Si la primera lletra és una ö es col·loca davant de la ú que esdevé una è.
Així òáö es conjuga òa—èÇöÀàÄ.

4. Si la primera radical és una ú o una ã, la ú del prefix de la conjugació pas-
siva esdevé una é. Així: ï÷ú > ïw−z—éàÄ; øëã > økÇcšéàÄ. Cal recordar, però, que la
substitució de la ú per la é és un fenomen que es produeix en molts altres verbs:
òì÷ > òìÇ÷�éàÄ, etc.

29. Verbs que tenen alguna consonant radical laríngia, faríngia o ø

Aquestes consonants produeixen mutacions vocàliques a l’interior de la
conjugació. El quadre següent exemplifica la forma que pren una persona de
cada temps verbal de la conjugació peal. La resta de les formes de la conjugació
es pot deduir aplicant les mutacions vocàliques que s’hi han produït als para-
digmes generals que donem al final d’aquest estudi.

ãáò ‘fer’ øãä ‘tornar’
Pass. 3a sing. m. ãéá”òÂ ,ãá—òÂ øã�ä’
Part. act. sing. m. ãéá•òÈ øã�ä̃
Part. p. sing. m. ãéá”òÂ øéã›ä’
Pres. 1a sing. àð̂ãšéá•òÈ àð̂øŠã�ä̃
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Fut. 3a sing. m. ãéá•òÁé� ,ãéá•òÁéð† ,ãéá•òÁéìÆ øã�ä‘éð† ,øã�ä‘éìÆ
Imper. sing. m. ãéá•éòÁ øã�ä’
Inf. ãá—òÁéîÆìÀ *éøãäéî ,øã�ä‘éîÆìÀ

* Forma anòmala que apareix en les edicions impreses del TB.

30. Verbs que tenen la ð com a primera consonant radical

La primera consonant en el futur i infinitiu de la conjugació peal i en tots els
temps de la conjugació afel s’assimila a la consonant següent. El quadre següent
dóna una forma de cada temps verbal d’aquestes dues conjugacions del verb
÷ôð ‘sortir’ (peal), ‘fer sortir, treure’ (afel).

PEAL AFEL

Pass. 3a sing. m. ÷ôð� ÷tÇàÇ
Part. act. sing. m. ÷éôÇðˆ ÷étÇîÇ
Pres. 1a sing. àðˆ÷�éôÇðˆ àðˆ÷�étÅîÇ
Fut. 3a sing. m. ÷BtéŒ ,÷Btéð… ,÷BtéìÅ *détÅìÇ ,÷étÅð‡
Imper. sing. m. ÷et ÷étÅàÇ
Inf. ÷tÇéîÅìÀ é÷«BtàÇìÀ

* Forma amb el sufix de 3a sing. m. afegit (que és l’únic exemple d’aquest
cas que es troba en el TB).

31. Verbs que tenen la é com a primera consonant radical

En la conjugació afel la primera consonat esdevé å. El quadre següent exem-
plifica una forma de cada temps verbal (dels temps que es troben documentats
en el TB) de les conjugacions peal i afel del verb òãé ‘saber, conèixer’ (peal), ‘fer
conèixer, informar’ (afel).

PEAL AFEL

Pass. 3a sing. m. òã�éŠ *déòÅãšBà
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Part. act. sing. m. òã�é� òã�Bî
Part. p. sing. m. òÇéã›éŠ
Pres. 1a sing. àð̂òÀã�é� àð̂òÀã�Bî
Fut. 3a sing. m. òã�éð… ,òã�éìÅ *déòÅãšBì
Inf. òã�éîÅìÀ éòÅBãBàìÀ

* Forma amb sufix de 3a sing. m.

