
M. TERESA YNGLES

EL TEMPS NO «PASSA» EN VA:

CORRELACIO FORMA-SIGNIFICAT EN LES EXPRESSIONS

TEMPORALS:`

Un dels temes del catala a debat en el terreny de la normativa es el

de les preposicions en els circumstancials temporals (vegeu SOLA,

1994: 91-95). Part del conflicte prove del fet que el dialecte oriental

neutralitza en forma de vocal neutra el contrast entre una a i una e,

coincidint foneticament Particle contracte al amb el masculi el.

L'aproximacio al problema des del marc teoric del model anomenat

Gramatica Cogmtiva' (LAKOFF, 1987; LANGACKER, 1987; TALMY,

1983) permet descobrir la base metaforica que, d'una manera general,

fonamenta l'organitzacio temporal de les llengues . Veurem com aspec-

tes de la conceptualitzacio del temps, propis del catala , motiven la

forma sintactica dels circumstancials temporals.

1. INTRODUCCIO

Aquest treball es una aproximacio a la semantica de les referencies

temporals en catala, especialment les que fan , dins l'oracio, una funcio

analoga a la dels locatius espacials. El marc teoric del qual parteixo de-

fensa una visio conceptual de la semantica . A la primera part, descric
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alguns aspectes de la teoria necessaris per a la comprensio del treball.
A la segona part, presento 1'espai corn a organitzador del domini abs-
tracte del temps i en destaco la influencia de certs factors, corn ara els
condicionaments biologics i culturals dels parlants. Demostro que en
el catala existeix una visio estatica i una visio dinamica del temps, basa-
des en metafores diferents. A la tercera part, analitzo corn, a traves del
valor semantic de les preposicions a i en, que codifiquen definicions
basiques sobre l'espai, els objectes temporals convencionalitzats en la
llengua prenen formes particulars, que pressuposen relacions concep-
tuals diferents. Procedeixo a analitzar les expressions temporals en ca-
tala i assenyalo que diferencies en l'organitzacio conceptual del temps
motiven les variacions en la forma sintactica de les construccions lin-
guistiques. Finalment, suggereixo que caracteristiques espacials pro-
jectades als objectes temporals fonamenten els condicionaments prag-
matics per a 1'us de certes expressions temporals i posen de manifest la
importancia de 1'experiencia visual en la metafora.

1. LA BASE EXPERIENCIAL DEL SIGNIFICAT

2. LA METAFORA CONCEPTUAL

La metafora conceptual es un mecanisme cognitiu que utilitzem
ordinariament , de forma inconscient i automatica, per a estructurar els
conceptes mes complexes en termes d'altres mes simples que conei-
xem de forma experiencial (LAKOFF i JOHNSON, 1980). Tal corn s'en-
ten en el marc de la Gramatica Cognitiva, la metafora es mes una giies-
tio del pensament que de Nis retoric o poetic de les paraules. En
aquest sentit una metafora significa un concepte metaforic.

Encara que probablement la metafora constitueixi un mecanisme
compartit universalment , les dades lingaistiques observades de moltes
llengues revelen que els sistemes conceptuals varien d'una cultura a
una altra. La correspondencia entre el que diem i alguna situacio en el
men sempre es mediatitzada per la nostra comprensio tant del que
afirmem corn de la situacio (LAKOFF i JOHNSON, 1987: 180).
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Molts conceptes emergeixen directament de la dimensio natural de

l'experiencia , principalment els conceptes espacials simples, com

amunt, davant, etc . (LAKOFF i JOHNSON, 1980: 56-60 ). En d'altres ca-

sos, les categories que assignem als objectes son fruit, no de les pro-

pietats dels objectes en si, sino del coneixement que en tenim: saber

quines parts els componen, la funcio que acompleixen , la classe d'inte-

raccio fisica que hi mantenim (ROSCH, 1977). Tanmateix , la major part

del sistema conceptual huma esta definit i estructurat metaforicament.

Tot i que la naturalesa del sistema conceptual passa desapercebuda,

les persones raonen, parlen i actuen d ' acord amb el seu sistema con-

ceptual. Com que les expressions metaforiques que empren els par-

lants d'una llengua van lligades als conceptes metaforics d'una manera

ordenada i sistematica , l'estudi d ' aquestes expressions permet tenir

una visio de la naturalesa dels conceptes metaforics.

La base experiencial de la metafora esta fortament condicionada,

d'una banda , per les caracteristiques biologiques propies de I'individu

que, pel fet de ser iguals per a tothom, previsiblement permeten expe-

riencies equiparables (les caracteristiques perceptives i motrius princi-

palment). D'altra banda , pero , diferencies en la cultura , la societat o

l'entorn fisic d'una comunitat linguistica poden condicionar les meta-

fores de maneres especifiques i variades.

3. EL CONCEPTE COM A SIGNIFICAT

La majoria dels conceptes en el sistema conceptual huma son abs-

tracter -pensem nomes en el temps , les emocions , les idees , etc. So-

vint , els conceptes abstractes no apareixen definits per cap estructura

propia. En general, la manera que tenim d'accedir a la comprensio d'un

concepte abstracte es definint - lo en termes de mes d'una metafora.

Cada una d ' aquestes metafores ens revela nomes determinat aspecte

del concepte, l'estructura parcialment (LAKOFF i JOHNSON, 1980). Un

cop convencionalitzades, les metafores esdevenen part integral de la

llengua i el pensament i el seu us es coherent i sistematic.

En moltes llengties l'organitzacio del temps esta fonamentada
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principalment en el coneixement que tenim de 1'espai. L'espai consti-
tueix per als essers humans un domini basic (LANGACKER, 1987; LA-
KOFF, 1987; CLARK, 1973: 48-53), no definible per cap altre de mes
concret. Tanmateix, podem referir-nos al temps utilitzant diferents
metafores, segons les necessitats del moment. Quan el relacionem
amb 1'espai, podem veure el temps com un objecte que es desplaca,
com a el temps corre, pero tambe com un tapis continu fix per on ens
desplacem, com a vaigpassar la tarda corregint exdmens; a en cinc mi-
nuts va guanyar dues partides, 11 reconeixem les propietats d'un conte-
nidor. Com a subparts de la metafora general `temps es diner', el
veiem com un recurs limitat a no tenim prou temps o com un article va-
luos a t'estalviards moltes hores. La connexio de totes les perspectives
ens acosta a la comprensio del concepte temps, Iligat a la nostra cultura
occidental (LAKOFF i JOHNSON, 1980).

4. LA NOCIO DE CONSTRUALITAT («CONSTRUAI.,,)

Els parlants poden descriure linguisticament una mateixa situacio
de diferents maneres. Poden variar- ne la perspectiva (el carrer Fonta-
nella va de Catalunya a Urquinaona/va d'Urquinaona a Catalunya),
canviar la prominencia entre els participants en una relacio (l'arc de
sobre les pintures.../ les pintures de sota fare...), variar el grau d' especifi-
citat en la descripcio (al menjador/a sobre la taula del menjador), etc.
(LANGACKER, 1993; 1987). La construalitat to a veure amb la manera
d'estructurar, combinar i presentar els continguts conceptuals.

La relacio de la construalitat amb 1'experiencia general i la cognicio
extralinguistica es evident, sobretot pel que fa a la percepcio visual
(LANGACKER, 1993: 452-453). Podem fixar la nostra atencio en un ob-
jecte i observar-lo des de diferents perspectives: una taula pren als
nostres ulls formes diferents segons si ens la mirem, per exemple, de
perfil, al mateix nivell, o be per sobre, enfilats dalt d'una escala. Es evi-
dent, pet-6, que ambdues imatges, tot i les diferencies, corresponen a la
mateixa taula.

Quan descrivim un objecte, podem ressaltar determinades propie-
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tats que hi percebem codificant-les explicitament; automaticament, les

que no mencionem esdevenen menys prominents. Com que la variacio

entre els diferents aspectes que poden ser objecte de conceptualitza-

cio es practicament inesgotable, les diverses dimensions de la cons-

trualitat poden donar compte de gran part de la variacio que existeix

entre les Ilengues respecte a un contingut conceptual basicament igual

(LANGACKER, 1993: 460-461).

