Sintagmes introduïts per la preposició composta fins a

Límit locatiu
(precedint SPrep
o SAdv)

Límit locatiu
(precedint SN)

Límit temporal
(precedint SPrep o SAdv)

Límit temporal
(precedint SN)

Cas general
(quantitat
màxima)

Casos generals

fins a + Inf [subordinades]
fins + fer + Quant [subordinades]
fins + Ger/PP [subordinades]
fins + Conj (que/quan ) [subordinades]

fins a + Quant (límit)

Va caminar fins a quedar exhaust (temporal); Es guanya la vida amb feines diverses: des de traduir fins a fer de guia turístic ; No
descansaré fins a demostrar la seva innocència (temporal); No pareu fins a trobar-lo (temporal)
Fins fa dos dies es trobava bé (temporal); No n’hem sabut res fins fa tres dies
No hi parlarem fins havent sortit del teatre ; No ens veurem fins tocades les dotze ; No vindreu fins {passades les festes / passat
festes}? (GIEC, 753)
Els pares no van conèixer la seva promesa fins que es van casar ; Us esperarà fins que arribeu (temporal); Us esperarem fins
que/quan torneu (temporal); No entris a la consulta del metge fins que (no) t’avisin (temporal amb negació expletiva; GIEC, 1314)
Podem oferir fins a dues entrades per família ; Va contractar fins a quatre persones per a fer la reforma ; L’experiència s’avaluarà
fins a un màxim de dos punts

fins (a) + SN temporal definit (data concreta; expressions que Fins (a) la primavera següent ; Fins (a) l’endemà de Reis ; Fins (a) l’1 d’agost
en altres contextos apareixen precedides de a )
fins a + SN temporal (final de termini)
Tindrem obert (des del 3 d’abril) fins al 15 de setembre; Els diners no arribaran fins al dia 30 (abans ja ens els haurem gastat) ; La
matrícularomandrà oberta des de l’1 de maig fins a l’1 de juny ; Va estar-s’hi de Nadal fins a mitjan febrer ; Visita malalts de les
nou fins a migdia
fins a + SN temporal (final de termini metafòric)
Aquestres formes poètiques es cultiven fins al Barroc
fins (a/en) + Dem (aquest/aqueix/aquell ) temporal
No ens vam assabentar de res fins a aquella data (GIEC, 753); …fins aquella data (GIEC, 753); …fins en aquella data (GIEC, 753)
fins + SN temporal (or. negativa)
fins + SPrep temporal
fins + SPrep temporal (amb una preposició altra que a )
fins a + SPrep temporal (or. negativa)
fins + Prep intransitiva temporal (abans , després , etc.)

Els diners no arribaran fins el dia 30 (no els cobrarem abans del dia 30)
Podeu accedir-hi fins a les vuit ; No mengis res fins a les sis / a la nit / al migdia
No arribarà fins d’aquí (a) un quart d’hora ; Hi serem fins per Nadal ; fins vers/devers l’any 1950 (GIEC, 753)
No arribarà fins a les deu ; Les classes no començaran fins a primers d’octubre
No tornaran fins després ; No ens veurem fins després de Nadal (GIEC, 753)

fins + SAdv temporal

Fins ben aviat ; Fins avui/enguany/llavors no m’havien dit res (GIEC, 753); Fins més tard ; Fins ben aviat (GIEC, 753); Des de llavors
fins ara (GIEC, 807); No torneu fins allà a la tardor (GIEC, 801)
No et pot atendre fins dilluns ; No tornarem a veure’ns fins dijous

fins + SAdv temporal (dia de la setmana sense determinant)
fins a + SN locatiu
fins a + SN locatiu (metafòric)
fins (a/en) + Dem (aquest/aqueix/aquell ) locatiu
fins (a) + SPrep locatiu
fins a + SPrep locatiu (sota/sobre )
fins + SPrep locatiu (arran/enfront )
fins (a) + SPrep locatiu (on )
fins (a) + Prep intransitiva locativa (dalt , dins , dintre , prop ,
fora , davant , darrere , etc.)
fins + SAdv demostratiu locatiu (ací , aquí , allí , allà )

Heu d'arribar fins a l’estació ; Heu arribat fins a l’estació ; Haureu d’anar a peu fins al teatre ; Vam arribar fins al peu mateix de
l’Everest ; Fins a l’escola hi ha uns 300 metres
Arribarà fins a les últimes conseqüències
Aneu fins a aquella casa ; Aneu fins aquella casa ; Aneu fins en aquella casa
Camineu fins (a) prop de la finca ; Camineu fins (a) vora el riu ; L’aigua arribava fins (a) dalt de tot
Mireu d’arribar fins a sobre/sota la finestra
Arribarem fins enfront de l’edifici ; Vam arribar fins arran/enfront de la porta
Jo sé fins (a) on arriba la teva infàmia
Camineu fins (a) dalt/baix ; Van avançar fins ben endins d’aquella cova (GIEC, 802); Aneu fins una mica més enllà (GIEC, 802)
L’aigua va arribar fins allà ; Vine fins ací ; Ves fins allà ; Des d’ací fins allà (GIEC, 723)

