
OLGA FULLANA

ELS NOMS PSICOLOGICS EN CATALA:

UN ESTUDI DESCRIPTIU'

L'objectiu principal d'aquest treball es fer un estudi descriptiu del

comportament dels noms que intuItivament relacionem amb els

verbs psicologics , especialment amb aquells que tenen un Experi-

mentador a la posicio d'objecte (preocupar , molestar, amoinar , etc).'

Les dades que presentem sobre el catala permeten veure que aquests

noms no son noms de proces ni noms de resultat ; es comporten corn

molts altres noms que tambe expressen estats i que no estan relacio-

nats amb verbs.

Aixi mateix , el fet de descriure el comportament de les construc-

cions nominals ens obligara a fer referencia a l'analisi de les construc-

cions verbals . Sense aprofundir en aquesta questio, apuntarem alguns

dels problemes que plantegen les dades del catala.

1. ELS NOMINALS I LES NOMINALITZACIONS

Es evident que qualsevol parlant s'adona , encara que sigui d'una

manera intultiva , que els verbs d'(1) es relacionen amb els noms

de (2):

Una part d ' aquest treball ha estat possible gracies a un ajut de la CIRIT (n.

EE-91/2-397).
1. Per verb psicologic entenem uns tipus de verbs que inclouen un argument Expe-

rinuntador i que expressen un proces o estat psicolbgic o be un sentiment . L'argument

Experimentador pot ocupar la posicio de subjecte en verbs com odiar o be la d' objecte

en cl cas dels verbs coin preocupar.
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(1) a. preocupar (2) a. preocupacio
espantar espant
amoinar amoinament
emocionar emocio

b. odiar odi

admirar admiracio

menysprear menyspreu

temer temor

Tradicionalment, alguns dels noms de (2) es consideren «noms
derivats de verbs-, nominalitzacions.2 Nosaltres parlarem de nomi-
nals relacionats amb verbs perque moltes vegades es dificil discernir
si es el nom que deriva del verb, si es el verb que deriva del nom,
o si tan sots hi ha hagut alguna derivacio. D'altra banda, si aixo ul-
tim es cert, el terme nominalitzacio ens sembla poc adequat i, per
tant, l'utilitzarem exclusivament quan la morfologia evidencii que
una forma verbal ha pres un sufix que ha provocat un canvi cate-
gorial.

En general, la relacio que mantenen els nominals amb el verb no
es purament i simplement formal. Es evident que una construccio
com la de (3) es relaciona amb una frase com la de (4):

(3)
(4)

la destruccio de Bagdad pels americans.
Els americans han destruit Bagdad.

Els complements del nom destruccio no son altra cosa que els argu-
ments que selecciona el verb destruir. La morfologia generative ha as-
surnit que en el 1exic hi ha hagut un proces que ha transformat I'arrel
verbal destruc- en el nominal destruccio. Els processor lexics que pro-
voquen aquest canvi de categoria, processos regulars regits per les Re-
gles de Formacio de Paraula, poden tenir incidencia en I'estructura ar-

2. El terme <'nominalitzacib» s'ha especialitzat per designar el proces, lexic o sintac-
tic, de transformaci6 d'un verb en un nom, especialment quan el nom es pot definir
com «accid o efecte de V,,, tot i que podria aplicar-se a qualsevol transformaci6 d'una
peca lexica a la categoria de nom. «Norrs derivats de verbs,, es I'expressi6 sota la qual
Fabra (1956) inclou els nominals que nosaltres estudiarem.
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gumental. Els arguments poden heretar-se, elidir-se o afegir-se des-

pres d'haver aplicat les Regles de Formaci6 de Paraula. En el cas dels

verbs que passen a noms, quan els noms signifiquen -accio o efecte de

V,,, s'ha postulat que s'hereten tots els arguments que el verb seleccio-

nava.3 Aixo es cert si ens fixem en els exemples de (3) i (4), pero, com

veurem, no es sempre aixi.

2. LES CONSTRUCCIONS NOMINALS DELS VERBS

PSICOLOGICS

Unes frases corn les de (5), les podem relacionar amb les construc-

tions nominals de (6):

(5) a. L'examen preocupa en Pere.

b. En Pere odia els americans.

(6) a. la preocupacio d'en Pere per (' examen

b. I'odi d' en Pere als americans

(5) i (6) fan pensar que tot el que deiem abans sobre 1'herencia dels

arguments es cert, pero observem mes dades:

(7)

(8)

(9)

a. la preocupacio d'en Pere per l'examen

b. la indignacio de la Maria pel teu comportament

c. l'encaparrament d'en Pere per la puja dels preus

d. l'entristiment de ('Esther per la mort d'en Pau

a. ?Ia passio d'en Pere per les nenes joves

b. ?l'horror dels pacifistes per la pena de mort

a. '`1'espant de la Maria per ('examen

3. Assumim, de moment, que els processos derivacionals son processos 1exics. Hem

de tenir en compte que actualment molts linguistes postulen que la formaci6 de mots

tambe pot ser un proces sintactic (Picallo (1991), Borer (1991)).
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(10) a. I'odi d'en Pere als americans
b. l'admiracio de la Maria per Alberti
c. el temor dels kurds a un atac iraquia
d. el menyspreu de Benegas als calumniadors

Els sintagmes de (10), tot i que els complements presenten prepo-

sicions diferents de les de ( 7) 1 (3), son gramaticals . Son construccions

nominals relacionades amb verbs psicologics del tipus I (verbs que te-

nen l'Experimentador a la posicio de subjecte ). Aparentment, per a

aquest tipus de verbs no hi ha cap problema per transmetre els argu-

ments que seleccionen. (11) i (12) exemplifiquen aquesta relacio re-

gular:

(11) En Pere odia els americans

EXP TEMA

(12) I'odi d'en Pere als americans
EXP TEMA

Els exemples de (7), (8 ) i (9) corresponen a construccions nomi-

nals relacionades amb verbs psicologics del tipus II (verbs que tenen

l'Experimentador a la posicio d ' objecte ).' Si nomes ens fixessim en les

dades de ( 7) diriem que els verbs psicologics II es comporten tal com

prediu la teoria , transmeten tots els arguments , de la mateixa manera

que els verbs psicologics I. Aixi tindriem:

(13) L'examen preocupa en Pere

TE/CAUS EXP

4. Una altra caracteristica dels verbs psicologics del opus 11 es que se'Is considcra
inacusatius , es a dir , es generen amb la posici6 de subjecte buida i sense possibilitat

d'assignar cas acusatiu a la posici6 d'objecte. El subjecte superficial, doncs , es un sub-
jecte derivat que prove de la posici6 d'objecte.
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(14) la preocupacio d'en Pere per l'examen

EXP TE/CAUSS

Pero (8) i (9) ens fan veure que el comportament d'aquestes cons-

truccions no es ni regular ni unitari. El nom no sempre admet els ma-

teixos arguments que el verb. Tambe hem de tenir en compte dades

corn les seguents:

(15) a. la sorpresa d'en Pere

b. I'interes dels pacifistes

c. I'espant de ]a Maria

Sembla que si suprimim el complement corresponent a la Causa o

al Tema de la construcc16 verbal, varia el valor de gramaticalitat. Hem

d'esbrinar a que es degut aquest fenomen.

3. ELS VERBS I ELS NOMS QUE S'HI RELACIONEN

Abans d'explicar el comportament d'aquestes construccions nomi-

nals, cal que observem corn son aquests noms que es relacionen amb

els verbs psicologics. Nomes amb els exemples anteriors ja es pot

veure que la majoria d'aquests noms prenen sufixos diferents, o be no

tenen cap sufix nominalitzador. D'altra banda, hi ha verbs que tenen

mes d'un nominal que s'hi relaciona.

Partint d'una Ilista de verbs que formen construccions amb l'Expe-

rimentador com a objecte, hem buscat en el DGLC els noms que Fa-

bra hi relaciona.

5. L'alternanca Tema o Causa indica que no definitn clararnent de quin tipus de paper

tematic es tracta (un terra, una causa...). Diversos autors ban tractat aquest paper tema-

tic de maneres diferents. Una analisi adequada d'aquesta questio s'hauria d'incloure en

un estudi mes ampli dels verbs psicologics del tipus II i no tan sols en un estudi de les

seves nominalitzacions (veg. Belletti i Rizzi (1986) 1 Grimshaw (1990)).
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(16) NOMS RELACIONATS AMB ELS VERBS PSICOLOGICS Il

-CIO -MENT -NCA Altres'

ABATRE - + - -

ACLAPARAR - + - -

ACOVARDIR - + - -

AGRADAR - - - grat?

ALARMAR - - - alarma

ALEGRAR - + + -

AL•LUCINAR + - - -

AMOINAR - + - -

ANIMAR + - - anim

APASSIONAR - + - passio

ATABALAR - + - -

ATERRIR - - - terror

ATREURE + + - -

AVERGONYIR - + - vergonya

AVORRIR + + - -

CANSAR - + - -

CAPFICAR - + - -

COHIBIR + - - -

6. Les formes -CIO -MENT -NCA indiquen un dels possibles aI•lomorfs que po-

den tenir els sufixos que Ilistem . Sota el terme «altres » indico tots aquells noms que no

tenen un suffix clar, aquells noms que no prenen cap suffix o aquells altres que no po-
dem considerar propiament derivats perque, de fet, la forma derivada es la verbal, per

un proces d'afixacio (a-, en-, es-; -ejar , -ificar, -itzar).



Els noms psicologics en catald: un estudi descriptiu 179

-CIO -MENT -NQA Altres

COLPIR

COMMOURE +

COMPLAURE -

CONSOLAR + consol

DEIXONDIR -

DELECTAR +

DEPRIMIR +

DESAGRADAR - - - desgrat?

DESANIMAR + - - desanim

DESENCISAR - - - desencis

DESESPERANCAR - - desesperanca

DESESPERAR + - - desesper

DESILLUSIONAR - - - desil•lusi6

DESTORBAR - - - destorb

DISGUSTAR - - - disgust

DISTREURE + - - -

DIVERTIR ++ + - -

DOLDRE - - - dol

EMBADALIR - + - -

EMOCIONAR - - - emoci6

EMPIPAR - + - -

ENARDIR - +

ENCANTAR + + - encant
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-CIO -MENT -NSA Altres
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-CIO -MENT -NCA Altres

HONORAR - - + honor

HORRIPILAR + - - -

HORRORITZAR - - - horror

HUMILIAR + - - -

ILLUSIONAR - - - 11lusi6

IMPACIENTAR - - + -

IMPORTAR - - + -

IMPRESSIONAR - - - impressio

INDIGNAR + - - -

INQUIETAR - - - -

INTERESSAR - - - interes

INTRIGAR - - - intriga

I RRITAR + - - -

MAREJAR - - - mareig

MERAVELLAR - - - meravella

MOLESTAR - - - -

OFENDRE - - +? -

PERTORBAR + -

PREOCUPAR + - - -

SATISFER + -

SORPRENDRE - - - sorpresa

SOBTAR - - - -

TRANQUIL•LITZAR - - - -

TURMENTAR - - - turment
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3.1. Els sufixos

Com es pot veure en el quadre de (16), hi ha quatre tipus de nomi-
nals: els nominals que prenen -cio com a suffix, els que prenen -ment,
els que prenen la forma -anca/-enca, I els que aparentment sembla que
no tenen cap morfema nominalitzador.