Una altra classe de prominencia, essencial en aquest treball, es la

que Langacker (1993: 448) anomena base i perfil . El significat d'una

expressio es caracteritza en relacio a un domini cognitiu, que pot ser

basic (com l'espai) o estar format de conceptes i associacions concep-

tuals mes complexes. Sovint una predicacio (significat d'una expressio

lingiiistica) nomes activa Ia part d'aquest domini necessaria per a la

seva caracteritzacio. La part que activa constitueix la base conceptual

de la qua] la predicacio perfila alguna subestructura. Per exemple, la

nostra concepc16 del periode d'un any, en forma de lima finitament or-

denada en dotze parts, serveix de base per a la comprensio de paraules

com gener, abril, mare, etc. Tanmateix, el valor semantic d'una expres-

sio no resideix ni en la base ni en el perfil unicament, sing en la combi-

nacio d'ambdos (LANGACKER, 1987: 183).

II. L'EXPERIENCIA DE L'ESPAI

5. ELs CONDICIONAMENTS BIOLOGICS

La forma biologica de l'individu es asimetrica en l'orientacio da-

vant-darrere . La disposicio de l'aparell visual a la part davantera del cos

el condiciona a tenir una perspectiva d'alla on vol anar i dels objectes

que se 11 apropen , situats en la direccio positiva o visible, i a no tenir-la

de tot a116 situat a la part posterior , en la direccio negativa (CLARK,

1973). Aquesta disposicio natural juntament amb el coneixement que

tenim del moviment i de la localitzacio motiven , com veurem, 1'es-

tructuraci6 metaforica del temps en termes d'espai.

La nostra capacitat per a desplacar - nos per 1'espai, 1 les imatges que



240 M. Teresa Yngles

percebem dels objectes que s'acosten o s'allunyen de nosaltres, be per-
que es moguin ells, be perque siguern nosaltres qui ens moguem, cons-
titueixen dimensions naturals de l'experiencia que son projectades me-
taforicament del domini mes concret de i'espai al domini menys
definit del temps.

6. EGO COM A PUNT REFERENCIAL

En la conceptualitzacio de 1'espai i del temps, ego constitueix so-
vint el centre referencial deictic. El catala (corn moltes altres llengiies)
fa un us extens d'aquesta estrategia en ambdos dominis: el jo del par-
lant defineix les coordenades espaciotemporals que determinen Yaqui i
Para. Instal•lat en el present, ego esdeve el centre (terminal) d'orienta-
cio del passat i el punt d'origen d'orientacio al futur en la linia imagi-
naria del temps (TRAUGOTT, 1978: 375). Aquesta organitzacio con-
ceptual queda reflectida en especificacions temporals deictiques com
les de (1).

(1) ahir; abans-d'ahir; l'any passat
ARA
dema; l'any que ve; la setmana entrant

El temps se'ns apareix com un continu unidimensional que to pro-
pietats asimetriques. En aquest sentit, 1'eix temporal es corn qualse-
vol dels eixos dun espai cartesia: es lineal, s'hi pot assignar un punt
zero arbitrari, i resulta asimetric respecte a aquest punt zero (CLARK,
1973: 49).

7. EL TEMPS, COM L'ESPAI

Moltes cultures comparteixen 1'existencia en el sistema conceptual
de les respectives comunitats lingiiistiques de dues metafores estruc-
turals: `el temps es mou ' 1 `ego es mou ' (BENVENISTE, 1965; CLARK,
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1973: 48-53; FILLMORE, 1975; TRAUGOTT, 1978; FLEISCHMAN, 1982;

SWEETSER, 1990), que son part de la metafora mes general ` el temps es

espai '. En la primera, el temps es concebut com un ens que avanca cap

al centre deictic del parlant, concebut com un observador estatic (2);

en la segona, el temps es estatic i son els individus els qui avancen en

direccio al futur (3).

(2) a. Aviat arribaran les vacances
b. S'acosta 1'hora de plegar
c. L'estiu ja es aqui
d. Quan vingui el bon temps la neu es fondra

(3) a. Arribarem a Nadal sense adonar-nos-en
b. Ja som a dilluns
c. Sembla que anem cap a 1'estiu, amb aquesta calor

d. Un minut i entrarem a 1'Anv Nou!

Les metafores tenen una cohesio interna que trava logicament el
significat de les paraules i expressions del domini que estructuren.
Una mateixa paraula, com arribar en els exemples de (2a) i (3a), pot
designar direccions temporals oposades pel fet de ser interpretada se-

gons el sistema de Puna o l'altra metafora.

8. LINFALITAT, DIRECCIO I ORIENTACIO

El catala (i probablement la majoria de llengues occidentals) pre-

senta una organitzacio del temps en termes espacials de davant - darrere

respecte a un observador situat en el punt central (vegeu LAKOFF i

JOHNSON , 1980: 41-45, per a Tangles ). Pel fet que tenim un concepte

unidimensional del temps, els termes de 1'espai que utilitzem en 1'es-

tructuraci6 d'aquest domini son els que suggereixen linealitat (no apa-

reixen termes que defineixen mes d ' una d1mens16, com ara ample, es-

tret o profund).

En el sistema de la metafora ` ego es mou', el futur queda situat a
davant, en la direccio positiva de la percepcio 1 el moviment, i el passat
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a darrere, en la direccio negativa, tal corn suggereixen les expressions

de (4).2

(4) a. Te un gran futur a davant seu
b. La nostra generacib s'encara a un futur incert
c. -De cara a I'any 1994, (el personatge entrevistat) demana inspiracio

per als governants en la tasca de tirar endavant el pais. < (« Avui diu-
menge», 2-1-94, p. 5)

d. -No hem de mirar enrere, hem de pensar en la tornada i fer dos
gols.,, (<<Avui», 16-IX-93, p. 25)

Usualment, atorguern als objectes que es mouen una orientacio da-
vant-darrere, en el sentit de la direccio del moviment. En el sistema de
la metafora `el temps es mou', el temps es desplaca -de cara» a l'indi-
vidu i, per tant, de cara al conjunt de successos que constitueixen el
seu passat (de manera que el -front- inicial del temps coincideix amb
l'esdeveniment mes allunyat en el passat). L'opos1ci6 en 1'orientaci6
dels dos ens que es desplacen (el temps i ego) evoca 1'experiencia de la
situacio que Clark (1973: 34-35) anomena 1 'encontre canonic. L'en-
contre prototipic es cara a cara, amb el parlant corn a centre defctic
(TRAUGOTT, 1978: 380; FILLMORE, 1975).

9. INFLUENCIES CULTURALS EN LA CONCEPTUALITZACIO

El fet que tots els essers humans tinguin basicament la mateixa ca-
pacitat conceptualitzadora pot fer creure que hi ha uniformitat en els
sistemes conceptuals dels parlants de diferents cultures. Les dades de-
mostren que no es aixi.` En catala, el concepte de davant esta caracte-

2. Aquesta disposicio no es universal . Moltes cultures mostren una conceptualitza-
cio de l'espai radicalment diferent de la de les llengues indoeuropees ( vegeu, p.e.,
BROWN i LEVINSON, 1992; de LEON i LEVINSON, 1992; LEVINSON i HAvILAND, 1994).
En algunes cultures la posicio del futur no es a davant sing a darrere (LAKOFE i JOHN-
SON, 1980: 14).

3. Gracies al treball de camp d ' antropolegs , linguistes i psicolegs , existeix un cor-
pus extens de dades de molts indrets diferents que posen de manifest la diversitat en la
manera de categoritzar 1'experiencia del mon . En dyirbal, per exemple , el mite motiva
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ritzat com una projeccio del nostre cos orientada en la direccio de la

visio i el moviment . Aquesta disposicio la projectern metaforicament a

d'altres objectes , de manera que, quan els tenim davant , els visualitzem

com si estiguessin de «cara » a nosaltres . Actualment se sap que aquesta

organitzacio no es, ni de lluny , universal.

En algunes Ilengues africanes occidentals , la «cara » de 1'objecte es

el costat que no «mira » cap a nosaltres , sing en la mateixa direccio que

nosaltres (LAKOFF, 1987: 310). En haussa , una d'aquestes Ilengues,

dema passat (es tradueix literalment com «el dia davant de dema»

(TRAUGOTT, 1985: 29). Contrariament , en el sistema conceptual del

catala, es el dia de despres , « situat )) al darrere de dema (com the day af-

ter tomorrow de t'angl 'es). En la conceptualitzacio del temps a partir de

l'eix davant - darrere, totes dues possibilitats apareixen com a igualment

raonables i compatibles amb 1'experiencia humana. Es evident que una

mateixa capacitat conceptualitzadora pot donar lloc a sistemes dife-

rents per influencies de caire cultural , religios, etc.