32. Verbs que tenen la à com a primera consonant radical

La consonant inicial és elidida, generalment, en el futur, l’infinitiu i l’impera-
tiu. El quadre següent exemplifica una forma de cada temps verbal de la conjuga-
ció peal dels verbs øîà ‘dir’ i ìæà ‘anar’. Cal notar que en el primer d’aquests
verbs, en el temps futur i imperatiu, sovint s’elideix també la consonant ø.

øîà ìæà
Pass. 3a sing. m. øîÇàÂ *àæ̂àÂ,ìæ‡àÂ
Part. act. sing. m. øîÇàÈ ìéæ…àÈ
Part. p. sing. m. øéîÄàÂ
Pres. 1a sing. àð̂éîÅàÈ **àðéìæà ,àð̂ìÀéæ…àÈ
Fut. 3a sing. m. øîÇééŒ ,àîÈéð… ,àîÈéìÅ ìéæ„éð… ,ìéæ„ééŒ ,ìéæ„éìÅ
Imper. sing. m. øîÇéàÅ ,øeîéàÅ ,àîÈéàÅ ìéæ„éàÄ ,ìéæ„
Inf. àø�îÀéîÅìÀ ,øîÇéîÅìÀ ìæ‡éîÅìÀ

* Forma amb elisió de la consonant radical final que apareix en alguns ma-
nuscrits del TB.

** Forma que apareix en algunes edicions impreses del TB.

33. Verbs que tenen com a tercera consonant radical é/å o à

Aquestes consonants són molt inestables i en moltes persones verbals són
elidides. El quadre següent exemplifica una forma de cada temps de la conjuga-
ció peal de tres verbs freqüents en el TB.
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éòá ‘preguntar, éæç ‘veure’ éðú ‘ensenyar, 

necessitar’ aprendre, repetir’

Pas. 3a sing. m. àòÈa� àæ̂ç’ àðˆàz˜ ,àð̂z�
Part. act. sing. m. éòÅã éæ…ç̃ éð…àz˜ ,éð…z˜
Part. p. sing. m. éæ…ç’
Pres. 1a sing. àð̂éòÅã àð̂éæ…ç̃ àðˆéð…z˜
Fut. 3a sing. m. éòÅá�éð„ ,éòÅá�éìÄ éæ…ç‘éìÆ éð…ú�éð„ ,éð…ú�éìÄ
Imper. sing. m. éòÄa� éæ„ç’ éð„z�
Inf. àòÈá�éîÄìÀ ,éòÅá�éîÄìÀ àæ̂ç‘éîÆ ,éæ…ç‘éîÆìÀ ,éð…ú�éîÄìÀ

àé�ð�ú�éîÄ ,àðˆú�éîÄ

34. Verbs que tenen les dues darreres consonants radicals idèntiques

Al llarg de la conjugació d’aquests verbs, molt sovint una de les dues consonants
radicals és elidida. El quadre següent exemplifica una forma de cada temps verbal
de les conjugacions peal i pael del verb ììò ‘entrar’ (peal) i ‘portar a dins’ (pael).

PEAL PAEL

Pass. 3a sing. m. ìéé�òÂ ,ìàòÈ ,ìòÈ *ìélÅòÇ ,ìéiŒòÇ
Part. act. sing. m. ìééŒòÈ ìéiŒòÇîÀ
Pres. 1a sing. àð̂ìÀééŒòÈ àð̂ìÀéiŒé�îÀ
Fut. 3a sing. m. ìBòéð… ,ìBòéìÅ ìéiŒòÇéìÄ ,ìéiŒòÇð�
Imper. sing. m. ìBò ìéiŒòÇ
Inf. ìòÇéîÅìÀ éìÅBiòÇìÀ

* Forma que apareix en els manuscrits del TB i que sembla que no ha passat
a les edicions impreses.

