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Mariona Vernet i Pons

L’ASPECTE VERBAL ENTRE EL PROTOINDOEUROPEU
I EL LLATÍ

0. INTRODUccIó

 L’objectiu principal d’aquest article té com a punt de mira l’aspec-
te verbal del protoindoeuropeu (pie.) en relació a l’evolució que patí 
el seu sistema verbal fins a esdevenir el que coneixem avui com a sis-
tema verbal de les llengües itàliques, especialment del llatí. A l’hora 
d’abordar l’aspecte verbal pie., serà imprescindible fer referència a tot 
el sistema verbal reconstruït pel pie. ja que, com tindrem l’oportunitat 
de veure, l’aspecte verbal constitueix el nucli de tot aquest engranatge. 
D’acord amb aquests plantejaments, he organitzat l’article en dos 
grans blocs: el primer se centrarà en el sistema verbal pie., i el segon 
analitzarà el sistema verbal del llatí i l’oscoumbre des d’un punt de 
vista diacrònic.
 Ja des dels començaments de la lingüística indoeuropea, el sistema 
verbal de les llengües indoeuropees cridà l’atenció a estudiosos com 
Bopp, considerat, juntament amb Rask, pare d’aquesta disciplina. En 
la seva obra fundacional Über das Konjugationsystem der Sanskrit 
Sprache in Vergleichung mit jenem der griechischen, lateinishcen, per-
sischen und germanischen Sprache, publicada el 1816, Bopp comparà 
el sistema de conjugació del sànscrit juntament amb el del grec, del 
llatí, del persa i del germànic. Durant aquests prop de dos segles que 
separen l’obra de Bopp de les investigacions més actuals, s’han produ-
ït grans avenços dins de la nostra disciplina, començant per aportaci-
ons tan importants com la constatació del canvi lingüístic i l’evolució 
diacrònica de les llengües, que els neogramàtics plasmaren a través de 
la noció de llei fonètica, durant la segona meitat del s. xix, o el desxi-
frament de l’hittita a principis del s. xx, que donava fe de l’existència 
de les laringals indoeuropees i oferia les eines per reconstruir un siste-
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ma fonològic per al pie. molt més acurat, al mateix temps que obligava 
a replantejar qüestions fonamentals de fonologia i morfologia pie. Du-
rant aquests darrers vint anys les investigacions sobre el sistema verbal 
pie. han avançat moltíssim, especialment gràcies a les aportacions de 
Rix i els seus col·laboradors, que el 2001 publicaren un diccionari eti-
mològic dels verbs indoeuropeus, conegut amb les sigles LIV (Lexikon 
der indogermanischen Verben). L’obra, a part de recopilar les arrels 
verbals reconstruïdes pel pie. a través del testimoni de les llengües in-
doeuropees, és també una proposta de sistematització de tot el sistema 
verbal pie., d’acord amb els diferents tipus de temes primaris que es 
poden reconstruir. L’article que presentem a continuació mostrarà la 
visió més recent que tenim dels sistema verbal pie. i del sistema verbal 
llatí, una reconstrucció, emperò, que ha estat possible gràcies a l’esforç 
que els indoeuropeistes hi han dedicat durant aquests dos segles d’in-
vestigacions prèvies i que té el seus orígens en l’obra de Bopp.

1. EL SISTEMA VERBAL PIE

1.1. Aspecte i Aktionsart

 D’acord amb la reconstrucció actual del sistema verbal pie., aquest 
s’organitza, en un primer nivell, a l’entorn de dues dimensions: l’as-
pectual (dimensió gramatical) i la d’Aktionsart (dimensió lèxica). 
L’aspecte proporcionava a l’arrel verbal el tret perfectiu (o puntual) o 
el tret imperfectiu (o duratiu) de l’acció verbal. L’Aktionsart, en canvi, 
modificava el significat bàsic de l’arrel verbal ja que feia referència al 
procés de l’esdeveniment verbal i al seu agent o pacient, com per 
exemple, en el cas dels verbs causatius, dels verbs iteratius, etc. La 
coexistència d’aquestes dues dimensions dins del sistema verbal pie., 
difícil d’explicar, ha fet pensar en un estadi anterior més regular en 
què només existia la dimensió d’Aktionsart i que a partir d’aquesta 
s’hauria originat la dimensió aspectual. D’aquesta hipòtesi, però, en 
parlarem al final d’aquesta primera part.
 A la categoria d’aspecte, en un segon estadi, se li acabà afegint la 
noció de temps, de manera que l’aspecte perfectiu acabà vinculant-se 
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per defecte amb el pretèrit puntual o aorist, i l’aspecte imperfectiu, 
amb el present (duratiu per si mateix) i el perfet, que en origen era 
estatiu i, per tant, duratiu. El que acabo d’explicar suara té un reflex 
claríssim en l’anàlisi morfològica dels verbs reconstruïts pel pie.
 D’acord amb aquesta anàlisi, al centre del sistema verbal pie. tro-
bem l’arrel o morfema lèxic a partir del qual es formaven, d’una ban-
da, els tres temes aspectuals primaris (el tema de present, el tema d’ao-
rist i el tema de perfet) i, de l’altra, el temes primaris d’Aktionsart. En 
pie., els temes verbals primaris es formaven o bé directament a partir 
de l’arrel verbal (presents radicals, aoristos radicals), o bé mitjançant 
el conglomerat arrel verbal + sufix(os) primari(s).1 L’aspecte imper-
fectiu (duratiu) i l’aspecte perfectiu (puntual) s’expressaven en pie. a 
través dels tres temes: l’aspecte perfectiu, mitjançant el tema d’aorist; 
l’imperfectiu, gràcies al tema de present i de perfet. Aquest darrer as-
signava al subjecte de l’oració un estat que era ocasionat per una acció 
precedent, per exemple, perfet pie. *u9oi 9d-e ‘ha vist > sap’ (gr. o�de, 
alem. weiß), de l’arrel *u9ei 9d- ‘percebre, veure’ (llat. video# ‘veure’). 
Aquesta antiga funció apareix conservada encara en els anomenats 
Präteritopräsentia (verbs que es flexionen com un pretèrit (← *perfet) 
i que tenen un significat de present) del llatí (meminı # ‘penso’, no#vı # 
‘sé’, o#dı # ‘odio’) i de l’alemany (weiß, mag, kann, darf, etc.).
 A part de l’aspecte (dimensió gramatical), l’Aktionsart (dimensió 
lèxica) tenia també un rol central en la formació dels temes primaris. 
El pie. coneixia cinc temes primaris d’Aktionsart: el causatiu-iteratiu, 
el desideratiu, l’intensiu i possiblement el fientiu i l’essiu, tot i que 
aquestes dues darreres categories no hagin estat acceptades per tota la 
comunitat investigadora (veg. LIV: 22-25; Jasanoff, 2002-03; per un 
estat de la qüestió, veg. Vernet, 2008: 23-33).
 En pie., i d’acord amb el que acabem d’explicar, es podien crear 
diferents temes aspectuals i d’Aktionsart a partir d’un tema bàsic no 
marcat. En el cas de l’arrel *men- ‘pensar’ (significat bàsic puntual), 
per exemple, hi havia, en primer lloc, com a tema no marcat, un aorist 