10. LA SEQUENCIALITAT DELS ESDEVENIMENTS

En la metafora ` ego es mou', l'individu avanca pel cami temporal

fix, en direccio endavant , on situem el futur. Segons aquesta organit-
zacio, entenern que el futur queda mes allunyat del present com mes
1'individu hagi d' ,,avancar ,, en el temps per arribar -hi (CLARK, 1973:

50; FILLMORE, 1975: 29).

(5) a. Ja ho celebrarem mes endavant
b. Serem a Tromso d'aquf a dos dies
c. Amb el nou pla, ens en anem mes enlla del 2000
d. La infantesa ja queda enrere

que la dona i el foc es trobin en una mateixa categoria nominal (amb les coses perilloses!)

(LAKOFF, 1987: 91 - 96). Altres exemples : la projeccio de formes antropologiques a 1'es-

pai en xalcatongo mixteca (LAKOFF, 1987: 313 -317) o la frequencia de les especificacions

espacials en cora (LANGACKER, 1987: 290-1).
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A (5a), com «mes endavant>>, es a dir, com mes <avancem>> la cele-

bracio, mes Iluny sera del moment d'ara. A 1'exemple (5b), aqui to cla-

rament una referencia deictica temporal: distancia en l'espai es equipa-

rada a distancia en el temps. A (5c), 1'any 2000 es el punt referencial <<a

partir del qual» situem el futur mes <<avancat>> o llunya. A 1'exemple de

(5d), el periode recordat de la infantesa queda situat en algun punt del

cami -cap enrere,, prenent com a punt referencial la posicio (tempo-

ral) deictica del parlant.

La metafora ` el temps es mou ' presenta el continu temporal

corn un tapis format d'una successio d'events' discrets (CLARK,

1973) que avancen cap a l'individu en posicio canonica i el depassen

en direccio a darrere. Es una situacio comparable a l'experiencia de

mirar per la finestra d'un tren en marxa; tenim la impressio que son

els objectes els que es desplacen cap a nosaltres i no al reves

(FLEISCHMAN, 1982). Els events es presenten ordenats sequencial-

ment entre ells, es a dir, el segon darrere del primer i davant del

tercer, etc.

Tot i que el futur queda situat sempre <<a davant» en totes dues me-

tafores, <<avancar» interpretat d'acord amb la metafora del temps mo-

vent implica un moviment des del futur en direccio al present, com

a (6).

(6) Parlen d'avancar les eleccions

Avancar les eleccions significa aqui aproximar-les al present defctic
del parlant (no pas deixar-les per a mes endavant). Conseguentment,
posposar la conferencia, a (7), implica assignar-li un floc <<a darrere» del
moment en el temps inicialment establert.

(7) Han posposat la conferencia

Fixem-nos que, des de la perspectiva del parlant en el sistema de

4. Utilitzo la paraula event en un sentit molt general, que engloba el de les altres va-
riants (com esdeveniment o accio).
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l'altra metafora (' ego es mou'), la conferencia <posposada» coincidira

amb un punt mes <<avancat» en la direccio del futur. El mateix contrast

apareix a endarrerir l'aprovacio, a (8). L'abans de 1'exemple (9) es co-

herent amb la posicio del temps, orientat de cara en el sistema d'a-

questa metafora.

(8) Anaven endarrerint l'aprovacio , un mes darrere l'altre

(9) La inauguracio es fara abans del 2000

La coherencia interna de la metafora fa que interpretem adequada-

ment l'ordenacio davant/ darrere dels mesos a ( 8), tot i que el de <<dar-

rere » coincideixi en el sistema de l'altra metafora amb el mes situat

mes « endavant' . Es interessant notar que l'ordre relatiu intern dels es-

deveniments es mante en el passat. Es a dir, l'ultim esdeveniment

ocorregut en el temps no es visualitzat per l'observador com el primer

del seu passat:

(10) Van tancar la porta abans de les tres

En el context de (10), abans implica anterioritat respecte a un punt

determinat del passat . Designa, per tant, el temps mes allunyat res-

pecte al present del parlant . Despres, doncs , correspon en el passat a un

temps mes proxim.

III. LA LOCALITZACIO TEMPORAL EN CATALA

11. CORRELACIO FORMA-SIGNIFICAT

Les preposicions representen conceptes sobre l'espai (TALMY,

1983: 3-4; CLARK, 1973: 40-43). En catala, la preposicio a defineix l'es-

pai en una Bola dimensio , en forma de punt inextens . La localitzacio en

un espai representat per una construccio preposicional amb a sugge-

reix una imatge esquematica (LAKOFF, 1987: 21-23 ) de coincidencia

d'un punt en un altre. El locatiu referencial 1 l'objecte localitzat no son
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realment punts, pero els avisualitzem» com a punts i els podem pro-
jectar en localitzacions geometriques puntuals.5

La preposicio en defineix un espai extens (de forma lineal en el do-
mini del temps). Un espai d'aquestes caracteristiques evoca sovint la
imatge d'un contenidor, es a dir, suggereix una extensio (espacial o
temporal) amb limits, clue diferencien l'interior de 1'exterior. La localit-
zacio d'un objecte en una extensio implica una relacio d'inclusio.
Aquesta relacio estructura bona part de les localitzacions temporals en
llengues com el castella i Tangles, en les quals els mesos, els anys, les
estacions (i, en angles, les parts del dia) son conceptualitzats com a es-
pals en forma de contenidor, com a (11) i (12).

(11) a.

b.

c.

El estreno sera en enero

Iremos a Roma en verano

Gaudi murio en 1926

(12) a. The cinema awards will be in March
b. It's very hot in summer/in the afternoon
c. The river overflowed in 1985

En el catala d'avui, la localitzacio d'events en periodes temporals
constructs en forma de punts referencials coincidents es molt recur-
rent (13). Tant en castella com en angles, queda restringida a la localit-
zacio en punts horaris (14)-(15).

(13) a. Vaig rebre la notificacio a] febrer
b. El curs comenca a 1'estiu
c. Vine al mati
d. La pel•licula comenca a les tres

(14) La pelicula empieza a las tres

(15) The earthquake started at 6 p.m.

En catala, pot activar-se aquesta imatge quan identifiquem la unitat
temporal amb un nom (febrer, estiu, mati, (la) una). Pero la Ilengua no

5. Em baso en l'analisi de HERSKOVITS ( 1986: 50-51 ) per a Tangles.
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ha convencionalitzat noms especifics per a totes les unitats temporals

que utilitzem en l'organitzacio del temps. Les setmanes, per exemple,

son unitats que no en tenen i la localitzacio en setmanes no es pot

construir en forma de punts coincidents: '`E1 curs comenca a la pro-

xirna setmana. La funcio localitzadora en els periodes que descrivim

amb un nom comu correspon al model de la metafora ` el temps es

mou'. Aquesta metafora organitza tambe la localitzacio en dies i anys

xifrats: l'estrenen el 29 de febrer; el van detenir el 1994.

Les construccions preposicionals corresponen a la conceptualitza-

cio metaforica del temps com un objecte estatic. Quan concebem el

temps com un objecte dinamic, els events ocorren «mentre el temps

passa,,. Es a dir, situem temporalment la localitzacio d'un event especi-

fic per comparacio amb la simultaneitat amb que es produeixen dina-

micament les unitats temporals (mesos, anys, etc.) en el sistema de re-

ferencia del calendari. La visualitzacio del temps com un objecte

movent correspon a una frase nominal sense preposicio.

Aquest ultim model metaforic, mes evolucionat en catala que en

d'altres llengiies6, implica un cert deslligament conceptual entre el

temps <<real» i el temps convencionalitzat de la metafora. Els events no

es localitzen <directament» en el temps, com passa amb la metafora del

temps estatic, sino indirectament, situant-los -en relacio» a la unitat

temporal de referencia, ben establerta dins el sistema que dominem

culturalment.

