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汉语

Llengua Xinesa 中文

普通话

国语

话语

Guió

Origen: població, varietats dialectals…
Estructura lingüística general
Escriptura
Fonètica
Gramàtica: la interrogació, les partícules, 
anteposició del modificador, classificadors…
Curiositats: adaptació de noms estrangers, 
cerca de diccionari, ús de PC…

Origen

Llengua sino-tibetana

Inscripcions més antigues daten del 1.400 ac.

Oficial a Xina, Singapur i Taiwan

Parlada per ca. 1.500 mio. persones

Família de llengües:

Mandarí (850 mio)

Wú (77 mio)

Cantonès (71 mio)

Estructura lingüística

Llengua analítica:
Sense flexió verbal
No hi ha concordança ni declinacions

Importància de l’orde dels elements en l’oració
Escriptura ideogràfica
Sil·làbica
Tonal

Escriptura

Ideogrames
Radicals + Trassos (de 1 a 21)
D’esquerra a dreta i de dalt a baix

人 茶 黯
ren chá àn

persona tè fosc
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Transcripció i caràcters

anys 50:    Pinyin > romanització de l’escriptura

reforma > simplificació dels ideogrames

90.000 caràcters
Diccionari: 10.000
Diari: 5.000 – 6.000
Estudiant (3 anys): 600

Fonètica

Vocals: 
com castellà
ü (umlaut) de l’alemany quan segueix a algunes 

consonants
e > ge [ə]      
ia > ie – qián

Consonants:
zh > Zhōngguò (Xina) 
ng > Chang [n velar] (llarg)            
c > cì, cóng… [ts, africada alveolar]           
q > qián [africada palatal] (moneda)

Els Tons

(sant, victoria)  圣胜shèng4art.

(estalviar)  省shěng3er.

(corda)  绳shéng2on.

(aixecar-se, so…)  升声shēng1er.

(insultar)  骂mà4art.

(caball)  马mǎ3er.

(canya/lli)  麻má2on.

(mama)  妈mā1er.

Estructura de l’oració

SVO

Ell es/era/serà el meu professor

他是我老师

Modificació de l’objecte

Aquest és el meu diccionari 这是我的词典
Zhe shi wo de cidian
Aquest-ser-jo-de-diccionari

Aquest és el meu diccionari de xinès 这是我的汉语词典
Zhe shi wo de hanyu cidian

Aquest-ser-jo-de-xinès-diccionari

Aquest és el meu diccionari nou de xinès    这是我的汉语新词典
Zhe shi wo de hanyu xin cidian
Aquest-ser-jo-de-xinès-nou-diccionari

Estructura oració

S V O   (M)

S V (M) O
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La Interrogació

Nǐ shi xuésheng ma? – Tu ser estudiant (part.)?
你是学生马？

Nǐ shi xuésheng ba? – Tu ser estudiant, oi?
你是学生吧？

Nǐ shi bu shi xuésheng? – Tu ser no ser estudiant?
你是不是学生？

Les partícules

Per expressar conceptes gramaticals:
Ell es menja el sopar
Tā chi wan fan
他吃晚饭

le 了 – acció acabada Ell s’ha menjat el sopar
Tā chi le wan fan
他吃了晚饭

zai 在 – progressió Ell s’està menjant el sopar
Tā zai chi wan fan
他在吃晚饭

de 的 – possessió Ell es menja el meu sopar
Tā chi wo de wan fan
他吃我的晚饭

Les partícules II.

yóu 由 – passiva Aquesta carta ha estat escrita per ella
Zhe fen xin yóu ta xie

这封信由她写

ba 把 – introdueix OD Ella tradueix aquesta oració al xinès
ta ba zhe ge ju fanyi cheng hanyu

他把这句翻译成汉语

zháo 着 – compl. resultatiu indica el resultat 
d’una acció

dei/bù 得/不 – compl. potencial indica la possibilitat (o no) 
de realitzar una acció

Els classificadors

Partícules que acompanyen als substantius quan van 
modificats amb un demostratiu o un numeral.

Depenen de la “forma” del sustantiu a que acompanyen.

N’hi ha més de 20.

Exemples de classificadors

今天我买了三张桌子Avui he comprat tres taules

Jīntiān wǒ mǎi le sān zhāng
zhuozhe

Zhāng 张 – objectes plans

今天我买了三辆自行车Avui he comprat tres bicicletes

Jīntiān wǒ mǎi le sān liàng zìxíngchēLiàng 辆 – vehicles

今天我买了三本书Avui he comprat tres llibres

Jīntiān wǒ mǎi le sān běn shūBěn 本 – per llibres, revistes…

Altres classificadors

– persones/professions 位wei

– objectes amb mànec把bǎ
– caramels  块Kuài 

– carrers  条Tiao 

– animals  只Zhī

– roba  件Jiān 

– habitants  口Kǒu 

– parells/es (guants, mitjons…)  双Shuāng 

– persones/conceptes abstractes  个ge 
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Adaptació noms estrangers

Adaptació dels sons a sons/caràcters estrangers:

Barcelona 巴塞罗那 [Ba-sai-luo-na]

Espanya 西班牙 [Xī-bān-yá]

Coca-Cola 可口可乐 [Ke-kou-ke-le]

Creació de noves formes: 

EEUU 美国 [Měi-guo] (País bonic)

BMW 宝马 [Bao-ma] (Tresor-cavall)

Cerques al diccionari

per nombre de traços, pronunciació i radical

Moltes gràcies
Xiè xiè

谢谢