1. A partir d’ara, per manca de consens general, utilitzarem la terminologia em-
prada per Rix (1976: 190 i ss.), que és la que apareix al LIV (Lexikon der indogerma-
nischen Verben), el diccionari d’arrels verbals pie. més exhaustiu.
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radical (ai. man-anta Rigveda 10,67,2 ‘ells van imaginar’), a partir del 
qual es podien formar: a) diferents temes aspectuals com per exemple 
un perfet estatiu ‘sóc el qui ha tingut un pensament’ (llat. me-min-ı #, 
gr. mš-mon-a, gòt. man ‘penso, crec’), un present en -i 9o (ai. mányate, 
airl. -mainethar ‘pensa, creu’, gr. ma…nomai < *mn8-i 9o- ‘rabiar’, amb un 
fort desplaçament semàntic), i b) diferents temes d’Aktionsart com 
per exemple un causatiu ‘fer que algú tingui un pensament’ > ‘recor-
dar’ (ai. ma#nayati, llat. mon-eo#), etc. El llatí encara construí un pre-
sent incoatiu: com-min-ı #scor ‘imaginar, idear’.
 Tot i que mai es realitzessin en una arrel totes les formacions te-
màtiques possibles, els temes de present eren més nombrosos que els 
temes d’aorist i el tema de perfet.2 Certament, el tema de present és el 
que presenta més variacions de tipus apofònic i accentual (20 tipus 
segons el LIV: 14-20), en comparació amb el tema d’aorist (3 tipus se-
gons el LIV: 20-21; 4 segons Meiser, 1998: 44) i el de perfet (1 tipus 
segons el LIV: 21). Rix (1986), servint-se de la reconstrucció interna, 
ha sabut veure en aquesta manca d’homogeneïtat les restes d’un antic 
estadi en què els temes primaris marcats per un sufix primari haurien 
estat en origen Aktionsarten, tal i com veurem més endavant.

1.2. Mode, veu i temps

 Els tres temes primaris suara esmentats servien de base per a la 
formació dels temes temporals-modals (temes secundaris), destinats a 
l’expressió de les categories de temps i mode mitjançant els sufixos 
temporals-modals (sufixos secundaris). Els temes secundaris es divi-
deixen en dos grups diferents d’acord amb l’acabament del tema se-
cundari simple: a) la conjugació atemàtica (sufix d’ind. -ø-) i b) la te-
màtica (el tema secundari acaba amb la vocal temàtica *-e-). La vocal 
temàtica *-e- mostra la vocal apofònica *-o- quan es troba davant de 
desinències que comencen amb *-m-, *-nt-, *-h2- o *-ih1- (Rasmus-