12. ELS DIES DE LA SETMANA

En principi, una setmana constitueix, com a objecte conceptual, la

base (LANGACKER, 1987: 183) que automaticament evoquem quan ens

referim especificament a algun dels set dies o subestructures que la

6. Historicament el catala presenta una recessio de la preposicio en en expressions

que descriuen la meta de movements o localitzacions a l'espai (conseguentment, en el

temps) i un increment en les funcions de a. El pas d'expressions temporals, de la meta-

fora del temps estatic (amb preposicio) a la del temps dinamic (sense preposicio) es

probablement el tret mes innovador.
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configuren . En l'us linguistic , la setmana apareix com un domini maxi-
mament deictic , pel fet que el dia d'avui sempre coincideix amb un
dels set dies de la setmana . La posicio ( temporal ) del parlant serveix de
punt zero o frontissa en direccio al passat o al futur, organitzacio que
permet que la direccio temporal pugui ser indicada exclusivament pel
temps verbal de l'oracio, com a (16).

(16) a. Passat : Hi vaig anar dilluns

b. Futur : Hi anire dilluns

Els dies de la setmana funcionen corn un domini deictic perque es-
tan conceptualment sobreposats a una matriu temporal fixa que pren
per eix el dia d'avui , amb tres dies de precedencia, ahir, abans-d'ahir,
abans - d'ahir (no) l'altre, j tres dies de posterioritat , demo, dema-passat,
dema-passat (no) l'altre. Aquests noms ' defineixen les set unitats que
conformen la base fixa « en relacio » a la posicio del parlant/ oient a l'es-
pai-temps. Entre dues expressions temporals que distingeixen el ma-
teix objecte a la realitat , com per exemple dema passat i dijous (=dema
passat ), hi ha una diferencia semantica que prove de les diferents bases
conceptuals que configuren la seva definicio.

Si be la base evocada per les paraules avui, ahir, dema, etc. es esta-
tica i de naturalesa relational ( propja dels adverbis ), els dies de la set-
mana (dilluns, dimarts , etc.) configuren un patro dinarnic d'unitats di-
ferenciades que ordenadament -es desplacen >> per la - via,, del patro fix,
el qual li transmet l'ancoratge deictic ( el dia d'avui coincideix amb
cada un dels dies de la setmana que <<passen »). Probablement , el fet que
en catala la base estatica tingui noms per als set dies de la setmana (no
passa aixi en castella ni en angles ) accentua el lligam deictic entre les
dues bases i motiva que , per analogia amb la base fixa, els noms dels

7. Els noms dels dies tenen un valor d ' identificacio singularitzant comparable als
noms propis de lloc. Funcionalment , referencien objectes temporals que esdevenen
units a traves de les coordenades espaciotemporals del parlant . Son paraules que no s'a-
dapten prou be a la divisio traditional de les categories gramaticals la que, essent noms
que identifiquen objectes, generalment fan una funci6 adverbial a dins de la construc-
cio sintactica . BOSQUE ( 1990: 199 -204) els anomena <adverbios identificativos>>.
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dies funcionin com a localitzadors relacionals (amb l'aspecte nu d'un

adverbi).
Diverses circumstancies relacionades amb la pragmatica (entesa

corn l'adequacio de la construccio a la situacio extra] ingiiistica)I poden

motivar els parlants a reforcar els noms dels dies <<que passen» amb ad-

verbis o expressions del tipus que ve, vinent, proper, prdxim, entrant

(19); passat (20).

(17) Quedem aixi; dijous a les 11, a davant de La Valenciana

(18) Per que no anem al tine, dijous?

(19) No esperem mes, anem-hi dijous vinent

(20) Ja l'hem vista (la pel•lfcula); hi vam anar dijous passat

Als quatre exemples la referencia temporal es semanticament pro-

minent. Es evident, pero, que dijous vinent i dijous passat aporten mes

contingut que la forma simple dijous. A (19) i (20), el context pot es-

timular el parlant a afegir emfasi (remarcant el caracter dinamic de les

unitats) a la funcio localitzadora de 1'expressio temporal. En un cas

(19), per ressaltar, per exemple, la data del dijous mes immediat en floc

del de 1'altra setmana inicialment previst (com a aquest dijous); en l'al-

tre (20), per accentuar, poseur per cas, corn es de recent 1'experiencia

(i evitar que ning(proposi de tornar-hi).

En contextos menys marcats pet que fa al temps, una motivacio di-

ferent per a his d'expressions reforgades com les de (19)-(20) fora

que, d'una manera intuitiva, els parlants distingissin variacions de «dis-

tancia» entre el dia assenyalat i el moment de la manifestacio verbal. Es

a dir, que tendissin a dir dimarts o dimarts passat, per exemple, vaig

veure en Pere, segons si hi fessin referencia des del divendres de la ma-

8. La Gramatica Cognitiva no fa un tall entre la semantica i la pragmatica . La Ilengua

s'apren i s'utilitza en context (LANGACKER, 1987: 155). Caracteristiques de la situacio

extralinguistica poden contribuir al significat de les constructions lingufstiques.

9. Sembla que hi ha un principi molt general que actua en la majoria de llengues del

mdn, que LAKOFF i JOHNSON (1980: 126-8) defineixen com: M6 forma , mes contingut.

Aquest principi es despren de la metafora de la `conduccid', que destaca una relaci6 es-

pacial entre forma i contingut: `Les expressions lingufstiques son contenidors'.
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teixa setmana o des del dilluns de la seguent'°. El seguiment d'aquesta
possibilitat requeriria un corpus especific de Ilengua parlada, no pre-
vist per a aquest treball.

Com d'altres termes manllevats de 1'espai, l'adjectiu participial pas-
sat pertany als dos patrons temporals, 1'estatic i el dinamic. Des de l'a-
vui estatic del parlant, demd passat perfila un temps en direccio al futur
que requereix «passar, el dia de demo. En canvi, una expressio com di-
vendres passat, pressuposa que es el dia qui ha «avancat>> en direccio al
que constitueix el passat per a nosaltres.

13. LA SEMANTICA MOTIVA LA FORMA SINTACTICA

Hi ha situacions en que els parlants tendeixen a anomenar el dia de
la setmana precedit de Particle. (21) es ]a transcripcio d'una conversa
telefonica en un espai radiofonic:

(21) Eldivendres, una senyora va preguntar quin era el nom del pedac que va
a sota de les manigues japoneses. (Catalunya Radio, -La nit dels igno-
rants>>, 3-IV-95)

En aquest context, el parlant selecciona (perfila) el dia de la set-
mana (el divendres) com una unitat d'entre les set que ordenen -se-
quencialment>> la base dinamica d'una setmana, sense activar el lligam
amb la base deftica (formada per adverbis com demd o abans-d'ahir),
definida a partir de la seva posicio temporal. A 1'exemple de (22),
aquest Iligam tampoc no queda activat:

(22) Aquest any fem classe el dilluns

Aquf, pero, el significat holistic de la construccio ens permet veure

10. Una llengua corn ('angl'es presenta ambiguitat en referencies temporals amb next.
Una oracio com -we will go next Thursday,,, pronunciada dos dies abans, es interpretada
per molts parlants com el dijous de la mateixa setmana; d'altres, en canvi, ho interpre-
ten com el dijous de la vinent.



El temps no ,passa,, en va: correlacio forma -sign ificat... 251

que la base que defineix el contingut de dilluns no son els set dies

d'una setmana que conte la posicio del parlant , com a ( 21), sing els set

dies potencials de cada setmana, succeint - se Puna a l'altra ." En variar la

base que una expressio evoca, varia el contingut conceptual de la part

seleccionada (LANGACKER, 1993: 448).

14. ELS MESOS: EL MODEL ESTATIC

Els dotze noms dels mesos constitueixen unitats d'ordre amb les

quals dividim l'any. La base esta conceptualitzada com una sequencia

finita d'unitats discretes fixes, disposades en forma de punts ordenats

l'un darrera 1'altre en la linia unidimensional del temps. Des del seu

ara» defctic, coincident amb un dels punts, el parlant hi localitza 1'es-

deveniment, cap al futur o el passat immediats.

(23) <<El duc de Feria es casa at setembre » (« Avui diumenge », 18-VII-93,

p. 56)

A causa de l'organitzacio egocentrica de les referencies temporals,

la base conceptual de dotze mesos pot quedar dividida entre les bases

lligades a dos anys diferents . El context temporal de (24) pot ser dos

mesos despres de la firma del contracte ( es a dir, un altre any). En

qualsevol cas , pero, el desembre identificat es el mes proxim respecte a

la posicio del parlant.