A simple vista, no es pot veure cap rao especial perque uns verbs

prenguin un sufix i no un altre. El que si que es nota es una tendencia a

prendre el sufix -ment, sufix que acompanya moltes vegades altres

verbs de tipus ergatiu o inacusatiu.'

El que sembla mes interessant d'aquesta llista es la gran quantitat
de noms que no tenen un sufix nominal, si mes no amb contingut fo-
netic. A partir de la presencia dels sufixos, podriem fer una hipotesi
sobre el comportament dels nominals en l'herencia dels arguments.
Podriem suposar que els noms que tenen un sufix nominal han passat
per un proces de nominalitzacio (1exic o sintactic) a partir d'una arrel
que no era nominal, en el nostre cas, una arrel verbal. Aquests noms
que derivarien d'un verb heretarien els seus arguments verbals, d'aqui
la gramaticalitat de (7). Paral•lelament, podriem pensar que els noms
que no tenen un sufix no han sofert un proces de nominalitzacio de les
mateixes caracteristiques que ('anterior i fins i tot podem dir que no
son noms derivats de verbs (de vegades es el verb que deriva del nom).
Per tant, en aquests casos, diriem que els complements del nom no
son arguments en el verb. Els arguments del nom no s'haurien de rela-
cionar amb els arguments dels verbs. Nom i verb serien independents.
Aixo podria explicar la agramaticalitat o estranyesa de (8) i (9) i la total
acceptabilitat de (15).

7. Quan parlem de verbs ergatius ens referim a aquelles formes verbals intransiti-

ves,, -en catala gairebe sempre pronominals- amb valor incoatiu que es relacionen

amb verbs transitius amb valor causatiu: trencar-se (trencament), engroguir-se (engrogui-

ment), etc. Son verbs incausatius neixer (naixement), creixer (creixement), patir (pati-

ment), etc. (veg. Gracia (1993)).
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Aquesta hipotesi, pero, tindria forca inconvenients. Les dades que

presentern a continuacio permeten veure la seva inviabilitat."

Els exemples de (7), (8) i (9) ens permetien postular una hipotesi

com ]'anterior. Els repetim aquf:

(17) a. la preocupacio d'en Pere per ]'examen

b. Ia indignacio de la Maria pel teu comportament

c. I'encaparrament d'en Pere per la puja dels preus

d. I'entristiment de ('Esther per la mort d'en Pau

(18) a. ?la passio d'en Pere per les nenes joves

b. ?('horror dels pacifistes per la pena de mort

c. I'espant de la Maria per ]'examen

Els exemples seguents, amb el valor de gramaticalitat invertit, mos-

tren clarament com la presencia o l'absencia del suffix no justifica que

les construccions nominals acceptin o no certs complements:

(19) a. '1'amofnament d'en Pere pel final de curs
b. °la fascinacio de la Teresa pel vestit blau
c. :;1'al•lucinaci6 de la meva cosina pels Beatles

d. I a distraccio d'en Joan per les cuixes de ('Eva

(20) a. el desencfs d'en Pau per la perdua de la Lliga
b. el disgust de la mare pel suspens de la filla

8. El principal problema d'aquesta hipotesi es que un nominal amb un mateix sufix es

pot comportar de diferent manera respecte a I'herencia dels arguments segons el con-

text. D'altra banda, pel que fa als noms que aparentment no tenen sufix, alguns autors

han postulat la presencia d'un morfema zero, sense contingut fonetic, pero actiu mor-

fologicament. Per tans, potser la pretesa aabsencia de sufix» es falsa.

Una hipotesi com la nostra ha de mantenir que sempre hi ha un nom que deriva

d'un verb o un verb que deriva d'un nom, pero intuitivament no sabern distingir quan

es dona el primer proces i quan es dona el segon. Algunes teories, com la Hipotesi de

les Categories Neutres, postulen que en el lexico tenim arrels Iexiques no especificades

ni per nom ni per verb. Llavors, els sufixos, que si que estarien marcats com a verbals o

nominals, s'ajunten a aquestes arrels per especificar-les. De moment, no adopto cap de

les dues hipotesis (veg. Picallo (1991) per a aquesta darrera hipotesi).
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c. I'entusiasme d'en Pere per aprendre italic

3.2. Les definicions de Fabra

Quan Fabra defineix un nom que considera relacionat amb un
verb, ho fa generalment amb I'expressio oaccio, efecte de V,,. Si aixo
es general per a ]a majoria de noms relacionats amb verbs agentius,"
en els nostres nominals les definicions varien una mica.

La definicio anterior es utilitzada en la majoria dels casos en que
el nominal presenta un sufix com -cio o -ment. En alguns casos no-
mes utilitza la definicio -accio de V». En quasi la meitat dels casos,
pero, la definicio no parla ni d'accio, ni d'efecte d'un verb, sing que
dona una definicio independent de la del verb. Aixo passa especial-
ment en els nominals que no tenen sufix, la qual cosa corroboraria
la idea que aquests nominals estan mes deslligats del verb.