2. Aquest antic estat es veu reflectit encara pels perfets simultanis (Simultanper-
fekta) del llatí, als quals els corresponen simultàniament més d’un tema de present: 
stetı # vs. pres. sto# i sisto#, se#dı # vs. sedeo# i (con-) -sido#, pependı # vs. pendeo# i pendo#, llat. 
arcaic tetinı # (llat. tenuı #) vs. teneo# i tendo# (veg. Meiser, 1998: 180).
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sen, 1989: 136 i ss.; Meier-Brügger, 2002: 161-62). En totes les llen-
gües indoeuropees s’hi observa la tendència general de l’augment de 
la flexió temàtica, més recent, en detriment de l’atemàtica, més arcaica 
(sobre l’origen de la flexió temàtica, lligat a la neutralització de temes 
atemàtics de subjuntiu, veg. Rix, 1986: 14-15 i Vernet, 2008: 33-36).
 Quatre categories configuraven el sistema modal pie.: l’indicatiu 
(mode afirmatiu, declaratiu), l’imperatiu, el subjuntiu (mode volunta-
tiu-prospectiu) i l’optatiu (mode cupitiupotencial) (per una història 
de la investigació, veg. Tichy, 2006: 1 i ss.).
 Els modes indicatiu i imperatiu tenien el mateix tema secundari 
(tema no marcat amb absència de sufix secundari), el mode subjuntiu 
i optatiu, en canvi, feien servir sufixos secundaris per marcar la moda-
litat (*-e- i *-i 9eh1- respectivament); en ambdós casos, el sufix se situ-
ava entre el tema verbal i la desinència personal o terminació. El llatí 
neutralitzà la semàntica del subjuntiu i l’optatiu en una sola forma 
(veg. Bertocci, 2004).
 El pie. no coneixia la veu passiva i diferenciava únicament entre la 
veu activa i la veu mitjana. Aquesta distinció encara es conserva en 
grec, la veu mitjana del qual, entre d’altres funcions com la reflexiva, 
acabà assumint també el rol de la veu passiva (l’aorist passiu i el futur 
passiu del tipus ½cqhen, ¢cq»somai del verb ¥gw ‘guiar’, són innova-
cions del grec). En llatí, l’oposició de la veu activa versus la passiva 
acabà per substituir l’antiga distinció, tot i que la veu mitjana de tipus 
no passiu s’hagi conservat en els verbs deponents.
 En el mode indicatiu pie., els tres temes aspectuals distingien tres 
tipus de temps: a) l’injuntiu, que expressava una acció fora de context 
temporal (com en el cas de les narracions mítiques) i que es flexionava 
amb les terminacions simples, altrament anomenades secundàries; b) 
el parontiu, que indicava el present actual i que es caracteritzava per 
les terminacions primàries, i c) el pretèrit, marcat per les terminacions 
secundàries i per l’augment o el prefix d’origen adverbial *h1e- ‘adés, 
llavors’ (veg. Meier-Brügger, 2002: 183). El pie. podia emprar l’in-
juntiu en lloc del pretèrit quan la referència temporal era prou clara en 
el context.
 A cadascun dels tres temes li correspon un participi actiu; el tema 
de present i d’aorist tenen també un participi de veu mitjana. Fora del 
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sistema de temes aspectuals, directament derivats de l’arrel, se situen 
el participi de perfet passiu i diferents substantius verbals (infinitius).
 Les desinències personals s’afegien directament al tema secundari. 
El sistema verbal pie. tenia tres persones i tres nombres, singular, plu-
ral i dual (aquest darrer ha desaparegut en llatí). Les desinències perso-
nals expressaven, en pie., la persona i el nombre i, juntament amb les 
diferències accentuals i apofòniques del tema verbal, la veu i el temps. 
Les desinències secundàries (DS) eren les no marcades i s’empraven 
per expressar l’absència de temps (injuntiu) i el passat. Les desinències 
marcades, en canvi, eren les desinències primàries (DP), que expressa-
ven el present actual (present d’indicatiu). El present actual també es 
podia expressar amb un tercer joc de desinències especials, les desinèn-
cies de perfet. Les desinències primàries es distingeixen de les secundà-
ries per l’afegiment d’-i o -s i són més recents que les secundàries:

Pers. Desinències actives Desinències mitjanes Desinències
de PerfetDS DP DS DP

Sg. 1
*-m

*-m-i (atem.) 
*-o-h2 (tem.)

a) b)
*-h2e

a)
*-mai 9

b)
*-h2e-i 9 *-h2e

2 *-s *-s-i *-so *-th2e *-so-i 9 *-th2e

3 *-t *-t-i *-to *-o *-to-i 9 *-o-i 9 *-e

Pl. 1 *-me *-mes/-mos *-medhh2 *-mesdhh2 *-me

2 *-te *-tes? *-dhu9e *-(s)dhu9e *-(h1)é?

3 *-(é)nt *-(é)nt-i *-(e)nto *-(e)nto-i 9 *-r(e)

Esquema de les desinències personals reconstruïdes en pie. (veg. Meiser, 1998: 40; Meier-
Brügger, 2002: 179-183)