(24) Vam firmar el contracte al desembre

En aquest patro de temps estatic, el contacte entre l'event i l'ob-

jecte temporal adquireix la forma puntual que evoca la relacio de coin-

cidencia que hem esmentat abans (secci6 11).

11. Tradicionalment, la sintaxi del castell a reflecteix en aquests casos la pluralitat de
les unitats repetides que componen la base: close los tunes.
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15. ELS MESOS: EL MODEL DINAMIC

El catala permet localitzar una accio (25) o un esdeveniment (26)
en una unitat mensual segons el model dinamic del temps. En aquest
cas, els mesos estan conceptualitzats com a objectes movents que es
desplacen, del futur al passat. Aquesta organitzacio dinamica a nivell
del sistema conceptual es manifesta sintacticament en el fet que la re-
ferencia temporal, en aquest cas el nom del mes, no forma part d'una
construccio preposicional.

(25) a. El setembre que ve comenco a estudiar piano

b. Firmaran el tractat el proper/el proxim juny

(26) a. L'octubre vinent es produira un eclipsi de sol
b. El juliol passat vaig agafar un refredat formidable

En el model dinamic, les expressions que ve, passat, proper, pro-
xim, vinent, etc. formen part integrant de la construccio adverbial.

Ressalten, amb diferents grans segons 1'expressi6, el caracter mo-
vent de l'element que designa el perfode temporal. Amb el relatiu i
el participi de present, aquest caracter resulta mes accentuat. Tan-
mateix, els adjectius proper i proxim evoquen el contingut dinamic
dels verbs emparentats apropar-se i aproximar-se (les expressions el
proper/proxim juny evoquen la imatge d'un juny que es'apropa>> o
<s'aproxima>>). Precisament pel seu contingut dinamic, es pot pre-
veure que aquests modificadors no apareixeran acompanyant l'ob-

jecte temporal quan el parlant construeixi la localitzacio d'un event
segons la metafora del temps estatic. Ho veiem als exemples de
(27)-(28):

(27) a. A l'agost me'n vaig a Mallorca
b. `A l'agost que ve me'n vaig a Mallorca

c. L'agost que ve me'n vaig a Mallorca

d. "Lagost me'n vaig a Mallorca

(28) a. A l'agost me'n vaig anar a Mallorca

b. "A 1'agost passat me'n vaig anar a Mallorca
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c. L'agost passat me'n vaig anar a Mallorca

d. -L'agost me'n vaig anar a Mallorca

Les formes sintactiques de (27)-( 28), lluny de ser arbitraries, mos-

tren la sistematicitat i coherencia de l'organitzacio metaforica.

16. ELS NOMS COMUNS DE LES UNITATS TEMPORALS

Els mesos son unitats de mesura que imposem al tapis indiferenciat

del temps. Son portions convencionalitzades de temps que, idealment,

se succeeixen indefinidament. Tanmateix, la capacitat ordenadora d'a-

questes unitats en l'us de la llengua seria poc operativa si els parlants

no les poguessin relacionar amb la base fixa que configura la sequencia

de dotze mesos, amb noms propis que els distingeixen. Es a dir, el sig-

nificat d'una expressio com el mes que ve nomes es interpretable si els

parlants poden identificar la seva posicio en relacio a la base sequential

fixa en el moment de l'intercanvi verbal. Pel fet que els mesos tenen

noms, els parlants poden inferir pragmaticament la relacio entre la pa-

raula mes i la posicio que aquest mes ocupa dins la base estructurada li-

nealment.
Tanmateix, el significat estricte de la unitat que anomenern mes es

definit sobre una base de caracter numeric. D'una banda, els mesos

evoquen el conjunt d'unitats mes petites de que es componen, els dies,

i, de l'altra, les unitats mes grans de les quals formen part, els anys. Un

mes perfila una part convencionalitzada de temps que correspon, mes

o menys exactament, a la dotzena part de la base de 365 dies, i, obvia-

ment, a una dotzena part de la base de 12 mesos amb que, d'una ma-

nera general, les cultures occidentals organitzen el sistema temporal'-'.

Aquesta conceptualitzacio es visible en una de les maneres usuals d'in-

dicar la data: el numero del dia (encara que, a efectes practics, cada mes

12. El lligam entre la concepcio lineal del temps i el concepte d'escala numerica ja va

ser observat , des d ' un mart linguistic diferent, pels psicolegs MILLER i JOHNSON LAIRD

(1976: 457).
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inaugurem la numeracio) i el nt mero del mes (com a alternativa
al nom).

MES 1...MES 2...MES 3......MES 12

gener febrer mare desembre

Les unitats de mesura, per la seva organitzaci6 de base numerical',
activen el model dinamic de la metafora temporal. La repercussio sin-
tactiea d'aquesta conceptualitzacio seriada es doble. D'una banda, els
locatius temporals que inclouen la paraula mes no requereixen la incor-
poracio d'un modificador dinamic quan At especifica el nom del mes
(29).

(29) <<Donat l'exit aconseguit el mes de gener, el diari "Avui" i Pas de la Casa/
Grau Roig us regalem 88 `forfaits' mes!» («Avui», 16-11-94, p. 30)

Previsiblement, doncs, l'addicio de modificadors corn passat (30) o,
fent referencia al futur, que ve, vinent, proper, etc. (31), hi son op-
cionals.

(30) -La companyia aeria escandinava SAS va ser la reina de faire el passat
mes de novembre en oferir..... («Avui diumenge», 2-1-94, p. 5)'°

(31) -La nova "mare de totes les Iluites" (Jurassic Park) tindra hoc el proxim
mes de juny.» («Avui diumenge», 11-IV-94, p. 6)

13. Es facil veure l'estreta relaci6 conceptual entre l'organitzac16 del temps i els nu-
meros en la historia dels calendaris. El calendari roma, que al principi dividia I'any en
nomes deu meson comencant al mare, anomenava els mesos a partir del quart, Quinti-
les, Sextilis, September, October, November i December. Algunes cultures tambe nume-
ren els dies de la setmana, de l'1 al 7, i nomes els festius agafen nom propi.

14. El mes de novembre passat es, per a molts parlants, preferible a el passat mes de
novembre. La posici6 postnominal de I'adjectiu accentua la idea de moviment que
mante com a forma de participi. En canvi, precedint el nom (usual en el castella perio-
distic) la qualitat verbal sembla menor i la funci6 de l'adjectiu s'acosta mes a la d'un se-
quenciador (TRALGOTI, 1978) (elpasado, semblant a el ultimo). El cas del proper agost
i el proxim abril es diferent, a causa de l'ontologia d'aquests adjectius respecte als verbs
apropar-se I aproximar-se, derivats respectius d'aquells.
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Una segona consegiiencia sintactica implica, logicament, que la

construcci6 locativa, a fl de donar a l'objecte temporal una referencia

tinica, requereix un modificador dinamic quan el nom de la unitat tem-

poral no hi es explicit.

l(32) El mes vinent... / el mes entrant .../ el mes que ve .../ el proper mes .../'` e

mes...

La presencia o absentia de preposicio en les construccions tempo-

rals es deguda a la diferent organitzacio conceptual del temps. Sovint

constitueixen opcions alternatives aplicables a una mateixa situacio

real.

(33) Comencarem el tractament a I'abril

(34) Comencarem el tractament el mes d'abril

Tanmateix, les diferencies semantiques entre la localitzacio en una

unitat d'ordre «construida» puntualment (33) o una unitat de mesura

(34) son rellevants en la descripcio d'events amb determinades caracte-

ristiques aspectuals. Podem veure a (35) que la construccio preposicio-

nal no es apta per a descriure events duratius, que s'estenen en el temps:

(35) "Na estar segrestada a 1'abril (volent dir els 30 dies)

(36) Va estar segrestada tot el mes d'abril/tot 1'abril/ tot el mes/tot un mes/

els mesos d'abril i maig

Juntament amb mes, les paraules dia, any, setmana, etc., defineixen

tambe unitats de mesura, de diferent extensio temporal.