35. Verbs que tenen é/å com a segona consonant radical

La segona radical d’aquests verbs és molt sovint elidida. El quadre següent
presenta una forma de cada temps de les conjugacions peal, pael i afel del verb
íå÷ ‘estar-se, alçar-se’ (peal), ‘acomplir, completar’ (pael) i ‘establir’ (afel). Cal
notar que aquest verb és especialment irregular, atès que en algunes formes de la

144 JOAN FERRER



conjugació elideix la consonant final i en la conjugació afel es comporta morfo-
lògicament com si fos un verb que tingués é com a primera radical. Donem
també les formes de la conjugació peal del verb úåî ‘morir’.

PEAL PAEL AFEL

Pass. 3a sing. m. í÷® íéiŒ÷− íé÷”Bà ,é÷”Bà
úéîÄ

Part. act. sing. m. ,íéàÅ÷® íéiŒ÷−îÀ é÷”Bî ,íé÷”Bî
*Î÷® ,à÷® ,éàÅ÷®

úéàÅîÈ ,úééŒîÈ
Part. p. sing. m. íé÷” íéi�w−éîÄ
Pres. 1a sing. àð̂îÀéàÅ÷® àð̂îÀéiŒ÷−îÀ àð̂îÀé÷”Bî
Fut. 3a sing. m. íe÷éŠ ,e÷éìÅ ,íe÷éìÅ íéiŒ÷−éìÄ (í)é÷”Bì, (í)é÷”Bð

úeîéŠ ,úeîéìÅ
Inf. í÷®éîÅìÀ àîåò÷ ,éîÅBi÷−ìÀ éî÷åà ,éîÅB÷BàìÀ

úîÈéîÅìÀ

* Aquesta forma del participi del verb, tant com a paraula separada com com
a prefix, s’usa amb freqüència en l’arameu del TB davant participis d’altres
verbs amb un valor emfàtic. Així øîÇàÈ à÷® o øîÇàÈ÷® ‘dient’.

36. Verbs irregulars

36.1. El verb ÷ìñ ‘pujar’ (peal), ‘fer pujar’ (afel) assimila la segona radical a
la primera en les persones del futur, imperatiu i infinitiu i en tota la conjugació
afel. El quadre següent exemplifica les formes principals de la conjugació peal i
afel d’aquest verb.

PEAL AFEL

Pass. 3a m. sing. ÷éìÅñ� ÷éq•àÇ
Part. act. m. sing. ÷éìÅñ̃ ÷éq•îÇ
Pres. 1a sing. àð̂÷�éìÅñ̃ àð̂÷�éq”îÇ
Fut. 3a sing. m. ÷q—ééŒ ,÷q—éð… ,÷q—éìÅ

÷éìÅñ�éìÄ ,÷Bìñ�éìÄ
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Imper. sing. m. ÷éìñ ,÷ñ— ÷éq•àÇ
Inf. ÷ìÇñ�éîÄìÀ ,÷q—éîÅìÀ é÷«BqàÇìÀ

36.2. El verb éúà ‘venir’ (peal), ‘portar’ (afel) i el verb éåä ‘ser’ (peal), ‘posar
una objecció, discutir’ (pael) presenten nombroses irregularitats. Atès que són
verbs molt freqüents donem el quadre complet de les formes que es troben
d’aquestes conjugacions en el TB. Del verb éåä donem també entre claudàtors
les poques formes que es troben en el TB de la conjugació pael.

PEAL éúà AFEL éúà PEAL [PAEL] éåä

PASSAT
Sing. 1a

2a
3a m.
3a f.

Pl. 1a

2a
3a m.
3a f.

PARTICIPI ACTIU
Sing. m.

f.
Pl. m.

f.