 Les desinències de la veu mitjana del pie. són les que apareixen en 
l’apartat a) i es construïren en un estadi anterior al pie. a partir de les 
desinències de la veu activa (cf. les desinències secundàries de la 2 sg. 
*-s-o, 3 sg. *-t-o i 3 pl. *-nt-o). Rix (1988: 101-119) atribueix un ori-
gen pronominal anafòric a l’*-o- que apareix a les desinències de la 
veu mitjana. En algunes llengües antigues indoeuropees (en itàlic, cel-
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ta, hittita, tocari i frigi), les desinències mediopassives van marcades 
per la desinència -r(i). Les desinències de l’apartat b), així com de les 
formes en -r, formes fossilitzades en la veu mitjana, són restes d’una 
arcaica veu estativa (pel pie. en general, veg. Rix, 1976: 239 i ss.; Sze-
merényi, 19893: 247-252 i 266-268; Meiser, 1998: 40; Meier-Brüg-
ger, 2002: 179-183, amb abundant bibliografia; pel llatí, veg. Leu-
mann, 19775: 512-518; Meiser, 1998: 216-221).
 Les desinències del tema de perfet se situen fora del sistema de 
present-aorist. Les desinències mitjanes del sistema de present-aorist 
(de l’apartat b)) mostren, però, formes idèntiques amb les del perfet. 
Aquesta coincidència no és casual i es podria explicar mitjançant la 
hipòtesi següent (veg. Meier-Brügger, 2002: 182), que té molts 
punts en comú amb el que s’esdevingué en les llengües semítiques: a 
part de la veu activa i mitjana, el pie. hauria tingut una veu estativa. 
Els temes de perfet eren flexionats mitjançant les desinències de la 
diàtesi estativa encara productiva (*-h2e, *-th2e, etc.). La veu estativa, 
però, a diferència de la veu activa i la veu mitjana, anà quedant arraco-
nada a la llarga i el paradigma de perfet començà a sentir-se com si fos 
un paradigma de la veu activa, tot i que les desinències de perfet, dife-
rents de les de la veu activa, van conservar-se com a restes de l’antiga 
diàtesi desapareguda. Algunes formes estatives, a més a més, foren 
incorporades a la veu mitjana i és per aquest motiu que dins del para-
digma de la veu mitjana també es poden constatar residus de les anti-
gues desinències de la veu estativa (per al perfet i l’estatiu pie., veg. 
Rix, 1976: 255-257; Jasanoff, 1978; Cowgill, 1979; Szemerényi, 
19893: 259 i ss.; LIV: 15; Meier-Brügger, 2002: 181-182; Jasanoff, 
2003. Per al perfet llatí, veg. Leumann, 19775: 606-611; Meiser, 1998: 
217 i ss. Per al perfet grec, veg. Meier-Brügger, 1992 II: 54 -55. Per 
al vèdic i indoirani, veg. Hoffmann / Forssman, 20042: 179 i ss., i 236 
i ss.; Gotō, 1994 (1997): 165-192; Jasanoff, 1997: 119-139).
 El temps s’expressava mitjançant les desinències personals o termi-
nacions: les terminacions primàries indicaven el present; les secundà-
ries, la manca de temps o el pretèrit (a més a més, el pretèrit podia estar 
expressat també mitjançant l’augment [gr. ™, ai., avest. a-, arm. e-]).
 Tal i com en la flexió nominal, en la conjugació verbal atemàtica 
s’hi establia la diferència accentual i apofònica entre formes fortes i 
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formes dèbils. Les formes fortes tenien generalment grau ple i accent 
a l’arrel o al sufix i eren les següents: 1-3 sg. de l’indicatiu actiu, tot el 
paradigma de subjuntiu, així com l’imperatiu sense desinències; les 
formes dèbils, en canvi, mostraven grau reduït a l’arrel i l’accent als 
sufixos, i estaven formades per les formes de dual i de plural, l’optatiu, 
així com tot el paradigma de la veu mitjana, a excepció del subjuntiu 
mitjà. A diferència de la conjugació atemàtica, la conjugació temàtica 
no coneixia cap distinció paradigmàtica accentual ni apofònica, és a 
dir que aquests temes no distingien entre formes fortes i dèbils. Les 
antigues diferències apofòniques i accentuals de la flexió atemàtica 
han desaparegut gairebé en llatí ja que la flexió atemàtica es veié subs-
tituïda per la flexió temàtica.
 A continuació m’agradaria comentar la hipòtesi de Rix (1986), 
que versa sobre l’origen del sistema verbal pie., i que pot ajudar a 
comprendre millor el que acabem d’explicar.