17. COAPARICIO DELS DOS MODELS

Les expressions basades en la metafora del temps movent, com la

setmana entrant, el mes vinent, etc., van precedides de preposicio a dins

de construccions que imposen aquesta relacio. Les prepositions com-
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postes per a i fins a, per exemple, impliquen una perspectiva del temps
segons la metafora `ego es mou':

(37) a. Deixem-ho per a la setmana entrant

b. El client no pagara fins a la setmana vinent

En aquests casos, els dos models, l'estatic i el dinamic, participen
en la mateixa construccio. Aquesta caracteristica no es particular del
catala. Traugott (1978: 383) en ddna un exemple de t'angl'es, on la
perspectiva d'ego esta implicada en el temps verbal:

-If we impose this schema on the tense schema , we can see how
constructions of the type I am going to do it come Friday are struc-
tured ( speaker is moving forward to the future ; Friday, being later
than the time of utterance , is moving toward the speaker)-

Lakoff i Johnson (1980: 41) tambe en donen un exemple:

(38) We are looking ahead to the following weeks

Sembla on patr6 estructural comu. Els exemples de (39) son del
castella.

(39) a. Lo dejaremos para la proxima semana

b. No le vere hasta la semana que viene

Gentner i Imai (1992) van fer un experiment per a comprovar si els
parlants construeixen projeccions metaforiques globals de 1'espai al
temps o be, com a possibilitat alternativa, els individus processen les
relacions temporals a un nivell local, purament lexic. Les dades van re-
velar que els subjectes investigats alentien el temps de comprensi6 de
les relacions temporals quan els dos sistemes metaforics apareixien en
el test inesperadament barrejats. Aquest retard, que es el cost de con-
nectar d'una metafora a 1'altra, confirma que les metafores tenen per
als parlants una realitat psicologica.
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18. HORES I PARTS DEL DIA

Les hores son «noms» de punts del dia, que evoquen una base fixa

configurada en forma de vector, de 0 a 24. La divisio del dia en hores es

basa en una concepcio del temps cronologic corn a ens mesurable de

manera cientifica, exacta. Vint-i-quatre hores es el temps que triga la

terra a donar una volta sobre si mateixa. Pel canvi que comporta de dia

a nit, constitueix un esdeveniment clarament perceptible i, per tant, el

concepte de dia (avui lligat al nombre exacte de 24 parts) esta profun-

dament arrelat en 1'experiencia humana. A les societats modernes, la

popularitzacio del rellotge, puntualitzador de les dotze parts de mig

dia, comporta una nocio clara de les hores, com a punt de localitzacio

dels events mes quotidians.

A diferencia de la divisio en hores, que es una mesura cientifica,

el dia se sol dividir en parts mes grans, que proporcionen una infor-

macio mes o menys aproximada sobre l'interval de referencia. L'orga-

nitzacio que la comunitat linguistica imposa al decurs del dia esta fo-

namentada en parametres culturals, amb influencies historiques i

socials. Per aquest motiu, les parts diferenciades solen variar d'una

comunitat a l'altra i fins i tot entre els dialectes d'una mateixa llen-

gua. Una de les divisions del dia mes comuna per a molts parlants de

catala es rnatinada, coati, migdia, tarda, vespre i nit, corn a parts prin-

cipals.
En catala, la localitzacio d'un esdeveniment en una hora determi-

nada o en una part del dia pren sintacticament la forma d'una cons-

truccio preposicional amb a.

(40) a. La pel•licula es a les deu
b. La reunio se celebrari al mati

En referencies temporals no especialitzades, les hores son les uni-

tats que situen els esdeveniments en el temps amb mes precisio. El

valor unidimensional de la preposicio a la fa idonia per a aquesta fun-

c16: el temps puntual de l'esdeveniment coincideix amb un punt refe-

rencial en la linia del temps. La concepcio puntual de les hores to un
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abast general en les Ilengues mes conegudes: a las tres, at three, a trois
heures.

Les hores, definides amb exactitud pel rellotge, compleixen dues
funcions essencials: d'una banda, marquen quotidianament el -pas del

temps>, i, en aquest cas, son enunciades segons el patro dinamic: ja

s'acosta l'hora, ja es l'hora. L'altra funcio essencial es la de localitzar

amb precisio els events en el temps, sobre la base del model temporal

estatic: arribarem ,puntualment,, a les dues.

La funcio localitzadora de les hores correspon invariablement a
una frase preposicional en la sintaxi. Aquesta caracterfstica diferencia
les hores d'altres unitats temporals numeriques que en catala activen
el patro dinamic del temps, amb les quals es combinen formant el
que anomenem enniuament (seccio 21). La base de les hores no va
mes enlla del limit de 24 unitats, molt marcat, com he dit, pel canvi
dia-nit i la manera corn aixo afecta els habits de les persones.j5 A di-
ferencia dels dies que to un mes o un any, poques persones saben les
hores que to un mes o un any, perque es una dada poc operative dins
la cultura on vivim. Tots aquests factors motiven la diferencia de
tractament linguistic de les hores respecte a d'altres unitats nume-
rades.

19. L',,ORIENTACIO,, DE LES SERIES

En catala la localitzacio temporal en unitats numeriques activa el
model dinamic d'organitzacio conceptual mes ampliament que en
Ilengues com el castella o l'angles. La direccio d'acostament al centre
deictic, representada prototipicament pel verb venir, reflecteix l'or-
dre natural que moltes Ilengues han convencionalitzat per a les series
de coses en general . Diem que despres de 1'u ve el dos , i despres ve el
tres. Un mestre pot dir als alumnes que despres de la a ve la b, etc.

15. Joe Hilferthy ( c.p.) em va suggerir per a les 24 hores del diaun esquema circular
en Iloc de lineal . Tenint en compte el caracter autonom que mostren aquestes unitats
dins I'organitzacio temporal , em sembla una representacio molt encertada.
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Trobem natural aquesta forma d'expressar - nos: ho diem aixi perque es

aixi. De fet , pero , aquesta organitzacio dinamica no existeix objectiva-

ment en la realitat extra] inguistica ; forma part de l'ordre que hi projec-

tem per a fer-la abastable al nostre enteniment.

Aix6 no vol dir que l'ordre imposat sigui arbitrari ; les nostres ex-

periencies sensorials amb els objectes concrets que ens envolten, espe-

cialment les visuals, motiven I'organitzacio que projectem als dominis

mes abstractes . La manera com descrivim amb venir l'ordre en les se-

ries reflecteix la nostra percepcio de la segi encialitat amb que arriben

at primer pla del nostre camp de visio les persones i els objectes que,

des de diversos plans del fons , s'aproximen a la nostra posicio deictica.

Un exemple com el de ( 41) transparenta el fonament visual que mo-

tiva la concepcio dels dies numerats.

(41) «Tampoc els responsables de Columbia descansen tranquils , sobretot

quan veuen com s'apropa el 18 de juny, dia de l'estrena, i com 1'equip

d"`EI ultimo superheroe " - que aqui arribara el 20 d'agost - continua

rodant a Nova York.,, («Avui diumenge», 11-IV-93, p. 6)

Si amb venir representem l'orientacio dels objectes que s'aproxi-

men a nosaltres des de la nostra posicio d' observadors , amb anar ex-

presses 1'orientaci6 que nosaltres donem a les coses que controlem.

En el moment d'ordenar una pila de carpetes de colors podem indicar

que les grogues van despres de les blaves" ( fixem-nos en l'us del tem-

poral despres aplicat amb el sentit espacial de darrera).17 Les coses que

l'individu controla ,van- en la mateixa direccio que ell, metaforica-

ment endavant , que es corn entenem la direccio natural del progres

16. L'expressio de I'ordre natural vs. I'ordre imposat sembla que coincideix en cultu-

res familiars . En castella : despues del uno viene el dos; despues de la a viene la b; la verde

va delante. En angles: after 1 comes 2; b comes after a; the pink card goes after the green

one.

17. Tenint en compte que I'origen de despres es espacial (DECLC), podem tracar el

cami del canvi semantic: de I'espai al temps, i del temps novament a I'espai . No es un

cas aillat a la llengua , ni 1'6nica llengua on apareix aquest fenomen . La imbricacio espai-

temps es visible en expressions corn Tomba un caner abans, on abans to un sentit espa-

cial (c/. ('angles turn the street before).
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huma i de les coses que hi vei.em associades (com a el negoci no va, pero
anira, ja ho veuras).18

20. LA LOCALITZACIO EN DIES I ANYS XIFRATS

Els dies del mes s'expressen usualment amb numeros cardinals en
catala. Encara que els dies del mes son finits en el limit que donem a
cada dotzena part de l'any (les divisions temporals tenen en ultim
terme una funcio practica en els usos quotidians), els dies dels mesos
evoquen la base de 365 dies de l'any, representada holisticament per un
simbol numeric que el connecta als anteriors i als que potencialment
vindran. Aixi doncs, els dies numerats del mes perfilen subestructures
de la base que representa 1'extensi6 total d'un any.