PRESENT
Sing. 1a

2a
Pl. 1a

2a
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éú”éú•àÂ ,éàú—àÂ

úéú•àÂ
àú̃àÂ

úú̃àÂ ,éàú—àÂ

ïð‡éú•àÂ ,ïú—à ,ïàú—àÂ

eúéú•àÂ
eúàÂ

ïúà ,ïàÈú—àÂ ,ïéé�ú—àÂ

,úéú•ééŠàÇ
éàúà ,éàú—éŠàÇ

úéú•ééŠàÇ
éú”ééŠàÇ

,àé�ú�ééŠàÇ ,äàÈéú”ééŠàÇ
àéúà ,àú̃ééŠàÇ

ïð‡éú•éŠàÇ ,àð̂éú•ééŠàÇ

eúééŠàÇ

,éú”éåŒä’ ,éàå�ä’
àð̂éåŒä’

úååä ,úåä ,úéåŒä’
[ée‹ä—] äå�ä’

,úéåŒä’ ,úåå�ä’ ,éàå�ä’
àé�å�ä’

,àð̂éåŒä’ ,ïð‡éåŒä’
[ïð‡éeŒä’] ïàåä

(ï)eúéåŒä’
[eeä—] eåä’

ïéé�å�ä’

éú•àÈ
àé�ú�àÈ

eúàÈ
ïéé�ú�àÈ

éú•ééŠîÇ
àú̃ééŠîÇ ,àé�ú�îÇ

(ï)éú”ééŠîÇ ,eúééŠîÇ
ïéé�ú�îÇ ,ïú̃ééŠîÇ

éåŒä̃
àé�åŠä̃

ïéé‹å�ä̃ ,eåä̃
ïéé�åŠä̃

àðˆéú•àÈ
úéú•àÈ
ïð‡éú”àÈ

àð̂éú•ééŠîÇ
úéú•ééŠîÇ
ïð‡éú”ééŠîÇ

àð̂éåŒä̃
úéåŒä˜

eúéå‹ä̃



PEAL éúà AFEL éúà PEAL [PAEL] éåä
FUTUR
Sing. 1a

2a m.
2a f.
3a m.

3a f.
Pl. 1a

2a m.
2a f.
3a m.

3a f.

IMPERAT.
Sing. m.

f.
Pl. m.

INFINITIU àú̃éîÅìÀ ,éú•éîÅìÀ ééŒBúééŠàÇìÀ ,ééŒBúàÈìÀ äå�ä‘éîÆ ,éåŒä‘éîÆìÀ

37. Verbs amb els pronoms sufixats

Els pronoms personals es poden afegir sufixats a les diverses formes verbals
per a indicar els objectes directes. Els dos quadres següents donen les formes de
la tercera persona del singular (ì÷−LÔ) i del plural (eì÷−LÔ) del passat de la conju-
gació peal amb els pronoms sufixos afegits. Aquests mateixos pronoms es poden
afegir a la resta de la conjugació del temps passat i també, a vegades amb una ð
intercalada entre la forma verbal i el pronom sufixat, a les altres persones del fu-
tur, l’imperatiu i l’infinitiu.

Sufix Sufix + ì÷−L Traducció

éð„ÎÇ ,ïÎÇ éð„ìÇ÷�ùÛ ,ïìÇ÷�LÛ ell va agafar-me

CÎÈ CìÈ÷�ùÛ ell va agafar-te (m.)

CéÎÄ CéìÄ÷�ùÛ ell va agafar-te (f.)

déÎÅ déìÅ÷�ùÛ ell va agafar-lo
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éú•éàÅ
éú•éú•

éú•éìÅ ,éú•ééŒ ,éú•éð…

éú•éz•
éú•éð…
åúéú

ïeúééŒ ,eúéð… ,eúéìÅ

éú•ééŠàÇ
éú•ééz—

éú•ééŠð‡ ,éú•ééŠìÇ

éú•ééŠz—
éúééð ,éú•ééŠìÇ

åúééú

eúééŠð‡ ,eúééŠìÇ

ï(éé�)ú�éŠð‡

éåŒä‘éàÆ
éåŒä‘éz–

ïééåäú ,ïééé‹åŠä–éz–
,éåŒä‘é� ,éåŒä‘éð† ,éåŒä‘éìÆ

éä”ð� ,àä•éŠ
éåŒä‘éz–

ååäéì ,éåŒä‘éìÆ
eåä‘éz–

ïéé�åŠä–z–
,eåä‘éð† ,eåä‘éìÆ

ïBäéŠ ,eåä‘é�
ïBäz� ,ïé�åŠä–é� ,ïéé�åŠä–éìÆ

àz˜
éàÄz˜

ez ,eúéàÁ

éú”ééŠàÇ
éú”ééŠàÇ
eúééŠàÇ

éå‹ä’
éå‹ä’
eåä’