1.3.  Origen i desenvolupament del sistema verbal pie.:  
la teoria de Rix (1986)

 Més amunt hem cridat ja l’atenció sobre el fet que els temes de 
present reconstruït pel pie. mostren un elevat nombre de formacions 
verbals (20 temes) en comparació amb els de l’aorist (3 temes) i el de 
perfet (1 tema). D’acord amb Rix, el sistema verbal del pie. estava 
format originàriament per un ric ventall de temes d’Aktionsart. A part 
dels cinc temes d’Aktionsart reconstruïts pel LIV (22-25), Rix (1986: 
16) veu en els sufixos primaris que formen els diferents temes de pre-
sent, antics sufixos que en una època anterior al pie. (prepie., estadi A) 
haurien servit per formar els diferents temes de l’Aktionsart. Rix, fent 
ús de la reconstrucció interna, proposa com a model de punt de par-
tida i desenvolupament del sistema verbal pie., la hipòtesi següent:
 a) En prepie. (estadi A) només existien temes referents a l’Akti-
onsart. Els temes de subjuntiu i optatiu eren també temes d’Aktion-
sart i tenien el mateix significat que en pie.
 b) En el pas de l’estadi A (prepie.) a l’estadi B (pie.) es produïren 
dues innovacions decisives per la formació i consolidació d’un siste-
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ma aspectual: a) la introducció i realització de l’oposició aspectual del 
tema de present i d’aorist, i b) la reubicació del subjuntiu i l’optatiu 
(originàriament sufixos primaris vinculats a la dimensió Aktionsart) a 
la categoria temporalmodal, com a sufixos secundaris que podien pre-
cisar modalment temes de present i d’aorist (Rix, 1986: 12).
 El primer impuls per la formació de l’oposició aspectual sorgí a 
partir dels presents radicals, neutres pel que fa l’Aktionsart, que, se-
gons el seu significat, podien ser duratius o puntuals, com per exem-
ple *h1es- ‘existir, ser’ vs. puntual *gwem- ‘anar, venir’. La durativitat 
acceptava les terminacions primàries i les secundàries, la puntualitat, 
en canvi, només les secundàries, de manera que les arrels puntuals 
acabaren per ser classificades com a aoristos. En origen, aquests aoris-
tos haurien estat considerats com a temes defectius ja que no tenien 
formes equivalents al tema de present. El factor decisiu que possibili-
tà l’establiment d’un sistema aspectual sorgí arran de la possibilitat de 
formar a partir de qualsevol tema duratiu (tema de present) un tema 
puntual caracteritzat amb el sufix -s (aorist sigmàtic) (Rix, 1986: 16; 
Strunk, 1994: 429), l’origen del qual és encara incert perquè no se li 
ha trobat correspondència amb cap dels sufixos primaris (Rix, 1986: 
8, 16, 22). Un segon pas, també determinant per la formació del siste-
ma aspectual, fou el buidat semàntic dels temes d’Aktionsart que pos-
sibilità l’origen d’una categoria imperfectiva neutra quant a l’Aktion-
sart, el present. D’aquesta manera s’originaren dues categories 
aspectuals neutres pel que fa a l’Aktionsart: el present imperfectiu 
(format a partir d’arrels duratives i, en el cas que l’arrel fos puntual, 
amb l’afegiment de sufixos primaris) i l’aorist perfectiu (format a par-
tir d’arrels puntuals, és a dir, d’aoristos radicals, o, cas que l’arrel fos 
durativa, amb l’afegiment del sufix -s) (veg. Rix, 1986: 16).
 Segons Strunk (Strunk, 1994: 430-431), el grup de llengües ana-
tòliques hauria conservat el ric nombre de temes de present com a 
antics testimonis dels temes d’Aktionsart del prepie., i arriba a la con-
clusió que les Aktionsarten expressades per diferents tipus de temes 
de present (no només en hittita, ans en altres llengües indoeuropees) 
ja existien en una etapa primerenca del pie., mentre que la categoria 
d’aspectes expressada pels temes de present i d’aorist (que manca en 
hittita) es desenvolupà en un període més tardà del pie.
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 La majoria de les llengües indoeuropees antigues evolucionaren a 
partir d’un sistema aspectual envers un sistema temporal, com en el 
cas del llatí i les llengües itàliques (veg. Stempel, 1998; Tichy, 1997; 
Melchert, 1997).