Pel motiu que hem exposat a la seccio anterior, les unitats numeri-
ques en funcio locativa (exceptuades les hores) prenen la forma d'una
construccio nominal sense preposicio. Els exemples de (42)-(44) loca-
litzen el succes en el dia del mes, amb esment o no de l'any.

(42) -...el volum de morositat de la banca comptabilitzat el 31 del passat ge-
ner en aquest segment... - (<<Avui-, 16-11-94, p. 34)

(43) <<EI naixement de la Unio Europea el primer de novembre d'aquest any
1993, despres de la ratificacio del Tractat de Maastricht ...- (<<Avui>,
7-XI-93, p. 6)

(44) <<Si el vostre nom curt a la Ilista de guanyadors que es publicara el 18 de
febrer, retalleu el cupo adjunt i entregueu-lo amb el DNI...» (<<Avui<<,
16-11-94, p. 30)

L'ara deictic de 1'emissor s'activa en les constructions on figuren

18. Aquest patro conceptual motiva les diverses constructions amb el verb anar que
els parlants empren corn a mostra d'interes: que, com anem?; com et van les coses?; corn
et va, tot? En castella, konao (te) van las cosas?; en angles, how are things going?; how is it
going (for you) ? En canvi, una express16 coin cal acceptar les coses tal com venen, esta ba-
sada en la disposicio conceptual de l'individu corn a observador.
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paraules com passat (42), aquest (43), o simplement pel fet de no espe-

cificar 1'any (44). Per defecte, en aquest context la data queda definida

en 1'extensio de 1'any en curs. En canvi, la mencio explicita de 1'anv,

exemples de (45)-(46), elimina el valor deictic del locatiu temporal.

(45) Em vaig casar el 24 de juny del 1988 (pronunciada el 1995)

(46) <.El I S d'agost del 1991, Paul Simon en solitari va fer vibrar 750.000 per-

sones en un concert gratuit al Central Park...» («Avui», 26-VI-93,

p. 45)

A (45), Punic element temporal que lliga deicticament el parlant

prove del temps verbal (1'event va succeir abans d'ara ). El fet narrat a

(46) es completament independent del parlant ; nomes suggereix una

relacio entre 1'abans i Para del missatge (va fer vibrar). Naturalment, el

coneixement que el parlant to del moment en que emet el seu discurs li

permet fixar la posicio relativa entre el seu ara i el moment al•ludit en

la predicacio.

El fet d'afegir la unitat de mesura (dia, mes, etc .) precedint la unitat

numerada ( 47) no implica cap canvi de model ja que, com he indicat

(seccio 16), els noms comuns dels objectes temporals estan organit-

zats segons un patro dinamic de base numerica.

(47) a. «El dia 18 de juliol / jo em quedo sota el meu Ilen^ol...» (Josep M.

Espinas, «Avui diumenge», 18-VII-93, p. 56)
b. «El president Delors ha avan^at que (...) 1'any 2000 es pot haver re-

cuperat el creixement...» («Avui», 1-XI-93, p. 7)

(48) «Si el 1996 no som al Palau de I'Agricultura , el Lliure haura de tancar»

(«Avui», 6-X-92)

Com confirmen els exemples de (47)-(48), podem preveure en

ambdos casos una construccio sintactica sense preposicio.



262 Al. Teresa Yngles

21. ENNIUAMENT, PARALLELISME ESPAI-TEMPS

Els objectes es poden localitzar a 1'espai amb mes o menys precisio.
Podem indicar una localitzacio espacial amb diversos grans de reso-
luci.o:

(49) L'anell que busques... es a la sala/... es a la calaixera de la sala/... es al pri-
mer calaix de la calaixera de la sala/... es a dins de la capsa vermella del
primer calaix de la calaixera de la sala/... es a dins de la capsa vermella de
la dreta..., etc.

Aquesta manera progressiva de localitzar els objectes, o cnniua-
ment (« nesting », LANGACKER, 1993: 448) es un mecanisme que en ca-
tala tambe apliquem a la localitzacio precisa de successos en el temps.
La maxima informacio en una construccio enniuada apareix en aque-
lles expressions on figura l'hora i l'any. La localitzacio en hores adopta
sempre la forma d'una frase preposicional anib a, i la preposicio de
lliga les altres referencies locatives fins a la mes generica. A sota de
cada exemple de (50) -que pressuposen la localitzacio d'un event-
indico la relacio deictica parlant/construccio enniuada. Fixem-nos
que, com ja he suggerit abans, la deixi no es una nocio absoluta (+/-)
sing mesurable en termes de gradacio:

(50) a. A les dotze del migdia de dijous...
(expressi6 deictica, a traves del dia)

b. A les dotze del migdia de dijous, 25 de febrer...
(com ]'anterior, defctica a traves del dia)

c. A les dotze del migdia del dijous 25 de febrer...
(pot tenir un grau baix de deixi per la relaci6 sobreentesa que es
tracta de ]'any en curs)

d. A les nou del vespre del 28 de novembre del 1966...
(no deictica contextualment)

Tanmateix, fora de les bores, hi ha una relacio de subordinacio de
les unitats mes petites respecte a les mes grans que no es dona en el cas
de l'espai. Les unitats mes petites es dilueixen en I'espai temporal de la
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mes general i n'esdevenen parts. Es a dir, agafen valors partonimics

que queden definits dins de l'organitzacio conceptual mes generica, el

patro dinamic dels anys. Sintacticament, ho evidencia el fet que el cir-

cumstancial temporal es construeixi sense preposicio. A el juny de

l'any que ve o el juny del 1996, el mes no es destaca sobre la base esta-

tica sequencial dels dotze mesos que constitueixen un any; perfila una

part de 1'extensi6 d'un any precis que constitueix directament la seva

base.

(51) <<...la diputacio ha decidit de forma unilateral tancar la guarderia el juny
de 1994;...» («Avui>>, 1-VII-93, p. 15)

(52) >>El carismatic tenor ja va oferir un recital similar a l'homoleg Hyde

Park de Londres el juliol del 1991.>> (-Avui>>, 26-VI-93, p. 45)

Les expressions que descriuen parts de dies, estacions, etc. enniua-

des en unitats dinamiques mes grans presenten, logicament, la mateixa
estructura formal:

(53) -El mati del primer de setembre , a Barcelona , I'espectacle es extraordi-

nari» (J. M. Espinis , «Avui>>, 4-IX-93, p. 44)

(54) ,La tardor de 1960 hi havia hagut una visita apostolica ( inspeccio en

termes laics) del Sant Ofici» («Avui>>, 21-XI-93, p. 43)

La diferencia entre dues oracions com: l'accio to floc el coati d'un
dissabte i l'acc16 to floc un dissabte al mati (molt corrent en el catala par-
lat) es que a la segona no hi ha enniuament sing una especificacio addi-
cional de temps.

22. LA COHESIO DEI.S SISTEMES METAFORICS

L'article precedint el numero de l'any, com a (52), pressuposa una
concepcio del periode anual en forma d'unitat discreta. Aquesta unitat
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es la base que limita la localitzacio de les parts enniuades. Com a (51) i

(54), el numero de 1'any es expressat de vegades sense Particle, prece-

dit unicament de la preposicio de. De introdueix l'any com a punt refe-

rencial, pero desplaca el centre de la relacio asimetrica, de 1'any a la

unitat menor. La frase preposicional actua semanticament com un mo-

dificador, semblant al nom dels mesos en relacio als dies: l'onze de se-

tembre; l'octubre de 1939. La construccio amb de afebleix la idea de

sequencialitat dels anys perque no els ressalta com a unitats discretes.

En castella, llengua en la qual la construccio de + (any) es l'habi-

tual, la localitzacio en anys numerats esta concebuda segons la meta-

fora del temps estatic. La preposicio en construeix les unitats de mes

durada en forma de porcions extenses: en 1999, en diciembre. Aquesta

configuracio fa que I'event en relacio es visualitzi localitzat en els seus

limits, possible fins i tot quan els anys son constructs en forma d'uni-

tats discretes (55).