A part d'aixo, el que ens sembla mes interessant de les defini-

cions de Fabra es que en alguns casos defineix els noms com ues-

tatsu. Si que els relaciona amb els verbs, pero no son accions com
en el cas dels verbs agentius, ni efectes d'aquestes accions, sino -es-
tats.. Mes endavant reprendrem I'explicacio del valor d'aquesta defi-

nicio.

4. NOMINALS DE PROCES I NOMINALS DE RESULTAT

Les teories sobre les nominalitzacions han distingit dos tipus de
nominals: uns, els de proces, continuen expressant el mateix que

expressava el verb o la construccio verbal, un esdevenirnent; els al-
tres, els de resultat, no expressen cap esdeveniment sino que mes

aviat es refereixen a un objecte. El que distingeix formalment els

primers dels segons es que els primers hereten obligatoriament tota

etc.

9. Verbs agentius son aquells que tenen un subjecte agent com assassinar, escombrar,
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I'estructura argumental del verb, mentre que els segons poden aparei-
xer sense complements. Observem els exemples seguents:

(21) a. La construccio de la Vila Olimpica per part de I'Ajuntament va durar

tres anus.

b. La construccio ha estat pintada de color blau.

La diferencia entre (21a) i (21b) es remarcable: (21b) es un objecte

fisic. El nom construccio pot esser substituit pel nom casa facilment. A

(21a), el SN continua expressant un esdeveniment.

En alguns casos, d'un mateix verb podem tenir un nominal de pro-

ces i un nominal de resultat. A (21), la presencia o l'absencia dels com-

plements argumentals ens marcava quip tipus de nom era i en quin

context el podiem ubicar. Ara hem de veure que passa amb els noms

dels verbs psicologics.

Si recordem els exemples de (17)-(20), veiem que hi ha una colla
de noms relacionats amb els verbs psicologics que sembla que accep-
ten complements sense cap problerna, mentre que hi ha un altre grup
de noms que restringeixen la possibilitat d'admetre complements.

4.1. L'andlisi de Grimshaw (/990)

Grimshaw (1990) estudia els verbs psicologics del tipus II. Ob-

serva que mentre que l'argument en posicio d'objecte ha de ser obliga-

toriament [+huma], l'argument subjecte no esta especificat. Ara be,

quan el subjecte es [+huma] es poden distingir dues interpretacions

en eis predicats expressats per aquests verbs. En una, l'objecte es un

Experimentador que resulta afectat pel proces que indica el verb; en

aquest cas, el subjecte es un element que no implica voluntarietat. En

I'altra, el subjecte s'interpreta com un agent, es a dir, s'expressa una ac-

c16 que implica voluntarietat per part del subjecte i l'objecte es conver-

teix en pacient. Aquestes lectures son anomenades per Grimshaw

«lectura psicologica,, i «lectura agentiva>> respectivament. Vegem-les a
(22):
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(22) a. Els nens/els crits molesten Pavia.

(= a Pavia no li agraden els nens/els crits)

b. Els nens molesten l'avia posant-li el dit a full.

(= els nens molesten Pavia voluntariament)

Grimshaw postula que a partir de la interpretacio de (22a), la lec-

tura psicologica propiament dita, nomes podem tenir norninals de re-

sultat, mentre que a partir de la lectura de (22b) tant podem tenir no-

minals de resultat com nominals de proces. Aixi doncs, per a ella, les

construccions norninals amb verbs psicologics del tipus II que indi-

quin proces nomes es podran relacionar amb la lectura agentiva.

Abney (1987) es de la mateixa opinio que Grimshaw i, encara que

amb d'altres termer, tambe distingeix una doble lectura dels predicats

d'aquests verbs.'' Mes endavant confrontarem les dades del catala.

4.2. L'analisi de Pesetsky (1990)

Pesetsky analitza els verbs psicologics II com a verbs bimorfemics.

En termes generals, els verbs tindrien una estructura com la seguent al

nivell de l'estructura superficial:

(23) [lFx + CAUS] v + flexio

onyx es una arrel Iligada intransitiva i CAUS es un morfema sense

contingut fonetic que llicencia l'arrel Iligada i aporta un nou paper te-

matic.

Aquesta analisi li permet explicar per que, en angles, aquests verbs

psicologics no poden tenir derivats nominals amb valor causatiu (per

tant, de proces), cosa que ja havia assenyalat Chomsky (1965) i

(1970). Pesetsky, seguint Myers (1984), observa que un cop s'ha afixat

10. Abney parla de lectura causativa dels verbs psicologics II quan nosaltres parlem

de lectura agentiva. Seguint Grimshaw, diu que hi ha nominals de proces partint d'una

lectura causativa.
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a una arrel un morfema zero, un morfema sense contingut fonetic,
com es el cas de CAUS, el resultat no pot ser derivat posteriorment.
Ell ho atribueix a problemes de Ilicenciament dels morfemes zero, que
han d'anar seguits immediatament d'un morfema de flexio o dels sufi-
xos -ble o -dor. Per tant, un morfema nominalitzador, com -ment, -cio,
etc., es incompatible amb el morfema causatiu. L'unica nominalitzacio
possible es sobre la base verbal pura.

(24) [Vx ]v + NOM

Sobre les nominalitzacions d'aquests verbs, Pesetsky diu que no

expressen processos sing estats, pero tot i no expressar processos no

els considera de resultat perque en realitat comparteixen caracteristi-

ques dels dos tipus de nominals.

