
MERITXELL MATA

ELS ADVERBIS D’ACTE DE PARLA
I EL MODUS ORACIONAL*

1. INTRODUCCIÓ: MODUS I DICTUM

Ara, que la investigació lingüística es pot nodrir de les propostes
d’anàlisi sobre la perifèria esquerra realitzades per autors com per
exemple Rizzi (1997 i ss.) o Cinque (1999 i ss.) i molts altres de pos-
teriors, és més que mai un bon moment per estudiar com el concepte
de modus de Bally (1932) s’integra sintàcticament dins l’estructura
oracional. Segons el Diccionari de Lingüística, editat per Pérez Sal-
danya i altres (1998), el dictum s’identifica amb el contingut objectiu
de l’oració amb independència del tipus de modalitat amb què el sub-
jecte parlant copsa aquest contingut. I, en oposició, el modus es defi-
neix com el contingut expressiu o actitud que manifesta el parlant da-
vant del contingut d’allò que diu (o dictum).

Molts dels autors que aborden l’examen d’aquests conceptes són
deutors de Bally, el lingüista que defensa la necessitat de tenir en
compte les relacions que existeixen entre els plans lògics, els psicolò-
gics i els lingüístics en qualsevol enunciació. Bally (1932: 35) subratlla
que la comunicació del pensament ha de distingir de forma clara entre
allò que és representació rebuda pels sentits, la memòria o la imagina-
ció i l’operació psíquica que el subjecte projecta sobre aquesta repre-
sentació. Per tant, entén la modalitat com l’expressió de les opera-
cions psíquiques del subjecte parlant; amb la modalitat, doncs,
s’estableix una relació entre l’individu i els enunciats que produeix.
Aquestes idees donen lloc a la teoria de la frase explícita. Segons
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aquest autor, la frase explícita comprèn dues parts: l’una té relació
amb el procés que constitueix la representació, la qual Bally anomena,
seguint l’exemple dels lògics, el dictum. L’altra part té relació amb l’o-
peració psíquica duta a terme pel subjecte parlant. La importància del
modus en la creació del sentit dels enunciats, la testifica Bally dient
que la modalitat és l’ànima de la frase.

En aquest estudi, mostrarem que la distinció de Bally (1932) té
raó de ser. Defensarem que en l’estructura oracional hi ha d’haver lloc
per a alguns elements de modalització més explícits com, per exemple,
determinats operadors interrogatius o exclamatius, elements de fo-
cus, determinats adverbis, etc.

2. ELS ADVERBIS D’ACTE DE PARLA

Els elements que estudiarem més especialment seran els adverbis
d’acte de parla1 i, per extensió, els sintagmes preposicionals equiva-
lents,2 relatius a les actituds o creences de l’emissor respecte a les si-
tuacions que enuncia. El nostre principal objectiu serà descriure el
comportament semàntic, pragmàtic i sintàctic d’aquests adverbis i do-
nar compte de la posició que ocupen en cada cas en l’espai reservat per
als elements que manifesten el modus oracional: la perifèria esquerra
de l’estructura oracional.

La classificació dels adverbis d’acte de parla que assumirem es
basa sobretot en la configurada a Etxepare (1997: 2.2.1),3 on aquest ti-

1. Al marge de la terminologia que nosaltres, d’acord amb López i Morant (2002),
utilitzem per referir-nos a aquesta classe d’adverbis, n’hi ha d’altres com la de Speaker
Oriented, de Jackendoff (1972); la d’adverbis oracionals, d’Espinal (1985 i ss.) o Tor-
ner (2005); la d’adverbis externs al predicat, de Kovacci (1999) o Lonzi (1999); etc.

2. És important tenir present que encara que preferentment utilitzarem el ter-
me adverbi, en aquest treball també ens interessem per aquests sintagmes preposi-
cionals.

3. La classificació d’Etxepare (1997) procura recollir els tres nivells de l’anàlisi
semàntica de Frege (1985) per a les produccions declaratives: els pensaments, els judi-
cis i les assercions. També Jackendoff (1972) es va servir d’aquest esquema per establir
la seva tipologia adverbial., a partir de la qual, Bellert (1977) va elaborar una refinada
taxonomia.
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pus d’adverbis es divideixen en quatre grups. Nosaltres, seguint Ro-
dríguez Ramalle (2003), entre molts altres, n’hi afegirem un altre: els
de tòpic o temàtics.