Sufix Sufix + ì÷−L Traducció

dÎÇ dìÇ÷�ùÛ ell va agafar-la

ïð‡éÎÄ ,ïÎÇ ïð‡éìÄ÷�ùÛ ,ïìÇ÷�ùÛ ell va agafar-nos

ïBëÎ ïBëìÀ÷�ùÛ ell va agafar-vos

ïeðéÎÄ ,eäð�éÎÄ ïeðéìÄ÷�ùÛ ,eäð�éìÄ÷�ùÛ ell va agafar-los

éä”ð�éÎÄ éä”ð�éìÄ÷�ùÛ ell va agafar-les

Sufix Sufix + eì÷−LÔ Traducció

åÎ ïeì÷−ùÔ ells van agafar-me

CÎ Ceì÷−LÔ ells van agafar-te

eäÎ ,dÎ eäeì÷−LÔ ,deì÷−LÔ ells van agafar-lo

àä̃Î ,ä̃Î àä̃eì÷−LÔ ,ä̃eì÷�LÔ ells van agafar-la

ïÎ ïeì÷−LÔ ells van agafar-nos

ïBëÎ ïBëeì÷−LÔ ells van agafar-vos

ïeðÎ ,eäð�Î ïeðeì÷−LÔ ,eäð�eì÷−ùÔ ells van agafar-los

éä”ð�Î éä”ð�eì÷−LÔ ells van agafar-les

38. Remarques sobre alguns prefixos

La llengua aramea del TB té algunes partícules prefixades que no existeixen
en hebreu. Són les següents:

ÎàÇ: preposició ‘a, sobre, per, contra, amb referència a’.
Îcš: preposició ‘de’
Îcš: pronom i conjunció ‘que, qui, perquè, per, per a’
ÎãškÄ: conjunció ‘com que, atès que’
ÎcšîÄ: conjunció ‘ja que’
Î÷®: partícula de valor emfàtic, que generalment no cal traduir. (Vegeu la

nota del paràgraf 35.)
Îø�: abreviatura del títol de rabí.

39. Remarques de sintaxi

39.1. ì com a marca d’objecte directe o indirecte, segons el context:
à÷®eðéìÄ úéç•îÈ ékÄ ‘quan tu pegues a un noi’ (TB Bava Batra 41a).
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àz̃ëÀec déì äá̃ä—éŠ ‘ella li féu [lit.: li donà] lloc (a ell)’ (TB Bava Mesi(a
101b).

39.2.  El pronom prolèptic. És un fenomen molt freqüent característic de la
sintaxi de l’arameu del TB (i també d’altres dialectes tardans de l’arameu, com
ara el siríac), l’ús anticipat del pronom sufix:

éëÅá̃ à÷®cš ìàÅeîLìÄ déç•kÀLÔàÇ ìàÅeîLÔcš deáàÇ ‘el pare de Samuel va trobar Sa-
muel que es lamentava’ (TB Hul·lin 107b).

Cal notar l’ús prolèptic del pronom sufixat déÎÅ que es refereix a Samuel que
és introduït tot seguit per la preposició ì, que en aquest cas introdueix l’objec-
te directe.

àð̂eä áø�cš déøŒú�àÇa� ‘en el poble de Rab Hunà’ [lit.: en el poble seu, de R.H.].
äãø�cš dénÅ÷− áéú•é� äå�ä’ ééŒa—à ‘Abaié s’asseia davant de Rabà’ [lit.: davant d’ell,

de R.] (TB Bava Mesi(a 30b).

