
1\ 

Ó o M A 

.., 
Sobre e l possessIu LLUR 

Pregullla.-He llegit la f rasse següent: 
"L'home estava lliurat a Ihws tasques." 
¿ E stà ben escrita la paraula ll llrs ? 

Resposla.-Una cosa é j estar b~n escrita 
una atra és estar i:Jen usada. En el ca, 

que vós tan amablement em consul teu, l'ad
jectiu passe siu llur en la seua forma plu
ral, llurs, està mal usat. Perquè llur, com 
vareu en els exemples que posem a conti
nuació, transcrits d'un au tor clàss ic, sols 
està ben usat quan els posseïdor s són méò 
(lun. l això és així no obstant tinga la for
ma singular. Si una sola cosa està possseïda 
¡Jer més d'un ésser o objecte, s'escriu Ultr, 
i si dues o més coses esta n posseïdes per 
dos o més éssers o objectes, s'escriu lllLrs. 
:rerò indica, sempre l, pluralitat. 

V egem l'ex.emple al qual us referiu. 
Quants homes estaven lliurats a les tasques 
pròpies d'ells? Un de sol : L'home. Donc, 
no es pot usar llnr. Si foren dos o mé ho
mes, sÍ. "Els homes estaven ll iurats a ll~~y; 

tasques", és una frase correcta perquè llurs 
é:: un adjectiu que sign ifica " perta¡¡yel.t a 
ells o a elles", però no mai "a ell o a ella" . 
També és cOrrecte, per tant, escriure: "Els 
homes esta ven \1íurats a llur tasca ", és dir, 
a la tasca d'ells. 

El ll",- no sol portar article al davan'. 
És preferible usar-lo sense article, o bé 
<Jesprés del nom al qual determina. l si este 
està en singular, l'adjectiu es posa en Slll

!l'ular, perquè amb ell concorda. 
Els nostres escr'iptors ;olen usar perfe~

tament 1l1w i el seu plural llurs, però algu
La vegada l'escriuen erròniament i caldria, 
per part d'escriptors i de con ectors, evitar 

tals equivocacions. jEls nostres clàssics no 
equivocaren mai 1\.5 del llur. E ls nostres 
n:naixentistes l'evitaren, però en llurs escrits 
I.0saven sons i mé~ sons incorrectes i fo
l asters. Ex.: " Els germans es mostraven 
sons afectes." Cal dir que estos SOll S són 
uns castellanismes com unes cases. Tradu
ïen el Sl/S castellà i posaven el barbarisme 
sons. Nosatres tenim el llur com els fran
cesos tenen el leur i els italians tenen el 
lora. E l castellà té un mot de semblant 
signicació : Sit i .sus. 

V egem uns quants llurs trobats en TiY01bt 
lo Blanc : 

"E feta lhtr reverència, anaren a prendre 
comiat de l'Emperadriu. ,. 

" ... passà per mig de totes les na us a llur 
¿espit. " 

" ... car estime morts b jom primer de 
llur naixença, aquells qui en tenebres d'es
cura vida ... ociós viure passen. " 

" ... prengueren lluy comiat o tornaren-se'n 
en la llur cambra. " 

" ... que no em donassen la ll uy maledic
C!ó. " 

" .. . 10 rei de Sicíl ia sabé la llu'y venguda." 
" ... delit és als J.tribulats si lllLr dolor 

a persona fel recitar podeu. '" 
" .. . no poden comportar la llur t r ibu

lació." 
" '" veent los moros que cascun dia los 

ll¡trs mals ·aumentaven ... " 
Aconsellem, naturalment, l' ús del posses

~:u llur per a posseïdor plural. Però si el 
comunicant que em consulta es troba en 
dubte alguna vegada sobre l'ús correcte de 
li1w i llw's, és prefe:ib1.e que s'abstinga d' es-

(fiure'l . A ixò, sí: que no ens pose el sons 
inadmissible de cap de les maneres. 

Resumim amb exemples : 
Maria i Francisca anave,l amb e s pron1oe

sos t/urs (o amb lluys promesos). (Correcte.) 
Maria i Francisco anayen amb clò seus 

¡~ romesos . (Incorrecte , però pJ.ssador en 
(:arrer extrem.) 

Maria i F rancisca anaven amb SOliS pro
mesos. (I nadmissible sense cap atenuant.) 

Ma ria lluïa 111{r vestit. (Incorecte, perquè 
no es referix a dos o més posseïdors.) 

Maria lluïa 111ws sabates. (Incorrecte, per
què no es referix a dos o més posseïdors,) 
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