Adverbis modals:
— epistèmics: probablement... (cat.); seguramente... (esp.)
— evidencials: evidentment... (cat.); obviamente... (esp.)
Adverbis avaluatius: sortosament, afortunadament, feliçment,

sorprenentment, naturalment, lògicament... (cat.); lamentablemente,
lastimosamente, asombrosamente, desgraciadamente... (esp.)

Adverbis de tòpic: tècnicament, lingüísticament, genèticament...
(cat.); químicamente, literariamente.... (esp.)

Adverbis del tipus per descomptat: per descomptat, esclar4... (cat.);
desde luego, claro... (esp.)

Adverbis pragmàtics: sincerament, francament, confidencial-
ment... (cat.); honradamente, honestamente.... (esp.)

2.1. Caracterització general: adverbis oracionals

Allò que tenen en comú els nostres adverbis i que els diferencia de
molts altres és que resten fora de l’abast proposicional i, per tant, ocu-
pen una posició perifèrica en l’estructura oracional. Les següents pro-
ves formals són algunes de les que s’utilitzen en la bibliografia per
identificar-los de manera general:

a) Els adverbis oracionals, contràriament als adverbis que modifi-
quen el predicat, no es veuen afectats per la negació.

(1)
a) La història no ha finalitzat desgraciadament (sinó de manera

afortunada).
— adverbi de mode, no oracional.

4. Escrit d’aquesta manera, com ja és habitual en alguns mitjans de comunicació,
per oposar-lo al predicat és clar.

Llengua & Literatura 18-3  24/7/07  11:57  Página 287



Meritxell Mata288

b) La història no ha finalitzat, desgraciadament (*sinó de manera
afortunada).
— adverbi avaluatiu, oracional.

b) No resten tampoc sota l’abast de la interrogació.5

(2)
a) *Has pogut resoldre el problema, afortunadament?6

b) La història va finalitzar desgraciadament (o d’una forma afor-
tunada)?

c) La llibertat posicional dels adverbis oracionals és més gran que la
dels modificadors del predicat. Aquest tret s’associa a determinades
característiques fonològiques que posen de manifest la independència
fònica pel que fa a la resta de l’oració. En concret, aquests elements
presenten un patró entonatiu propi i poden anar acompanyats de
pauses. Els següents exemples d’Hernanz i Brucart (1987) mostren
aquesta doble dissimilitud fònica i posicional.

(3)
a) *Duramente, María trabaja.
b) *María, duramente, trabaja.

— adverbi de mode, no oracional.
c) *María trabaja, duramente.

(4)
a) Sócrates, lamentablemente, bebió la cicuta.
b) Sócrates bebió, lamentablemente, la cicuta.

— adverbi avaluatiu, oracional.
c) Sócrates bebió la cicuta, lamentablemente.

5. Amb aquests tipus d’adverbis només són possibles les preguntes eco.

a) Francament, què en penses, d’això?
b) Francament?

6. Aquest adverbi, en aquest cas, és oracional i no és equivalent al sintagma pre-
posicional d’una forma afortunada.
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d) Els adverbis oracionals com desafortunadament no són sensibles a
l’Aktionsart del predicat oracional. Per això poden coaparèixer, com
notem a (5b), amb predicats estatius com el verb adorar. En canvi, a
(5a) veiem que la coaparició d’adverbis no oracionals amb aquests ti-
pus de predicats, resulta agramatical.

(5)
a) *La Maria pesa delicadament cinquanta quilos.
b) Desafortunadament, la Maria no adora la música.

2.2. Els adverbis modals

Presentem els adverbis modals com a modificadors del valor de
veritat. Un argument que ho corrobora és que les construccions que
contenen aquests tipus d’adjunts poden ser parafrasejades per una
proposició més complexa, en la qual es fa patent que l’adverbi és un
modificador de l’operador de veritat. Així, si en una oració tenim un
adverbi com probable, podrem parafrasejar (6a) com (6b), on proba-
ble ara modifica l’adjectiu que expressa el valor de veritat cert.

(6)
a) Probablement, no anem de vacances aquest any.
b) És probablement cert que no anem de vacances aquest any.

Una altra propietat dels adverbis modals, destacada per Kovacci
(1999) és que aquests tipus d’adverbis admeten una glossa amb l’ad-
jectiu de base en funció d’atribut d’una oració copulativa amb subjec-
te oracional (7) o amb una coordinació, el segon membre de la qual
conté un demostratiu (8). Aquest demostratiu sempre es refereix al
modus oracional i no al dictum, tal com manifesta l’explicitació de la
referència del pronom.

(7)
a) Òbviament, dos i dos són quatre.
b) És obvi que dos i dos són quatre.
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(8)
a) Dos i dos són quatre, i això és obvi.
b) *Dos i dos són quatre, i això —el resultat de la suma— és obvi.
c) Dos i dos són quatre, i això —la meva asseveració— és òbvia.