39.3. El casus pendens és un fenomen sintàctic força usual en l’arameu del
TB. S’usa amb la finalitat de donar èmfasi a una part de l’oració, que sintàctica-
ment no és el subjecte, però que ocupa el primer lloc en la frase; aquest comple-
ment torna a aparèixer en forma de pronom en el lloc que lògicament li corres-
pondria:

eäìÀ ìéëÅàÈ éá•LÛ øé÷”Bî óñ•Bé Céñ̃ëÀð„ eälek ‘totes les teves possessions, Iossef, el
qui honora els dissabtes, les consumirà’ (TB Šabbat 119a).

àç̃ìÀnÄàÇ éæ…eæ eáä—éŠ óñ•Bé øá— àéi�ç” ,ø ‘A rabí Hiyà bar Iossef, li donaven mone-
des per a (comprar) sal’ (TB Bava Mesi(a 48b).

40. Paradigmes de la conjugació verbal

PASSAT
Sing. 1a

2a 

3a m.

3a f.
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PEAL

éá”ú—kÀ ,úéá”ú—kÀ

z�á�ú—kÀ

áú—kÀ

à/äá̃ú—kÀ ,úá—ú—kÀ

PAEL

úéìÄéa•÷− ,éìÄéa•÷−
úéø‹c�LÛ ,éø‹c�LÛ

z�ìÀéa•÷−
z�øŠc�LÛ

ìa•÷−
øc�LÛ

úìÇéa”÷−

AFEL

úéø‹ékÅãšàÇ ,éø‹ékÅãšàÇ

z�øŠkÅãšàÇ

øékÅãšàÇ

úø�ékÅãšàÇ



Pl. 1a

2a
3a m.

3a f.

PARTICIPI ACTIU
Sing. m.

f.
Pl. m.

f.

PARTICIPI PASSIU
Sing. m.

f.
Pl. m.

f.

PRESENT
Sing. 1a

2a
Pl. 1a

2a

FUTUR
Sing. 1a

2a m.
2a f.
3a m.
3a f.

Pl. 1a

2a
3a
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,ïá—ú—kÀ ,àð̂á�ú—kÀ
ïð‡éá”ú—kÀ ,ïð‡á�ú—kÀ

eúéá”ú—kÀ ,ïezá�ú—kÀ
áeúkÀ ,eáú—kÀ

ïá̃ú—kÀ ,àá̃ú—kÀ

àð̂ìÀéa•÷− ,ïð‡ìÀéa•÷−

eúìÀéa”÷− ,ïeúìÀéa”÷−
eìéa”÷−
eøc�LÛ

àìÈéa”÷−

ïð‡øŠékÅãšàÇ ,àð̂øŠékÅãšàÇ

ïeúøŠékÅãšàÇ
eøékÄãšàÇ ,eøkÇãšàÇ

àø�ékÄãšàÇ

áéú•kÈ
ä/àá̃ú�kÈ

éá”ú�kÈ ,ïéá”ú�kÈ
ïá̃ú�kÈ

ìa•÷−îÀ
àìÈa�÷−îÀ
ïéìÄa�÷−îÀ
ïìÈa�÷−îÀ

øékÅãšîÇ ,økÇãšîÇ
àø�kÀãšîÇ
ïéø‹kÀãšîÇ
ïø�kÀãšîÇ

áéú”kÀ
àá̃éú”kÀ

éá”éú”kÀ ,ïéá”éú”kÀ
ïá̃éú”kÀ

àð̂á�éú•kÈ
z�á—ú�kÈ

ïð‡éá”ú�kÈ
eúéá”ú�kÈ

àð̂ìÀéa•÷−îÀ
z�ìÇa�÷−îÀ

ïð‡éìÄa�÷−îÀ
,ïeúéìÄa�÷−îÀ
eúéìÄa�÷−îÀ

àð̂øŠékÄãšîÇ ,àð̂øŠkÇãšîÇ
z�ø�kÀãšîÇ

ïð‡éø‹kÀãšîÇ
eúéø‹kÀãšîÇ

áBzëÀàÆ
áBzëÀéz”