4.3. Els nominals dels verbs psicologics no son ni de proces ni de
resultat

Al nostre entendre, les dades que aporta el catala no fan res mes

que demostrar que els nominals derivats dels verbs psicologics del ti-

pus II no es poden classificar com a noms de proces, perque no ex-

pressen cap proces, ni com a norns de resultat, perque no son el resul-

tat de l'acci6 del verb (la preocupacio no es el resultat de preocupar).

Tenen una existencia psiquica o mental paral•lela a l'existencia de l'«ac-

cio» expressada pel verb, d'aqui que Fabra els definis com a <<estats>> i
Pesetsky, com hem dit, tambe els etiquetes amb aquest nom.

Grimshaw (1990) d6na una serie de proves per poder distingir els

nominals de proces dels nominals de resultat. Tot i que algunes d'a-
questes proves no sempre resulten prou Glares, si que en comentarem
algunes.
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4.3.1. El plural

Segons aquesta linguista, nomes els nominals de resultat poden te-

nir plural; els nominals de proces no poden pluralitzar:

(25) a. Les construccions de la Vila Olimpica per I'Ajuntament van durar

tres anys.

b. Les construccions han estat pintades de color Blau.

Observem com es comporten els nominals dels verbs psicologics

respecte a la pluralitzacio:

(26) a. les preocupacions d'en Pere

b. :'-Ies indignacions de la Maria

c. /?els encaparraments de la Maria

d. els entristiments de I'Esther

e. els desencisos d'en Pau

Aparentment, uns noms es comporten com els de proces i els altres

com els de resultat. Pero que no puguin acceptar el plural no vol dir

que siguin noms de proces, perque altres noms d'estat psfquic, noms

abstractes o noms de massa tampoc no admeten el plural:

(27) a. amor b. amors

fe :;fes

lucre ;`sucres

solidaritat solidaritats

amistat amistats

Les formes de (27b) son incorrectes si volem que continuIn expres-

sant un concepte abstracte o una massa.'' D'aquesta manera podrem

1 1. Es evident que amors, sucres o amistats, per exemple, poden ser acceptats, peri el

canvi semantic o especialitzacio es mes que notable. Aquests noms esdevenen compta-

bles. Quan diem sucres ens estem referint als terrossos de lucre o a les bossetes que
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dir que els noms de massa i alguns noms d'estat comparteixen alguna

caracterfstica, possiblement el tret [-comptable], que impedeix que

puguin tenir plural. Pero mal no direm que perque no puguin tenir

plural han d'expressar un proces o un esdeveniment. Pel que fa als

exemples de (26), quan podem tenir un plural, el nom ha deixat de sig-

nificar el que significava abans, s'ha convertit en un nom comptable

amb una especialitzacio semantica concreta: preocupacio es un estat

psicologic, mentre que preocupacions equival a problemes.

4.3.2. Els determinants demostratius

Una altra de les proves de Grimshaw es la possibilitat d'admetre un

demostratiu en la posicio de determinant. Si el nom admet un demos-

tratiu es que es un nom de resultat; els noms de proces mai no l'adme-

ten. Fixem-nos en (29):

(29) a. ' Aquesta construccio de la Vila Olimpica per I'Ajuntament va durar

tres anys.

b. Aquesta construccio ha estat pintada de color blau.

(30) a. Aquesta preocupacio d'en Pere ens fa tornar bojos a tots.

b. Aquest atabalament d'en Pere s'encomana.

Molts dels nostres nominals admeten un demostratiu com a deter-

minant. Ara be, com veiem a (31), algunes vegades la presencia del de-

mostratiu dona un resultat estrany. Ens trobem en el mateix cas d'a-

bans: no es un problema dell nominals de proces o de resultat sing un

problema de la capacitat dels noms que expressen un estat, dels noms

abstractes, com amor o solidaritat a (32), per admetre un determinant

d'aquest tipus:

contenen sucre; quan diem amors ens estem referint a afers amorosos o a persones ena-
morades, i les amistats son les persones amb qui ens Iliga el sentiment de I'amistat.
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(31) a.

b.

/? Aquesta indignacio de la Maria ha fet que tothom s'espaviles.

Aquesta preocupacio d'en Pere el portara a la depressio.

(32) a.
b.

/? Aquest amor de la Maria pets orfes ha fet que n'adoptes un.
Aquella solidaritat va ajudar els kurds.

La conclusio, doncs, es la mateixa que en la prova del plural: la im-
possibilitat, en algun cas, d'admetre un demostratiu no indica que els
noms psicologics siguin noms de proces. I, si fossin de resultat, mat no
seria problematic que apareguessin en plural ni amb un demostratiu.

4.3.3. Altres questions

Grimshaw (1930) presenta d'altres proves per a la distincio entre

els nominals de proces i els de resultat.12 Picallo (1991) adapta algunes

d'aquestes proves al catala. Picallo mostra com la 1nclusi6 d'un adjunt

temporal com a modificador es pot fer si el nominal es de proces. Aixi,

tenim (33) on s'accepta l'adjunt temporal durant tot un any ja que el

nom modificacio denota proces, pero no s'admet a (34) perque el nom,

emmarcat en un predicat que no accepta processos, ha de ser necessa-

riament de resultat (els exemples son de Picallo (1991)):

(33) la modificacio dels planols durant tot un any per part de I'arquitecte

(34) La modificacio dels planols 'durant tot un any ha estat examinada pets

experts.