També és important notar, com afirma Etxepare (1997), que
aquesta classe d’adverbis no tenen les formes positives o negatives cor-
responents a causa de les seves propietats semàntiques.

(9)
*Improbablement, no anem de vacances aquest any.

Un altre fet molt remarcable és que els adverbis modals són incom-
patibles amb les interrogatives totals (10a), ja que en aquestes es qües-
tiona el valor de veritat d’una proposició i esdevé impossible expressar
el valor de la proposició i qüestionar-la alhora. Pel mateix motiu, els ad-
verbis modals no poden aparèixer en contextos imperatius (10b).

(10)
a) *Segurament, ha arribat el Joan?
b) *Probablement, para!

2.2.1. Els adverbis evidencials i els adverbis epistèmics vs. els adverbis
alètics

Els anomenats adverbis modals han estat tractats com una matei-
xa classe unitària en algunes tipologies com la de Bellert (1977), la
d’Espinal (1983; 1985 i ss.); la d’Etxepare (1997); la de López i Morant
(2002), dins de la Gramàtica del Català Contemporani o la de Lonzi
(1991), dins de la Grande grammatica italiana di consultazione. Però,
en moltes d’aquestes classificacions, els seus autors, ja noten que, tot
i que el conjunt d’adverbis considerats tenen molts punts en comú, hi
ha determinades diferències sintàctiques i semàntiques entre ells.

Seguint Cinque (1999) i Lyons (1977), assumirem que aquesta
gran classe dels modals es divideix en: adverbis evidencials, adverbis
epistèmics i adverbis alètics.
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a) Els adverbis evidencials (aparentment, òbviament, clarament,
evidentment, ...)7 indiquen la forma com ha estat adquirida la infor-
mació compartida entre l’emissor i el receptor aportada per la frase.
Aquests adverbis expressen el tipus de coneixement en què es basa l’a-
firmació; i això implica també indirectament una valoració sobre el
valor de veritat de l’oració.

Una propietat d’aquests adverbis és que, a diferència de la resta
dels modals, pressuposen el valor de la veritat de l’oració a la qual mo-
difiquen. És a dir, són factius, i per tant, la seva omissió no altera el
valor de veritat de l’oració. Vegem que només (11a), contràriament a
(11b) o (11c), implica la proposició Estamos equivocados.

(11)
a) Òbviament estem equivocats. > Estem equivocats.
b) Probablement estem equivocats. / Estem equivocats.
c) Possiblement estem equivocats. / Estem equivocats.

Altres peculiaritats dels evidencials són les següents:

— La possibilitat que tenen alguns d’aquests elements com evi-
dentment d’aparèixer en determinats contextos quantificats.

(12)
a) Evidentment que vindré!
b) *Certament que vindré!
c) *Probablement que vindré!

— No admeten gradació perifràstica (*Poc certament).

b) Els adverbis epistèmics (probablement, presumiblement, suposa-
dament, ...) expressen el grau de compromís que el parlant assumeix
respecte a la veritat de la proposició compresa en l’enunciat.

7. Hem de tenir en compte que algunes d’aquestes formes, com ara aparentment,
poden utilitzar-se com a modificadors del predicat. Llavors el seu comportament
sintàctic és totalment diferent.
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c) Els adverbis alètics (necessàriament, possiblement), segons Lyons
(1977), manifesten les veritats en tots els móns possibles, en el cas que
hi hagi relació de necessitat, o les proposicions que no són necessària-
ment falses, esdevenint certes com a mínim en un món possible, si hi
ha una relació de possibilitat. Una prova que diferencia els adverbis
alètics dels evidencials i dels epistèmics és que els primers, al contrari
dels altres, poden aparèixer en construccions interrogatives.

(13)
a) Han de ser solters necessàriament / per força els sacerdots

catòlics?
b) *Han de ser probablement les cinc en punt?

Aquest fenomen ens fa pensar que els adverbis de modalitat alèti-
ca no són oracionals i no ocupen necessàriament posicions perifèri-
ques, intuïció que ve corroborada pel fet que aquests adverbis sí que
resten dins l’abast de la negació.

(14)
Si no ets casat, no vol dir necessàriament que no tinguis família,

pots tenir parella de fet.

A més a més, la modalitat que expressen aquests adverbis no té
tant a veure amb la implicació d’un participant de l’acte de parla, com
amb una relació lògica. Per tot això, deixem aquesta (sub)classe d’ad-
verbis modals fora del nostre estudi.