2. EL SISTEMA VERBAL LLATí

 Les categories i dimensions reconstruïdes pel sistema verbal pie. 
es veieren reduïdes i organitzades en noves categories ja en protoità-
lic. Tot i que en alguns aspectes no sigui fàcil d’explicar d’una manera 
clara cadascun dels canvis fonètics i morfològics que influïren en la 
nova reorganització del sistema verbal protoitàlic, es poden resumir 
tanmateix els estadis i processos més importants d’aquest desenvolu-
pament que durà a l’entorn de 3.000 anys i que, per motius genètics i 
històrics, són aplicables tant al llatí com a les llengües sabèl·liques 
(veg. Meiser, 1998: 180-183; García Castillero, 2000).
 El protoitàlic heretà inalterat el nombre de persones del pie. (tres 
pel singular i tres pel plural). Mentre que el llatí no conserva cap rastre 
del dual, les llengües sabèl·liques podrien haver-ne conservat algun 
(veg. Meiser, 1992: 291 i ss.).
 Les categories d’aspecte, temps i mode reconstruïdes pel pie., en 
canvi, es veieren plenament afectades en la nova reorganització del 
sistema verbal llatí. Al final del període protoitàlic., el sistema aspec-
tual del pie. patí un forta reestructuració: l’aorist perfectiu i el perfet 
pie., imperfectiu des d’un punt de vista aspectual (veg. ap. 2.1.1), 
s’uniren i formaren una nova categoria, el perfet, que trobem en llatí i 
en les llengües sabèl·liques, i que s’emprava per marcar el passat. Mit-
jançant aquesta nova reestructuració s’eliminà l’antiga organització 
dels temes aspectuals i temporals del pie., ja que en llatí els temes de 
present i de perfet s’empraren com a morfemes bàsics de derivació 
de diverses formacions temporals i modals.
 La restricció semàntica i funcional que tenia el perfet en pie. (con-
seqüència d’un canvi d’estat atès pel subjecte) desaparegué ja en pro-
toitàlic, de manera que s’originaren nous perfets (neoperfets) que, des 
d’un punt de vista semàntic, no tenien res en comú amb l’antic signi-
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ficat estatiu dels perfet pie.; és el cas, per exemple, dels verbs d’acció 
del tipus pepulı # ‘he colpit/vaig colpir’ (pres. pello), dedı # ‘he donat/
vaig donar’, osc deded ‘donà’, etc. L’ampliació funcional i semàntica 
del perfet, així com la reorganització dels antics temes d’aorist i de 
perfet en una sola categoria de pretèrit en protoitàlic (tema de perfet), 
es palesa en la possibilitat que, per expressar aquesta categoria, es po-
gués emprar tant un tema d’aorist com un tema de perfet pie. Tot i que 
per norma general cada tema de perfet llatí tingués assignada una sola 
forma, en llatí arcaic es conserven encara alguns exemples que testimo-
nien una vacil·lació a l’hora de triar entre un tema d’aorist (per exem-
ple, llatí fe#cı # < *fe #k- < ao. *dhéh1k-/*dhh1k-, de l’arrel *dheh1k- ‘fer’) 
o un tema de perfet (per exemple, fíbula prenestina vhe:vhaked / 
fefaked/ < pft. fefak-, també de l’arrel *dheh1k- ‘fer’, veg. LIV: 139 i 
Wachter, 1987: 57, 64). El mateix es pot dir per alguns casos aïllats del 
llatí clàssic (per exemple, ao. parsı #, pft. pepercı #, pres. parco ‘estalviar’). 
Entre el llatí i les llengües sabèl·liques s’hi troben també algunes oscil-
lacions significatives: tema de perfet llatí ue#nı # (< *gwe#m- < *gwe-gwm-, 
de l’arrel *gwem- ‘anar’) vs. tema d’aorist sabèl·lic *ben- (<*gwém-; osc 
kúm-ben-ed ‘conve#nit’, veg. LIV: 209-210 i Meiser, 1998: 181), etc.
 En pie., l’oposició de la veu activa i la veu mitjana només existia 
en el sistema de present i d’aorist, i el tema de perfet en quedava ex-
clòs (veg. ap. 2.1.2). La passiva es podia expressar, o bé mitjançant la 
veu mitjana (tal i com s’esdevé en grec), o bé gràcies a una perífrasi 
verbal formada per un participi de perfet. En protoitàlic recent les 
formes mitjanes (funcionalment passives) es mantingueren només en 
el tema de present. En el sistema de perfet, en canvi, no es conservaren 
les antigues desinències mitjanes del tema d’aorist i s’optà per utilitzar 
la perífrasi verbal de participi de perfet + verb auxiliar sum (per exem-
ple ama#tus sum), que és el que han heretat les llengües romàniques.
 Dels tres temps diferents que distingia el pie., parontiu, injuntiu i 
pretèrit, aquest darrer, caracteritzat per l’augment, el llatí n’eliminà el 
darrer, que fou substituït per l’injuntiu amb valor de pretèrit. L’injun-
tiu i el parontiu es diferenciaven únicament per l’ús de la sèrie de ter-
minacions secundàries o bé primàries respectivament. Com que el 
tema d’aorist, atès el seu caràcter aspectual puntual, no podia formar 
un parontiu, l’injuntiu, que en la tercera del singular es reconeix per 
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tenir la terminació -ed, va poder sobreviure (i en sabèl·lic va acabar per 
imposar-se). La pèrdua de l’injuntiu en el tema de present i de perfet 
en protoitàlic, en canvi, es veié recompensada gràcies a la introducció 
de nous pretèrits, com ara l’imperfet, caracteritzat pel sufix -ba #- 
(ama#bam), que s’assignà al tema de present, i el plusquamperfet, al 
tema de perfet (veg. Meiser, 1998: 181-182; sobre l’origen del sufix 
-ba#-, veg. Meiser, 1998: 197).
 Pel que fa als modes subjuntiu, optatiu i imperatiu pie., el protoità-
lic mantingué el mode imperatiu. Els antics modes subjuntiu i optatiu, 
en canvi, patiren una nova reestructuració i convergiren parcialment en 
una nova forma, el subjuntiu, que heretà el significat jussiu de l’antic 
subjuntiu pie. i la semàntica cupitiva i potencial de l’optatiu pie.
 En llatí, el sistema de participis i substantius verbals del pie. patí 
una forta reestructuració (veg. Meiser, 1998: 183). Les formes que de-
saparegueren, tot i que encara es conservin en casos lexicalitzats, són les 
següents: a) el participi de present mediopassiu (amb el sufix *-mh1no-, 
cf. gr. legÒmenoj), que apareix testimoniat en mots com alumnus < *alo- 
mano- < *h2al-o-mh1no-, del verb alo# ‘criar, alimentar’, o bé fe#mina  
< *dheh1-mh1nah2-. b) El participi de perfet actiu (amb el sufix *-u9os-, 
cf. gr. e„dèj, neutr. e„dÒj, gen. -toj), conservat tal vegada en apud  
< *ap-u9ot (t en lloc de s com en gr. e„dÒtoj?; veg. Meiser, 1998: 183).  
c) El participi d’aorist actiu/ mitjà. El participi actiu es pot trobar en-
cara en mots com par-e#ns ‘pare’, del verb par-io# ‘crear’ (< tema d’aorist 
*par-), clie#ns ‘client’ (< tema d’aorist *klei 9- ‘recolzar’).
 A banda d’aquesta nova reorganització que patí el sistema verbal 
de la llengua llatina, la llengua arcaica conserva encara algunes formes 
que, per la seva antiguitat, quedaren fora del sistema verbal de la llen-
gua clàssica. Aquests arcaismes tenen un gran valor per la reconstruc-
ció històrica.