La compatibilitat dels noms psicologics amb adjunts temporals no
queda ben definida. Observem les dades de (35):

12. Les dades de Grimshaw procedeixen majoritariament de ('angles. Aquestes pro-

ves aplicades ales dades del catala no semblen gaire clarificadores ni tan sots per als no-

minals que son clarament de proces. En aquest article no aprofundirem en aquest terra.
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(35) a. I'interes d'en Pere per la Maria durant tot el cap de setmana

b. la preocupacio de la Maria per les matematiques durant tot I'estiu

c. el cansament d'en Joan durant tot el viatge a Roma

Aparentment, aquests noms poden portar adjunts temporals i es

comporten com els noms de proces i no com els noms de resultat. Ara

be, com veiem a (36), hi ha d'altres noms d'estat o noms abstractes que

tambe son compatibles amb aquest tipus d'adjunt, pero perque un

nom pugui admetre un adjunt d'aquest tipus no direm que estigui ex-

pressant un proces o un esdeveniment.

(36) a. la nostalgia de la Maria durant tot el temps que en Pere va ser a Paris

b. la fe de I'Enric durant tots els anys dificils

c. la insolidaritat dels homes durant tota la guerra

Hem d'arribar a una conclusio semblant a la dels apartats anteriors:

I'admissio d'un adjunt temporal no justifica que puguem considerar

aquests noms de proces de la mateixa manera que ho fem amb els no-

minals del tipus modificacio a (33).

4.3.4. Noms psicologics, noms d'esdeveniment simple?

Fins aqui, hem valorat la prova del plural, la dell demostratius i la

de ('adjunt temporal com a proves per determinar si un nominal ex-

pressava proces. Que els nostres noms no admetin el plural, en alguns

casos, o no acceptin el demostratiu o siguin compatibles amb un ad-

junt temporal no son arguments valids per afirmar que aquests noms

son noms de proces. Ara be, que no siguin de proces no ens ha de dur

a la conclusio immediata que son de resultat. En els apartats anteriors,

no hem pogut equiparar el comportament dell noms psicologics amb

la versio de resultat dels noms com construccio, modificacio, etc. Per

tant, hem d'arribar a ]a conclusio que tampoc no son noms de resultat.

Pero, si no son noms de proces ni noms de resultat, com hem de clas-

sificar aquests noms?
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De fet, Grimshaw (1990) fa una triparticio dels nominals: com-

plex event nominals» (nominals d'esdeveniment complex), -simple

event nominals» (nominals d'esdeveniment simple), -result nominals»

(nominals de resultat). Aquesta linguista especifica poc que enten per
nominals d'esdeveniment simple i, a l'hora de presentar proves que
distingeixin el comportament dels diferents nominals, els assimila als

nominals de resultat. Llavors, la classificacio atenent a les proves es-
deve dual.

Grimshaw no es la primera que presenta una classificacio triple

dels nominals. Katz i Postal (1964) assenyalaven que hi ha tres tipus de

nominals acabats en -ing: els nominals d'accio, els d'objecte 1 els de

manera. Lees (1960) postulava que un nominal de proces podia tenir

dues 1nterpretacIons, una de factiva i I'altra de manera. Aquf no ens en-

tretindrem a analitzar aquestes classificacions, pero es important fer

notar que l'enfrontament nominal de proces versus nominal de resul-

tat que es despren de les proves presentades per Grimshaw no es tan

clara ni tan delimitada com ella mostra. El tercer tipus de nominal, els

nominals d'esdeveniment simple, to un comportament peculiar que no

queda reflectit en el seu Ilibre.

Tenint en compte la possibilitat que existeixin noms d'esdeveni-

ment simple, inclourem els noms psicologics sota aquesta classifica-

cio. Es a dir, no son noms que expressen una «accio», ni tan sols el

verb expressa una accio, pero tampoc expressen un resultat, un ob-

jecte." D'altra banda, no nomes els noms relacionats amb verbs poden

incloure's sota aquesta classificacio; altres noms, corn el que presenta-

vem a (36), noms abstractes, noms concrets del tipus accident, examen,

etc., i els infinitius nominals, poden pertanyer a aquest grup.'<

13. Considerern que nomes els norns derivats de verbs d'accio poden ser inclosos en

la dualitat noms de proces/noms de resultat, ja que els verbs d'accio son els unics que

poden expressar una accio propiament dita i una accio que produeix un resultat.

14. Norns corn accident, examen son delimitables en un espai i en un temps. S'as-
semblen als esdeveniments, tot i que no estan relacionats amb un verb.

(i) a. L'accident a la carretera N315 durant I'operacio tornada

b. L'examen a Paula 7 va durar tres hores

Quant als infinitius norninals veg. Fullana (1993).
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4.4. Noms que hereten l'estructura argumental?

En comencar aquest apartat, deiem que la diferencia principal entre

un nominal de proces i un de resultat es que els primers hereten l'es-

tructura argumental i la realitzen en forma de complements preposi-

cionals, mentre que els segons es presenten sense cap complement.

Ara hem de veure com es comporten els noms d'esdeveniment simple

com els noms psicologics.

Hem observat que els noms psicologics es comporten de la ma-

teixa manera que alguns noms que no estan relacionats amb verbs.