2.3. Els adverbis avaluatius

Els adverbis propis d’aquest tipus8 permeten que l’emissor ava-
luï la situació expressada en la proposició considerada globalment
com un fet. L’aspecte avaluatiu que posseeixen aquests modifica-
dors s’aprecia de forma clara en les següents glosses, ja que la sinta-

8. Anomenats factius per López i Morant (2002) i emotius per Kovacci (1999).
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xi diferencia el fet sobre el qual s’efectua la valoració de la valoració
mateixa.

(15)
a) Desgraciadament, no va arribar a temps.
b) Va ser una desgràcia que no arribés a temps.
c) No va arribar a temps, i això, va ser una desgràcia.

Com fa notar Etxepare (1997), els adverbis avaluatius són dife-
rents dels epistèmics principalment per una raó: perquè són factius.
Per aquest motiu, si es prescindeix de l’adverbi les condicions de ve-
ritat de l’oració són les mateixes condicions de veritat de l’oració en
la seva totalitat. Conseqüentment, mentre que en el cas dels adver-
bis epistèmics, la veritat de (16a) no exigeix la veritat de (16b), quan
es tracta dels adverbis avaluatius, la veritat de (17a) exigeix la veritat
de (17b).

(16)
a) Probablement, el Joan ja ha arribat.
b) El Joan ja ha arribat.

(17)
a) Afortunadament, el Joan va venir.
b) El Joan va venir.

Aquest contrast es dóna perquè els adverbis modals són opera-
dors del valor de veritat de l’oració, mentre que els avaluatius ho són
del judici.

Un altre fet que cal remarcar és que, com veiem a (18), els adver-
bis avaluatius poden precedir els adverbis modals, però no pas a la in-
versa.

(18)
a) Afortunadament, el Joan probablement vindrà.
b) *Probablement, el Joan afortunadament vindrà.
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Alguns dels adverbis avaluatius, contràriament als modals, sí que
poden tenir les formes morfològiques positives o negatives correspo-
nents.

(19)
Desafortunadament, el Joan ha arribat.

En els cas dels avaluatius, com en el dels epistèmics i els eviden-
cials, també és impossible la seva aparició en les interrogatives totals,
ja que en aquestes construccions es qüestiona el valor de veritat de
l’oració i els avaluatius operen sobre judicis o proposicions avaluades.
Per tant, la presència d’un avaluatiu implicaria el valor de veritat de
l’oració i això és impossible.

(20)
*Dissortadament, demà no vindrà?

Al contrari que els epistèmics, aquests adverbis poden ser emprats
com a modificadors del predicat. Vegem aquest ús a (21).

(21)
Espero que tot es resolgui feliçment (de manera feliç).

És interessant destacar, tal com observa Torner (2005), que el
(sub)grup d’adverbis d’aquest tipus que indiquen fortuna o felicitat i
els seus antònims (desgraciadament, lamentablement, afortunada-
ment, feliçment, ...), en el seu ús no marcat, s’orienten cap a l’emissor,
però que en determinades ocasions un complement introduït per la
preposició final per a designa l’experimentador de la situació, sigui
l’emissor o no ho sigui.

(22)
a) Desgraciadament pels alumnes, no han ajornat l’examen.
b) Afortunadament per a mi, la nostra relació s’ha acabat.
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2.4. Els adverbis de tòpic o temàtics

La funció dels adverbis de tòpic9 és aportar el marc rellevant que
l’emissor creu convenient per avaluar l’adequació d’un determinat
acte de parla. Són, per tant, modificadors de tota la proposició.
Aquestes formes adverbials permeten una paràfrasi amb el gerundi,
Adv + parlant (23a), o amb el sintagma preposicional des del punt de
vista... (23b).

(23)
a) Genèticament parlant, el català és una llengua romànica.
b) Des del punt de vista sintàctic, aquesta anàlisi és absurda.

Una altra propietat d’aquests adverbis, que els diferencia de la res-
ta que hem tractat, és que són formats a partir d’adjectius relacionals;
per això, com veiem a (24a), no poden ser quantificats.10

(24)
a) *Molt sintàcticament, aquesta anàlisi és absurda.
b) Molt probablement, demà no podré venir.

És interessant notar que aquests adverbis tenen gran llibertat po-
sicional i poden seguir tant un adverbi modal com un d’avaluatiu o un
de pragmàtic (25). També en poden precedir un de modal, un d’ava-
luatiu o un del tipus per descomptat (26).