2.1. Formes arcaiques conservades en llatí

 A continuació presentem algunes formes arcaiques que es poden 
considerar com a testimonis d’una fase intermèdia entre el que fou el 
sistema verbal pie. i el que trobem en llatí clàssic. En aquest grup tan 
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heterogeni, s’hi poden reconèixer formes que provenen d’antics opta-
tius del tipus sim, subjuntiu de sum; uelim, subjuntiu de uolo# i edim, 
subjuntiu d’edo#.
 Un altre verb, que apareix totalment aïllat en època arcaica, és el 
subjuntiu llatí duim duis, etc. < *dou9-ı #-, de l’arrel *deh3- ‘donar’, for-
mat amb l’antic sufix d’optatiu *-ı #- (veg. Meiser, 1998: 184 i Bertoc-
ci, 2004: 29), així com també formes com iuuerint (<*iuu9a-s-ı #), monerı #s 
(< *mone-s-ı #), sı #rı #s (< *sei 9-s-ı #-) que s’interpreten com a subjuntius en 
-ı # (< sufix d’optatiu) d’aoristos sigmàtics (veg. Meiser, 1998: 184).
 En segon lloc hi trobem també els subjuntius radicals, formes 
molt arcaiques que quedaren fora del sistema verbal llatí d’època clàs-
sica. Aquests subjuntius llatins en -a# del tipus aduenat no es deriven 
del tema de present, ans directament de l’arrel verbal que, des d’una 
perspectiva històrica, s’analitza com un aorist radical i estan testimo-
niats en formes com aduen- at (< *gwem- ‘anar’, vs. pres. uenio# < 
*gwm8-i 9é-), at-tig-a #s (< *teh2g- ‘tocar’, vs. pres. tango# < *th2-né-g-), 
at-tul-at (< *telh2- ‘alçar’, vs. pres. tollo# < *tl•-né-h2-), fu-a#s (< *bhu9eh2- 
‘esdevenir’, vs. pres. fio# < *bhuh2-i 9é-); du-as (< *deh3- ‘donar’, vs. 
pres. do#/dăre < *deh3-/dh3-). Aquests subjuntius radicals s’han con-
servat majoritàriament en el subjuntiu prohibitiu (per exemple caue 
fua#s (a Pl.Capt.431), ne# attiga#s (a Pl.Bac.445), ne# aduenat (a Pl.Ps.1030) 
i en llatí clàssic foren substituïts per un perfet de subjuntiu (ne# 
attigerı #s), el qual va assumir també les funcions de l’antic subjuntiu 
d’aorist (veg. Meiser, 1998: 184).
 En tercer lloc s’hi troben les formes de futur en -s del tipus faxo#/
faxim que constitueixen una de les categories verbals més interessants 
del llatí d’època arcaica (ss. iii-ii aC.). En llatí arcaic es conserven uns 
90 d’aquests futurs en les tres primeres conjugacions. En llatí clàssic, 
en canvi, deixaren d’emprar-se en la seva gran majoria i només aparei-
xen en textos arcaïtzants, tot i que algunes formes han perdurat com 
a verbs lexicalitzats (per ex. ausim, ausı #s; faxo#, faxı #s, etc.; veg. Meiser, 
1998: 183-184).
 Al costat del tipus faxo/faxim, apareix documentada, tot i que en 
un nombre menor, una altra forma de subjuntiu del tipus faxem, amb 
la *-e# de l’imperfet de subjuntiu ajuntada al morfema *-s- (veg. Ber-
tocci, 2004: 30).
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 A banda d’aquests arcaismes que quedaren fora del sistema verbal 
de la llengua clàssica, i que es remunten a antigues formacions pie., el 
sistema verbal del llatí clàssic conserva també gran nombre dels antics 
temes verbals pie., tot i que reorganitzats dins dels dos grans temes en 
què es divideix el sistema verbal del llatí: el tema de present i el tema 
de perfet.

2.2. El tema de present

 A través d’una sèrie de processos fonològics i morfològics, el sis-
tema verbal llatí reorganitzà els antics 20 temes de present i els cinc 
d’Aktionsart que tenia el pie. en els cinc grups que formen el tema de 
present de la conjugació llatina.
 Els antics temes radicals atemàtics (aorist radical i present radical) 
foren bandejats en benefici de la flexió temàtica, de creació més re-
cent. Els presents radicals atemàtics conservats en llatí són molt pocs: 
sum ‘ésser’, eo# ‘anar’ i edo# ‘menjar’, que presenta el grau de l’arrel 
allargat i que en època imperial es tematitzà envers edis, edit, pres. de 
subjuntiu edam, inf. edere.
 Alguns verbs de la primera i segona conjugació, segueixen encara 
el tipus atemàtic, tot i que des del punt de vista sincrònic, ja no són 
irreconeixibles (veg. Meiser, 1998: 185 i Vernet, 2008: 47-51). Els 
antics aoristos radicals s’han conservat en llatí transformats sota la 
forma de pft. en -u/-v (tipus com-ple #uı # < *pleh1-m).
 En el procés de tematització verbal, s’han de tenir present tres 
canvis fonològics que tingueren un rol central en aquesta nova reor-
ganització:
 a) En els temes pie. acabats en *-ch, i davant d’una terminació 
començada en consonant, *h > a: per exemple, pie. *u9emh1-ti (de l’ar-
rel *u9emh1- ‘escopir’) > *u9ema-ti.
 b) En la resta de temes acabats en consonant s’introduí la vocal 
temàtica: per exemple, *bhined-ti > *findeti > findit (*bhined-ti hauria 
donat en llatí †finessi > †finis; veg. Meiser, 1998: 185).
 c) La caiguda d’*i intervocàlica i les contraccions vocàliques que 
es produïren com a conseqüència d’aquest fenomen foren decisius pel 
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sorgiment de la primera i segona conjugacions llatines, en les quals 
desembocaren formacions d’orígens pie. diferents.
 Aquests tres canvis, juntament amb d’altres processos fonològics, 
no només propiciaren la tematització d’algunes formes verbals pie. 
d’origen atemàtic, sinó que també foren decisius a l’hora de reorganit-
zar els diferents temes verbals pie. dins del sistema de les cinc conju-
gacions llatines.