Hem observat tambe que una gran quantitat dels noms Ilistats a (16)

no tenien suffix perque no derivaven del verb sing que era el verb que

derivava del nom. Alhora, si observem la utilitzacio dels noms psicolo-

gics pels parlants catalans, constatern que hi ha una tendencia a usar les

versions sense sufix i que algunes versions recollides at diccionari son

rarament usades. Tot aixo fa pensar que, en certa manera, els noms

psicologics son independents dels verbs pet que fa a l'herencia de l'es-

tructura argumental. No podem parlar d'herencia de l'estructura argu-

mental perque sovint no hi ha una derivacio nominal a partir d'un

verb. Pero, tanmateix, es evident que els noms psicologics tenen com-

plements. Ara ens hem de plantejar com hem de tractar aquests com-

plements.
Els noms psicologics es comporten com qualsevol altre tipus de

nom no derivat. Si els altres noms poden tenir complements, aquests

noms tambe. En els exemples seguents, es pot pensar que el que

s'hereta es l'Experimentador, pero tambe podem dir que el comple

ment es un simple posseidor, deslligat de 1'estructura argumental

d'un verb:

(37) a. la preocupacio d'en Pere

b. I'apassionament de la Maria
c. I'odi dels americans

Les construccions de (37) serien paral•leles, quant als comple-

ments, als sintagmes nominals de (38):
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(38) a. la son de la Maria
b. la gana d'en Pere
c. la fe de 1'Enric
d. la tristesa de la Marta

En el cas de (37c) veiem clar que el complement no es un Experi-

mentador heretat del verb perque no s'hereta el Tema: no es pot here-

tar ('argument extern sense haver heretat ('intern. D'altra banda, el que

tenen en comb els noms de (37) i (38) es que es poden considerar

noms de possessio inalienable. Si pensem que els noms de possessio

inalienable tenen un argument, el posseidor, es logic que els noms de

(37) i (38) apareguin acompanyats d'un complement: es l'argument

del nom de possessio inalienable. Quan el posseidor no s'expressa ex-

plicitament, es pot suposar que es un element arbitrari, pero sempre

s'enten que hi ha un posseidor." Observem (39):

(39) a. L'amor (de PRO,rh) es necessari a la terra.

b. L'avorriment (de PROarb ) porta a la bogeria (de PRO,,rh).

Quan hi ha mes d'un complement, tampoc no cal relacionar-lo

amb 1'estructura argumental del verb. Hem de pensar que son simples
complements. Aixi, de la mateixa manera que tenim (40), tambe tenim
(41), on els noms no deriven de verbs:",,"

(40) a. la preocupacio d'en Pere per ('examen

b. el desenc(s dels seguidors del Barga per la perdua de la Lliga

15. Per aquestes idees vegeu Vergnaud-Zubizarreta (1992), Fullana (1993).

16. El nom tristesa es pot relacionar amb el verb entristir, pero sembla evident que
tant el nom com el verb deriven de I'adjectiu trist per dos processos diferents i, per tant,
els arguments del verb no tenen res a veure amb els del nom.

17. Tambe tenim uns altres noms que presenten obligatoriament mes d'un comple-

ment . Observem (i):

(i) Les ganes de ballar de la Teresa
En aquest cas, ganes tambe s'interpreta com un nom de possess16 inalienable, i el

Tema apareix entre el posseidor 1 el nom.
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(41) a. la tristesa d'en Pere per la mort de la seva mare

b. la pena de I'Esther per I'arribada de I'hivern

Certament, tendim a relacionar el primer sintagma preposicional

de (40) i (41) amb l'Experimentador i el segon amb el Tema o la

Causa. El que cal aclarir es que aquest Tema o Causa, o 1'Experimenta-

dor no son arguments heretats del verb. Abney parla de «modifica-

dors» i Grimshaw els anomena -participants,,. En el nostre cas, si ac-

ceptem que son elements de possessio inalienable, el primer comple-

ment es un argument del nom, un posseidor, i, per tant, obligators; el

segon es un complement causal opcional.

4.5. Lectura agentiva . Nominals de proces

A 1'apartat 4.1 hem exposat les idees de Grimshaw i d'Abney refe-

rents als nominals dels verbs psicologics del tipus II. Aquests linguis-

tes mostren, com hem vist, que els verbs psicologics poden tenir una

doble lectura, una de psicologica i una altra de causativa (o agentiva).

A partir de la primera lectura, no tenim ni nominals de proces ni de re-

sultat, com hem exposat en els apartats anteriors. Ara be, tant Grims-

haw con Abney afirrnen que, en angles, poden tenir nominals de pro-

ces a partir de la lectura agentiva, contra el que postula Pesetsky. Es el

moment d'observar que passa en catala.

A (42) tenim un verb agentiu i la seva respectiva construccio nomi-

nal que indica proces. Si els verbs psicologics tambe poden tenir una

lectura agentiva, esperarem que es comportin com a (42), pero obser-

vem (43)-(45):

(42) a. C. Riba ha traduit I'obra de Virgili.

b. la traduccio de I'obra de Virgili per part de C. Riba

(43) a.

b.

c.

La Maria espanta en Pere voluntariament.

I'espant d'en Pere per part de la Maria

:>I'espantament d'en Pere per part de la Maria
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(44) a. L'Octavi empipa la Maria voluntariament.

b. l'empipament de la Maria per part de I'Octavi

(45) a. La Maria satisfy en Pere.

b. :la satisfacci6 d'en Pere per part de la Maria

A (43)-(45), es veu que l'Agent no pot apareixer amb la forma per

part de SN, pero les oracions de (43a), (44a) i (45a) tampoc no tenen

una altra nominalitzaci6:

(46) a. ?I'espant d'en Pere a la Maria

b. :>I'empipament de I'Octavi a la Marta
c. :`I'espant d'en Pere de la Maria
d. »I'empipament de I'Octavi de la Marta
e. Ia satisfacci6 a en Pere per la Maria

Si en catala no tenim cap construcc16 nominal que pugui corres-

pondre a una interpretacio agentiva d ' aquests verbs , tampoc tindrem

els nominals de proces que, segons Grimshaw i Abney, to I'angles.