(ï)éá”z�ëÀéz”
áBzëÀéð„ ,áBzëÀéìÄ

áBzëÀéz”

áBzëÀéìÄ ,áBzëÀéð„

(ï)eáz�ëÀéz”
áezëÀéð„ ,ïeáz�ëÀéð„

,ïeáz�ëÀéìÄ
éá”z�ëÀéð„ ,éá”z�ëÀéìÄ

ìéa•÷−àÂ
ìéa•÷−z�

ìéa•÷−éŠ
ìéa”÷−z�
øc�LÛz�
ìéa•÷−ð�
øc�LÛð�

eìa�÷−z� ,ïeìa�÷−z�
eìa�÷−éŠ

øékÅãšàÇ ,økÇãšàÇ
øékÅãšz—
éø‹ékÅãšz—

øékÅãšìÇ ,øékÅãšð‡
øékÅãšz—

øékÅãšð‡ ,øékÇãšð‡

eøkÀãšz—
eúkÀãšìÇ



IMPERAT.
Sing. m.

f.
Pl. m.

f.

INFINITIU àá̃z�ëÀéîÄìÀ ,áz—ëÀéîÄìÀ éìÅBa÷−ìÀ éø�BkãšàÇìÀ

PASSAT
Sing. 1a

2a m.

2a f.

3a m.

3a f.

Pl. 1a

2a

3a m.

3a f.

PARTICIPI
Sing. m.

f.

Pl. m.