(55) -La empresa perdio en el ano 1994 unos 1.200 millones de pesetas.-

(-El Mundo,>, 9-IV-95, p. 52)

En castella, la localitzacio temporal tendeix a evocar una relacio

d'inclusio (basada en la durada de les unitats) en casos en que en catala

els events es localitzen en unitats discretes (sintacticament, sense pre-

posicio), evocant la relacio de simultanectat que he esmentat abans

(seccio 11). En canvi, contrastant amb els anys i els mesos, els dies nu-

merats, pel fet de ser unitats <<curtes>> que se succeeixen rapidament,

activen tambe el patro dinamic d'organitzacio temporal.

(56) ,El jefe de Policia de Malabo mato el 28 de enero a un miembro del par-

tido de Severo Moto..... (-El Mundo», 9-IV-95, p. 1)

Per les caracteristiques semantiques que defineixen funcionalment
els mesos i els anys en castella (extensions de temps en hoc d'unitats
discretes), les unitats temporals encadenades no evoquen respecte a
l'any una relacio inclusiva de part-tot: sucedio en abril de 1940.

El > pes- del circumstancial en el missatge no es el mateix en tots
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els casos. Unes vegades, forma part del focus, com a (57). D'altres,

l'esment de la data compleix una funcio informativa menys central en

el conjunt del missatge (58):

(57) b. <Els fets van passar a Olot el juliol del 1991 quan els dos homes es

van enfrontar per una discussio ...» (<<Avui>, 1-111-93, p. 18)

(58) <Aixi doncs, el Pujol que la nit del 22 de maig de 1960 va a la preso des-

pres de fer sonar "Els Segadors"...» (« Avui>>, 13-111-92, p. 15)

Sembla que hi pot haver una distincio funcional en I'us de de/del

introduint l'any, derivada de la importancia relativa de 1'expressi6 tem-

poral en el context general del discurs. Alguns contextos, com el de

(57) respecte al de (58), resulten clars en aquest sentit. En tot cas,

pero, la irregularitat en el corpus examinat per a fer aquest article mos-

tra que no es tracta d'un criteri ben establert. La possibilitat d'aquesta

discriminacio prove del canvi de centralitat en la unitat de temps a l'in-

terior mateix de la construccio temporal. Desplacada de 1'any a la uni-

tat mes petita, la referencia temporal afebleix la relacio deictica entre

!'any ressenyat i el del present del missatge.

23. LA LOGICA DE LA PERCEPCIO VISUAL EN LA METAFORA

En aquesta tiltima seccio veurem de quina manera tan subtil aspec-
tes basics de l'experiencia visual, com ara la distancia relativa del pri-
mer pla respecte al pla d'origen d'un objecte que es desplaga o la conti-
guitat espacial que comporten certs moviments de curta trajectoria,
traven logicament 1'estructura de les metafores. La hipotesi que pro-
poso es que aspectes de la conceptualitzacio egocentrica de 1'espai
<creen>> els condicionaments necessaris per a l'adequacio pragmatica
de certes expressions temporals.

Les hores son unitats de curta durada. Les construccions amb
verbs de moviment que prenen per subjecte les hores deixen entre-
veure una concepcio de la seva situacio en «1'espai del futur>> on s'ori-
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ginen, no allunyada de la posicio del parlant (el present). El curt inter-
val de successi6 entre elles motiva probablement aquesta disposicio i
fa dificil la seva visualitzacio com a provinents d'un origen llunya. Mo-
tivacions conceptuals fonamentades en el nostre coneixement de 1'ex-
tensi6 i la distancia poden donar compte de per que diem que les hores

<<s'acosten>> o <<arriben>>, pero no solem dir que «venen»:

(59) '`Ja venen les 4

Hi anirem 1'hora que ve
S'acosten les tres i no hem acabat
Sort que ja arriben les cinc

Sembla que el catala distingeix entre aquelles unitats que s'originen

en un punt proper al present (cap a on viatgen) i les que parteixen d'un

punt mes allunyat, a causa de la llargaria temporal que defineixen. No-

mes aquestes darreres s'adapten a la configuracio semantica de venir.

Aquest tall en la linia del temps comenca, com a periode convenciona-

litzat en la llengua, amb la unitat setmanal. Fixem-nos que l'express16

temporal de (60)

(60) Aquest tema el veurem el dia que ve

pressuposa un periode superior a un dia: el dia al•ludit no correspon al

de la successi6 natural de dies sing al dia en que tindra floc la proxima
classe. D'altra banda, expressions com diumenge passat/vinent no evo-

quen una sequencialitat entre unitats separades per un dia (rarament

podriem entendre que el dia que ve es dema). Formes de la llengua es-
crita com propvinent i proppassat poden assenyalar la proximitat cap al

futur o el passat d'unitats menors com els dies (elproppassat dissabte),
pero tampoc no evoquen la sequencialitat natural d'un dia.

Venir pressuposa tipicament distancia entre el punt d'origen i el

centre deictic. Aquest verb apareix sovint acompanyant unitats tem-

porals mes extenses que les bores i els dies:

(61) L'estrenen la setmana/el mes/la primavera/1'any que ve
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El fet de tenir una durada mes llarga permet concebre aquestes uni-

tats acostant-se al present deictic del parlant (almenys durant un pe-

riode maxim que iguala al de la unitat). Situades les unes darrere de les

altres, el temps que <<triguen a arribar al present- fonamenta la cohe-

rencia semantica d'expressions com ara la setmana vinent, el mes vinent

o l'any vinent.

Venir no es 1'6nic verb que trasllueix una logica consistent respecte

a la disposicio i la -forma,, de les unitats a I'espai temporal. Un verb

com entrar suggereix un moviment de trajectoria curta que posa en re-

lacio dos espais contigus. Tambe en aquest cas, la durada de les unitats

influencia I'tis que els parlants fan de les expressions derivades d'a-

quest verb. Els parlants utilitzen el modificador entrant quan fan refe-

rencia a les setmanes i els mesos:

(62) La setmana entrant/ el mes entrant

Les setmanes i els mesos son unitats de durada intermedia (entre

els dies i els anys), propietat que permet als parlants concebre-les si-

tuades relativament a la vora, en -espais» contigus al present (gairebe a

punt d'-entrar-hi-), durant un temps gairebe equivalent: podem dir la

setmana entrant cada dia, de dilluns a (probablement) dissabte. La pro-

jecci6 al domini del temps de coneixements de la forma i l'espai pot

donar rao del fet que els parlants no utilitzin la mateixa expressio amb

unitats -mes llargues>>, com ara l'any o el segle, que impliquen inter-

vals mes extensos i, per tant, una posicio en I'espai del futur molt allu-

nyada respecte al present, coca que dificulta la seva visualitzacio com

a provinents d'un espai contigu: '`la primavera/l'any/el segle entrant.

Tenint en compte la logica que fonamenta l'organitzacio temporal,

basada en 1'experiiencia de 1'espai i la percepcio visual vivencialment in-

terioritzades, es comprensible que la llengua no hagi fixat una cons-

truccio que els parlants nomes podrien utilitzar, posem per cas, uns

dies abans de la primavera, 1'6ltim mes de cada any o l'ultim any de

cada segle.
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24. CONCLUSIO

El que dona als individus el poder del raonament abstracte es la
seva capacitat de conceptualitzacio. La forma sintactica de les cons-
truccions temporals en catala, (luny de ser arbitraria, es motivada per la
semantica . D'una Banda, per les metafores del temps convencionalitza-
des en la llengua, amb una organitzacio estatica i una de dinamica, di-
rectament relacionades amb la presencia o l'absencia de preposici6. De
l'altra, perque les preposicions , que defineixen l'espai amb valors se-
mantics especifics , evoquen les formes amb que la llengua distingeix
les unitats temporals, ressaltant unes o altres propietats d'entre una di-
versitat de possibles construalitats alternatives , limitada per la cohe-
rencia i la logica internes del model metaforic.

Finalment , dic com Wierzbicka en el seu estudi sobre el temps en
angles (1993) que, com altres hipotesis cientffiques , la correccio dels
raonaments semantics que proposo aquf no es poden provar. Es po-
den, en tot cas, comprovar atenent a la coherencia global de l'organit-
zacio interna del sistema temporal en catala i en comparacio amb el
d'altres llengi es dins la mateixa cultura i en cultures molt diferents,
que ens poden descobrir la immensa capacitat creativa de la ment

humana.

M. TERESA YNGLES
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