2.3. El tema de perfet

 A diferència del tema de present, el tema de perfet llatí no mostra 
cap sistema estructurat per conjugacions. El que sí que es pot observar, 
en canvi, són els cinc tipus de flexió verbal diferents que caracteritzen 
aquest tema: a) el perfet en -u/-v (tipus amo#, ama#uı #), b) el perfet redu-
plicat (tipus pello#, pepulı #), c) el perfet amb vocal llarga (tipus uenio#, 
ue#nı #), d) el perfet simple (tipus pando#, pandı #) i e) el perfet sigmàtic 
(tipus dı #co#, dı #xı #) (veg. Meiser, 1991 i 2003; Vernet, 2008: 59-71).
 A excepció del perfet en -u/-v, que no apareix testimoniat en les 
llengües sabèl·liques ni en pie., la resta de temes de perfet llatins pro-
venen de temes de perfet i d’aoristos pie. Els tres temes d’aorist pie. 
reconstruïts pel LIV, l’aorist radical, l’aorist sigmàtic i l’aorist redu-
plicat, així com l’únic tema de perfet pie., es mantingueren en llatí. En 
alguns casos, dues categories pie. diferents confluïren en un mateix 
tipus de perfet llatí, com per exemple el perfet pie. i l’aorist reduplicat 
pie., que anaren a parar al tema de perfet reduplicat llatí. Únicament 
l’aorist sigmàtic pie. es mantingué com a categoria morfològica ínte-
grament reconeixible en llatí. La llengua llatina no ha conservat l’ao-
rist radical temàtic, un tema d’aorist més recent, posterior al pie., que 
algunes llengües indoeuropees han mantingut (cf. gr. e�don, ai. avi-
dam, armen. egit < *e-id-omet; veg. Meiser, 1998: 203).
 Tal i com s’esdevé en la terminologia emprada en la gramàtica de 
l’alemany, el llatí també distingeix entre temes de perfet dèbils (per-
fets amb sufix -s i -u/-v; cf. alem. sage, sagte) i els temes de perfet 
forts, que es caracteritzen per un canvi del tema i representen la resta 
de temes de perfet que trobem en llatí (perfet reduplicat, perfet en 
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vocal llarga i el perfet simple; cf. alem. singen, sang/gesungen). Com 
en la llengua alemanya, les formacions més productives són les del 
perfet dèbil, sobretot pel que fa als temes de perfet en -v, la formació 
més recent que acabà essent la més emprada, en detriment dels altres 
temes, més antics, que quedaren fora del sistema de perfet del llatí 
clàssic.
 De manera semblant a l’alemany, els verbs derivats o secundaris 
(deverbatius de la primera, segona i quarta conjugació, denominatius, 
etc.) formaven un tema de perfet dèbil; en els verbs primaris, la majo-
ria dels quals anaren a parar a la tercera i quarta conjugació, en canvi, 
apareix normalment un tema de perfet fort. Així doncs, per exemple, 
la majoria dels verbs de la primera conjugació formen un perfet en -v, 
el grup dels causatius-iteratius mostren un tema de perfet en -u, i no-
més en casos comptats apareix un tema de perfet reduplicat o amb 
vocal llarga. La majoria dels verbs de la segona conjugació formen un 
perfet en -u quan la síl·laba de l’arrel és prosòdicament breu (monuı #, 
docuı #, tacuı #, habuı #, etc.), i un perfet sigmàtic quan aquesta és prosò-
dicament llarga (alsı #, arsı #, auxı #, haesı #, rı #sı #, etc., d’algeo#, ardeo#, augeo#, 
haereo#, rı #deo# [ma#nsı #, de maneo#, en fóra l’excepció]). Els verbs, l’arrel 
dels quals acaba en -v, formen el perfet amb vocal llarga, per exemple, 
ca#vı #, fa#vı #, fo#vı #, mo#vı #, vo#vı #, etc. (veg. Meiser, 1998: 203).

3. CONCLUSIONS

 Aquests són, a grans trets, els canvis que es produïren dins del 
sistema verbal del llatí i les llengües sabèl·liques respecte del sistema 
verbal originari reconstruït pel pie. Hem vist com en un estadi ante-
rior al pie., el sistema verbal hauria estat caracteritzat només per 
l’Aktionsart, categoria lèxica que modificava el significat bàsic de 
l’arrel verbal. En un estadi posterior, en pie., s’hauria generat una 
nova dimensió, l’aspectual, que, juntament amb l’Aktionsart, hauria 
caracteritzat els temes primaris del sistema verbal pie. Posteriorment, 
s’hi hauria afegit també el temps i el mode, de manera que la majoria 
de llengües indoeuropees evolucionaren a partir de l’antic sistema 
aspectual envers un sistema temporal, en què la categoria d’Aktion-
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sart ja no era productiva, com en el cas de la llengua llatina i l’os-
coumbre.

Mariona Vernet i Pons
Universitat de Barcelona

ABREVIATURES

 ai. antic indi
 airl. antic irlandès
 alem. alemany
 ao. aorist
 arm. armeni
 avest. avèstic
 DP desinències primàries
 DS desinències secundàries
 gr.  grec
 LIV Lexicon der indogermanischen Verben (veg Rix 20012)
 llat. llatí
 pft. perfet
 pie. protoindoeuropeu
 pres. present
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