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3. MORFOLOGIA PRONOMINAL  

 
3.1.  PRONOMS PERSONALS 

PRONOMS PERSONALS  PRONOMS PERSONALS 
SINGULAR  PLURAL 

Cas 1a. persona  Cas 1a. persona 

N ĕgŏ   N nōs 

Ac mē   Ac nōs 

G mĕī   G nostrŭm / nostr ī  

D m ĭh ĭ  /  m ī   D nōb īs 

Ab mē   Ab nōb īs 
 
 

PRONOMS PERSONALS  PRONOMS PERSONALS 
SINGULAR  PLURAL 

Cas 2a. persona  Cas 2a. persona 

N tū   N uōs 

Ac tē   Ac uōs 

G tŭī   G uestrŭm / uestr ī  

D t ĭb ĭ    D uōb īs 

Ab tē   Ab uōb īs 
 
 

Observacions: 

• En llatí no hi ha pronom personal de 3a. persona. Per a suplir aquesta mancança 

solia emprar-se el pronom adjectiu anafòric is, ea, id i, en casos molt concrets, el 

pronom reflexiu personal se. 

• L'ablatiu singular i plural dels pronoms personals de 1a. i 2a. persones pot aparèixer 

amb la preposició –cum, en posició enclítica, per a assenyalar companyia: mecum 

'amb mi'; tecum 'amb tu'; nobiscum 'amb nosaltres'; uobiscum 'amb vosaltres'. 

• El genitiu del plural d’aquests pronoms personals presenta dues formes que 

reflectien matisos semàntics diferents: 

– la forma acabada en -um podia tenir valor partitiu, per ex.: unus uestrum 'un de 

vosaltres'; 
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– la forma acabada en -i recollia la resta de valors sintàctics del genitiu, per ex.: 

contemptio nostri ‘el menyspreu de nosaltres’.  

• Les formes d’aquest pronom poden reforçar-se amb alguna partícula emfàtica en 

posició enclítica com ara -met, per ex.: egomet, temet, nosmet, uosmet,... La 

traducció d'aquesta partícula seria quelcom semblant a 'en persona', 'precisament'. 

 

3.2.  PRONOM REFLEXIU PERSONAL DE 3a. PERSONA 

 
PRONOMS REFLEXIU PERSONAL 

SINGULAR  i  PLURAL 
Cas 3a. persona 

N –– 

Ac sē  /  sēsē  

G sŭī  

D s ĭb ĭ   

Ab sē  /  sēsē  

 

 

 

 

 

Observacions: 

• És l'únic pronom reflexiu pròpiament dit que hi ha en llatí.  

• Es flexiona igual en singular que en plural. 

• Va sempre referit al subjecte gramatical de la frase, per ex.: Caesar ab hostibus se 

defendit ‘Cèsar es defensà dels enemics’.  

• De vegades, pot actuar com a supletiu d’un pronom personal de 3a. persona: 

Caesar iubet ut obsides ad se ueniant ‘Cèsar ordena que els hostes vagin davant 
d’ell’. 

• L’acusatiu se pot aparèixer duplicat, sese, i aleshores assoleix un matís emfàtic que 

generalment no es reflecteix en la traducció. 

• L'ablatiu d'aquest pronom pot aparèixer combinat amb la preposició –cum, en 

posició enclítica, per a assenyalar companyia: secum 'amb ell'.  
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• Les formes d’aquest pronom poden reforçar-se amb alguna partícula emfàtica en 

posició enclítica com ara -met, per ex.: semet, sibimet,... La traducció d'aquesta 

partícula seria quelcom semblant a 'en persona', 'precisament'. 

 
 
3.3.  PRONOMS ADJECTIUS POSSESSIUS 
 
 

PRONOMS ADJECTIUS POSSESSIUS 

Nombre de posseïdors 
POSSESSIUS PERSONALS 

Un sol posseïdor Posseïdors diversos 

1a. persona mĕŭs  mĕă  mĕŭm nostĕr  nostră  nostrŭm 

2a. persona tŭŭs  tŭă  tŭŭm uestĕr  uestră  uestrŭm 

3a. persona (reflexiu) sŭŭs  sŭă  sŭŭm 

 

Observacions: 
 
• Els pronoms adjectius meus mea meum, tuus tua tuum i suus sua suum es declinen 

exactament igual que l’adjectiu magnus magna magnum.  

• Els pronoms adjectius noster nostra nostrum i uester uestra uestrum es declinen 

exactament igual que l’adjectiu sacer sacra sacrum. 
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