5. RELACIO DELS NOMINALS AMB ELS VERBS
PSICOLOGICS

Pesetsky (veg. ap. 4.2) deia que les formes nominals dels verbs psi-

cologics II deriven d'una forma intransitiva, inexistent en angles d'una

manera independent. Per al catala podriem suposar que es la forma in-

coativa d'aquests verbs. Observem (47) i (48):

(47) a. En Pere es preocupa.

b. En Joan es distreu.

(48) a. la preocupaci6 d'en Joan

b. la distracci6 d'en Joan
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Evidentment , entre els exemples de (47) i els de ( 48) hi ha una re-

lacio. Veiem , pero, que hi ha un canvi crucial: segons el que hem dit

abans, el que es un Experimentador en l'estructura argumental del

verb se'ns presenta com un posseidor en l'estructura nominal."

D'altra banda , haviem vist que aquests noms permetien mes d'un

complement . Aquest segon complement tambe es relaciona amb un

complement de verb. Com veiem a ( 49) i (50 ), el segon complement

nominal coincideix amb I'adjunt de la forma incoativa.

(49) a. En Pere es preocupa per l'examen.

b. En Pere s' apassiona per les nenes joves.

c. L'Esther s'entristeix per la mort de ('Eva.

(50) a. la preocupacio d'en Pere per l'examen

b. I'apassionament d'en Pere per les nenes joves

c. 1'entristiment de ('Esther per la mort de l'Eva

Quan alguns d'aquests verbs no accepten un adjunt, com veiem a

(51) (52), les constructions nominals normalment nomes admeten

('argument posseidor , com mostrem a (53) i ( 54).19

( 51) a. "En Pere es distreu per la televisio.

b. "La Teresa es diverteix per les teves pallassades.

(52) a. En Pere es distreu.

b. La Teresa es diverteix.

18. Alternances com aquestes no son estranyes en processor morfolbgics . Tinguern

en compte els exemples de (49 ), on hi ha un proces de composicio : en un cas, (49a),

l'ocell es un Posseidor o Benefactiu i en I'altre, ( 49b), es un Pacient.

(i) a. Trencar Ia cama a I'ocell
b. Camatrencar I'ocell

19. Hem de notar que en algun cas no es aixi . A (i) el verb espantar admet un ad-
junt, pero la forma nominal no admet un segon complement , com veiem a (ii).

(i) En Pere s'espanta de la seva intel • ligencia

(ii) L'espant d ' en Pere per la seva intel•ligencia

de la teva intel-ligencia

Potser el tipus d'adjunt verbal es diferent que en els casos anteriors. Hauriem de fer un
estudi mes exhaustiu dels adjunts per arribar a alguna conclusio.
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(53) a.
b.

la distraccio d'en Pere per la televisio
la diversio/la diverticio/el divertiment de la Teresa per les teves pa-
Ilassades

(54) a. la distraccio d'en Pere
b. la diversio/la diverticio/el divertiment de la Teresa

Si considerem que els complements que pot tenir la forma nominal

no son una herencia dels arguments de la forma verbal, no podem dir

que el segon complement del nom correspon a un argument de I'Es-

tructura Argumental del verb. Podrfem suposar que si hi ha coinciden-

cia es perque a I'Estructura Lexico-Conceptual', de totes dues peces

lexiques si que hi ha aquest element. Observem altres casos en que

tambe es dona aquesta situacio: a (55) es veu que I'adjectiu trist accepta

un complement que indica la causa que provoca l'estat: qualsevol ele-

ment lexic amb aquesta arrel admet aquest complement adjunt:

(55) a. trist per la mort de la seva mare
b. tristesa per la mort de la seva mare
c. en Pere s'entristeix per la mort de la seva mare
d. I'entristiment d'en Pere per la mort de la seva mare

6. CONCL USIO

Al llarg de Particle, hem vist com es comporten els noms que rela-

cionem amb els anomenats verbs psicologics, especialment els del ti-

pus II. Hem observat que existeix tota una serie de noms propiament

derivats amb sufixos lexics, d'altres que no tenen cap suffix ple, i d'al-

tres que es presentee com a mots no derivats (son els verbs que deri-

ven dell noms).

20. Segons Hale i Keyser (1985), es un nivell de I'entrada lexica en que apareix el que

podriem dir la definicio de diccionari del verb amb una serie de variables que correspo-

nen als participants en I'estat de coses descrit pel predicat. Aquestes variables, pura-

ment conceptuals, no s'hauran de projectar necessariament a I'estructura argumental.
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Despres, hem estudiat que expressaven aquestes construccions no-

minals. Veiem com alguns autors postulaven una doble lectura per a

les nominalitzacions, el valor de proces i el de resultat. Nosaltres hem

arribat a la conclusig que en la lectura psicologica no es pot dir que si-

guin de proces ni de resultat. D'altra banda, hem assenyalat que en ca-

tala no existeix la possibilitat de tenir construccions nominals a partir

d'una lectura agentiva o causativa. Hem proposat que aquests noms

s'han de classificar com a noms d'esdeveniment simple.

Hem apuntat tambe que els nostres noms es comporten com a

noms de possessig inalienable i com a tals tenen un argument, el pos-

seidor. L'altre complement que poden admetre no el considerem un

argument del nom.

Finalment, hem postulat que la relacio que mantenen les construc-

cions amb nominals psicologics i les que inclouen la forma verbal no

es pot tractar en termes d'herencia, sing que es una relacio establerta a

l'Estructura Lexico-Conceptual.
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