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L'ORDRE LÒGIC  
 

� L’ordre lògic de la frase 

 

L'ordre lògic de les frases, és a dir, la manera més natural de distribuir els diversos 

elements que les componen, és el següent: 

 

1 Marc introductori 

+ 

2 Subjecte 

(Sovint l’elidim, sobretot si pel context ja s’entén de qui es tracta.) 

+ 

3 Verb 

+ 

4 Complement directe, complement indirecte (en aquest ordre, en cas que apareguin tots 

dos), complement preposicional, atribut, complement predicatiu 

+ 

5 Complements circumstancials 

 

Les parts de la frase, però, no apareixen sempre amb l’estructura exposada atès que els 

parlants, d’una manera espontània, les fem variar molt sovint de posició.  

 

La llargada dels complements o la possibilitat que es creïn equívocs, per exemple, poden 

afectar l’ordre dels elements de la frase. Així, per exemple, si el complement indirecte és 

més curt que el directe, ocupa la primera posició. 

 

✔ La part demandada ha sol·licitat al jutge un ajornament de la vista assenyalada per demà. 

   2     3     4 (CI)       4 (CD) 
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Ara bé, la retòrica judicial de vegades trenca injustificadament aquest ordre natural, cosa 

que enterboleix la comprensió, sobretot si el fenomen es repeteix sovint al llarg del text. 

Fixem-nos en aquest exemple: 

 

✘  Contra la interlocutòria anterior va interposar la part demandada un recurs d’apel·lació. 

    4      3    2    4 

 

Per facilitar la comprensió del text, hem d’intentar ordenar els elements de les frases tal 

com ho faria una persona no influïda per aquesta retòrica. Així transmetrem la informació 

d’una manera més entenedora.  

 

✔ La part demandada va interposar un recurs d’apel·lació contra la interlocutòria anterior. 

    2   3    4      4 

 

 

✔ D'acord amb el que estableix l'article 11 de la Llei catalana 23/1991, la venda a  

       1            2 

distància és la que es realitza entre persones distants a partir d'una oferta formulada a través  

   3           4 

de qualsevol mitjà de comunicació social o de transmissió electrònica.  

 

 

✔ Malgrat aquesta independència patrimonial dels membres de la parella convivent, 

         1 

l’article 11 de la Llei d'unions estables de parella estableix una limitació relativa a la disposició 

   2                3   4     

de l'habitatge on té lloc la convivència o dels mobles d'ús ordinari. 

 

 

✔ En relació amb el procediment 629/2011, el jutge ha disposat que lliureu l’informe pericial  

     1       2  3     4 

al més aviat possible. 
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Els complements circumstancials de temps i de lloc són elements que tenen força mobilitat 

dins la frase i es desplacen sovint al començament de l'oració, sense que la claredat de la 

informació se'n ressenti, més aviat al contrari. En aquests casos funcionen com a marc:  

 

✔ El dia 3 d’abril de 2012 el jutge va dictar la interlocutòria d'arxivament de les actuacions.  

   5    2  3       4 

 

 

� L’ordre lògic de l’adjectiu 

 

En general, els adjectius qualificatius se situen darrere dels noms. El llenguatge judicial, 

però, transgredeix aquest ordre sistemàticament. Tot i que és permissible alterar 

ocasionalment l’ordre de l’adjectiu, hem d’evitar fer-ho en tots els casos. 

 

Tinc per presentat l’anterior escrit juntament amb l’informe pericial sol·licitat. Uniu-lo al  

     l’escrit anterior 

corresponent rotlle. 

rotlle corresponent 

 

La part apel·lant impugna l’esmentada Sentència al·legant una errònia valoració de la prova  

       la Sentència esmentada     valoració errònia 

practicada en relació amb l’informe de l’arquitecte senyor Dosrius.  

 

Hi ha uns quants adjectius que se situen sempre davant del nom, com ara pròxim, 

presumpte, etc.; els reconeixerem perquè és gairebé impossible de posar-los al darrere. 

 

✔ La pròxima vista tindrà lloc dijous. 

✔ El presumpte culpable va negar els fets que se li imputaven. 

✔ En primer lloc parla l’acusació i, en darrer terme, la defensa. 

✔ Cal notificar-ho als possibles interessats. 