f.
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áBúkÀ
éá”BúkÀ
eáBúkÀ

ïéá”BúkÀ

ìa•÷−
éìÄéa”÷−
eìéa”÷−

ïéìÄéa”÷−

øékÅãšàÇ ,økÇãšàÇ
éø‹ékÄãšàÇ
eøékÄãšàÇ

ïéø‹ékÄãšàÇ

ITPEÏL

(ú)éã›éá”òÂú�àÄ
(ú)éëÄéìÄnÀéàÄ

z�ãšá—òÂú�àÄ
z�ëÀìÄnéàÄ
z�ãšá—òÂú�àÄ
z�ëÀéìÄnÀéàÄ
ãéá”òÂú�àÄ
CéìÄnÀéàÄ

àãŸéá”òÂú�àÄ
àëÈéìÄnÀéàÄ
ïð‡ãšéá”òÂú�àÄ
ïð‡ëÀéìÄnÀéàÄ

eúãšéá”òÂú�àÄ
eúéëÄéìÄnÀéàÄ

eãéá”òÂú�àÄ
eëéìÄnÀéàÄ
ïãŸéá”òÂú�àÄ
ïëÈéìÀnÀéàÄ

ITPAAL

éø‹tÇkÇú�àÄ
éø‹z—òÇéàÄ

z�øŠtÇkÇú�àÄ

z�øŠz—òÇéàÄ
øtÇkÇú�àÄ
øz—òÇéàÄ

úø�tÇkÇú�àÄ
úø�z—òÇéàÄ

ïð‡øŠtÇkÇú�àÄ
ïð‡øŠz—òÇéàÄ

ezøŠtÇkÇú�àÄ
ezøŠz—òÇéàÄ
eøtÇkÇú�àÄ
eøz—òÇéàÄ

ïø�tÇkÇú�àÄ
ïø�z—òÇéàÄ

ITPEAL

éø‹LÛëÀz—àÄ

z�øŠLÛëÀz—àÄ

øLÛëÀz—àÄ

úø�LÛëÀz—àÄ

ïð‡øŠLÛëÀz—àÄ

ezøŠLÛëÀz—àÄ

eøLÛëÀz—à

ãéá”òÂú�îÄ
CéìÄnÀéîÄ

àãŸá�òÂú�îÄ
àëÈìÀnÇéîÄ

(ï)éã›á�òÇú�îÄ
éëÄìÀnÇéîÄ
ïãŸá�òÇú�îÄ
ïëÈìÀnÇéîÄ

øtÇkÇú�îÄ
øz—òÇéîÄ

àø�tÀkÇú�îÄ
àø�z�òÇéîÄ
éø‹tÀkÇú�îÄ
éø‹z�òÇéîÄ

ïø�tÀkÇú�îÄ
ïø�z�òÇéîÄ

øLÛëÀz—îÄ

àø�LÔëÀz—îÄ

éø‹LÔëÀz—îÄ

ïø�LÔëÀz—îÄ



PRESENT
Sing. 1a

2a

Pl. 1a

2a

FUTUR
Sing. 1a

2a m.

2a f.

3a m.

3a f.

Pl. 1a

2a

3a m.

3a f.

IMPERATIU
Sing. m.

f.

Pl. m.
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àð̂ãšéá”òÇú�îÄ 
àð̂ëÀéìÄnÀéîÄ
z�ãšá—òÇú�îÄ
z�ëÀéìÄnÀéîÄ
ïð‡éã›á�òÇú�îÄ
ïð‡éëÄìÀnÇéîÄ

eúéã›á�òÇú�îÄ
eúéëÄìÀnÇéîÄ

àðˆøŠtÇkÇú�îÄ
àð̂øŠz—òÇéîÄ
z�ø�tÀkÇú�îÄ
z�ø�z�òÇéîÄ

ïð̂éø‹tÀkÇú�îÄ
ïð‡éø‹z�òÇéîÄ

eúéø‹tÀkÇú�îÄ
eúéø‹z�òÇéîÄ

àðˆøŠLÛëÀz—îÄ

z�ø�LÔëÀz—îÄ

ïð‡éø‹LÔëÀz—îÄ

eúéø‹LÔëÀz—îÄ

ãéá”òÂú�àÄ
CéìÄnÀéàÄ
ãéá”òÂú�z”
CéìÄnÀéz”
éã›á�òÂú�z”
éëÄìÀnÇéz”
ãéá”òÂú�ìÄ
CéìÄnÀéìÄ

ãéá”òÂú�z”
CéìÄnÀéz”
ãéá”òÂú�ð„

CéìÄnÀé‹
eãá�òÇú�z”
eëìÀnÇéz”
eãá�òÇz�
eëìÀnÇlÄ

øtÇkÇú�àÆ 
ãz—òÇéàÄ

øtÇkÇú�z”
øz—òÇéz”

øtÇkÇú�ìÄ
øz—òÇéð„

øtÇkÇú�z”
øz—òÇéz”
øtÇkÇú�ð„
øz—òÇéð„

ïeøtÀkÇú�z”
eøz�òÇéz”
eøtÀkÇú�é‹

eøz�òÇé‹

øLÛëÀz—àÄ

øLÛëÀz—z”

øLÛëÀz—ìÄ ,øLÛëÀz—ð„

øLÛëÀz—z”

øLÛëÀz—ð„

eøLÔëÀz—z”

eøLÔëÀz—ìÄ

ïø�LÔëÀz—ìÄ

ãéá”òÂú�àÄ
CéìÄnÀéàÄ
éã›á—òÂú�àÄ
éëÄéìÄnÀéàÄ
eãá—òÂú�àÄ
eëéìÄnÀéàÄ

øtÇkÇú�àÄ
øz—òÇéàÄ

éø‹tÇkÇú�àÄ
éø‹z�òÇéàÄ

eøtÇkÇú�àÄ
eøz—òÇéàÄ
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