
 
• La dixi: personal d’emissor i receptor. 
 
Dixi d’emissor : 
 

1. Marques lingüístiques de 1a persona sing.: pronoms 
personals, possessius i morfemes verbals de 1a pers.sing. 

 
2. Marques lingüístiques de 1a pers. pl.: pronoms personals, 

possessius i morfemes verbals de 1a persona.pl. 
 
Tipus: 
 

a) Plural de modèstia: JO + JO 
 
Típic dels textos acadèmics i científics. 
 
D’ençà de finals del segle XV i primers anys del XVI fins a 
l’any 1789, en què la Revolució Francesa aboleix l’Antic 
Règim, s’escola el període que anomenem edat moderna. 
 

b) Nosaltres inclusiu: JO + TU 
 
Avui, nosaltres no anirem  

 
c) Nosaltres global (també anomenarem dixi inclusiva): 

JO + TU+ ELL...  
 
Amb el seu ús l’emissor busca la complicitat i la proximitat 
del receptor per tal d’implicar-lo en el discurs.:  
 
A la nostra societat ens podrem considerar tolerants.  
 

d) Nosaltres exclusiu: JO + ELL (+ELL+ELL...)  
 

Torna’ns la maleta que tens a casa perquè la necessitem 
(Joan no forma part de nosaltres) 
 
 Els polítics tenim un deure... 

 
 

 
 



 
 
Dixi de receptor : 
 

3. Marques lingüístiques de la 2a pers. del sing. i pl.: pronoms 
personals, possessius i morfemes verbals de 2a persona. 
sing. i pl. 

 
Fa referència a la persona que rep el missatge. 
 
El receptor pot ser la societat en general o el missatge pot 
anar adreçat a un sector d’eixa societat. 
 
Vosaltres (tots els lectors) sabreu què dic. 
Vosaltres (els pares) m’enteneu bé. 
 

Dixi exclusiva :  
 

ELL i no JO.  
 
 L’emissor es desmarca de l’opinió d’uns altres que no 
comparteixen la seva opinió, ell no formarà part d’aquest grup i 
s’exclou perquè no comparteix les mateixes opinions que 
aquests. 
 
Qui pensa així sempre ha sigut la dreta d’aquest país. 

 
 
• La dixi: dixi social . 
 
 

Indica el tipus de relació existent entre els interlocutors i 
l’estatus social: 
 
1. Formal: 2na pers (de cortesia), i fórmules de tractament 

com vosté, nom acompanyat de cognom, títols com 
senyor/a, Il·lustríssim/a, Molt Honorable... Indica respecte i 
relació distant.(rei, papa... ) La relació de distància 
s’expressa mitjançant el vosté i la 3a persona del singular o, 
més tradicionalment, mitjançant l’ús de vós i la 2a pers. del 
pl.  

 
 



 
 

2. Informal: tractament de tu, però també altres fórmules com 
el nom del receptor (sense cognom), l’ús de l’article davant 
el nom, hipocorístics, i altres apel·latius familiars... Indiquen 
relacions de proximitat o solidaritat.  

 
 
• Dixi temporal 
 
Els díctics de temps són els que s’interpreten en relació amb el 
temps de l’enunciació: l’ara enunciatiu, l’abans d’ara, el després 
d’ara.  
Els díctics temporal són: 
 

1. Adverbis temporals: hui, ara, ahir, demà,... 
2. Els sintagmes nominals amb demostratius: aquesta 

vesprada... 
3. Expressions diverses: la setmana passada, el dia 

d’ahir,,, 
4. Els morfemes verbals. Són temps díctics  el present , el 

perfet  i el futur de l’indicatiu,  que indiquen, 
respectivament, simultaneïtat, anterioritat i posterioritat 
respecte a l’enunciació. La resta dels temps són 
anafòrics , ja que indiquen el temps a partir d’aquests 
díctics. 

 
• Dixi espacial 
 
Els díctics espacials s’interpreten en relació amb l’espai on es 
produei l’acte comuicatiu. Aquests elements indiquen si allò a què 
ens referim està al costat, prop o  lluny. 
 
En l’entorn del parlant. Sols s’entenen, doncs, si emissor i 
receptor comparteixen aqueix espai. Poden fer aquesta funció: 
 

1. Els demostratius: determinants (aquest, aqueix, aquell), 
pronoms neutrs (açò, això, allò), pronoms adverbials (ací, 
aquí, allí, allà) 

2. Els adverbis i les locucions adverbials de lloc (lluny, prop, al 
fons...) 

 
 