(25)
a) Probablement, políticament encara hi hagi alguna cosa a fer.
b) Desgraciadament, políticament no hi ha res a fer.
c) Sincerament, políticament no hi ha res a fer.

9. Anomenats adverbis temàtics o de punt de vista per López i Morant (2002);
adverbis d’enquadrament per Lonzi (1999) i adverbis nocionals per Kovacci (1999).
Torner (2005), tot i que no són objecte directe del seu estudi, els equipara en certa ma-
nera als restrictius del valor de veritat.

10. Tampoc no es poden quantificar ni els adverbis evidencials (tal com ja hem co-
mentat), ni els adverbis del tipus per descomptat.
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(26)
a) Econòmicament, probablement encara hi hagi alguna cosa a fer.
b) Econòmicament, desgraciadament no hi ha res a fer.
c) Econòmicament, per descomptat que no hi ha res a fer.

A part de l’ús que hem presentat, aquestes formes adverbials tam-
bé poden comportar-se com a modificadors del predicat i funcionar
com a complements circumstancials de manera.

(27)
He analitzat la frase sintàcticament (de manera sintàctica).11

2.5. Els adverbis del tipus per descomptat

Les formes adverbials com per descomptat, esclar, por supuesto o
claro,12 tenen la peculiaritat de constituir per elles mateixes una asserció.

Si considerem el comportament d’aquests adverbis en construc-
cions interrogatives totals, a primera vista sembla que es comportin
com els modals.13 Vegem el següent exemple:

(28)
a) El Joan va estar atent a la reunió?
b) Per descomptat.
c) Probablement.

Però hi ha una diferència clarament significativa entre totes dues
classes. Mentre que els modals poden anar seguits d’expressions que
denotin valor de veritat com si o no (29b), els elements com per des-
comptat o claro, no poden (29c-d).

11. En aquest cas l’adverbi modifica el verb perquè, de fet, modifica el nom que
subjau en l’estructura argumental del predicat. Analitzar sintàcticament equival a fer
una anàlisi sintàctica.

12. Martín Zorraquino (1994) els anomena assertius i també inclou dins d’aquest
grup les formes evidentemente i naturalmente, les quals nosaltres tractem com a evi-
dencials, i l’element de polaritat positiva sí, que resta fora del nostre objecte d’estudi i
únicament el tractarem comparativament.

13. De fet, Espinal (1987), entre d’altres, tracta aquests tipus d’adverbis com a
modals. En concret, ella es refereix a of course.
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(29)
a) El Joan va estar atent a la reunió?
b) Probablement, sí.
c) *Per descomptat, sí.
d) *Claro, sí.

Tenint present el valor assertiu d’aquests elements i observant aques-
tes dades, d’acord amb Etxepare (1997), arribem a la conclusió que po-
dem analitzar aquests adverbis com a operadors del valor de veritat, de la
mateixa manera que ho són els elements de polaritat com, per exemple,
sí. La posició sintàctica que ocuparan justificarà el seu valor emfàtic.

Aquests elements, igual que els adverbis evidencials i els de tòpic,
ni admeten gradació perifràstica ni es poden quantificar (*Poco por
supuesto). A més, al contrari que les de les altres classes,14 tenen la pe-
culiaritat d’aparèixer en contextos quantificats emfàticament, sempre
i quan precedeixin el complementant que.15

(30)
a) Per descomptat que vindré!
b) *Probablement que vindré!
c) Esclar que arribarem a temps!
d) *És clar que arribarem a temps!

2.6. Els adverbis pragmàtics

Els adverbis pragmàtics16 són modificadors del discurs que no te-
nen relació estructural ni funcional amb la proposició ni amb cap dels

14. Recordem que hi ha alguna forma adverbial (evidentemente o naturalmente)
que pertany a la classe dels evidencials que també pot compartir aquesta propietat si
adquireix valor quantificacional.

15. Hi ha elements com els adverbis de tòpic o els pragmàtics que poden precedir-
los, tal com justificarem a la proposta d’anàlisi.

16. Kovacci (1999) i Torner (2005) els anomenen enunciatius orientats a l’emissor
(o al receptor); Lonzi (1999), adverbis d’acte lingüístic; López i Morant (2002), adver-
bis dialògics; i Espinal (1985; 1987), disjunts.
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seus constituents, i pragmàticament s’orienten cap a un dels partici-
pants de l’acte lingüístic: l’emissor (31a) o el receptor17 (31b).

(31)
a) Francament, el Josep cuina bé.
b) Sincerament, és un bon cantant?

Quan aquestes formes adverbials indiquen l’avaluació de l’emis-
sor sobre la seva pròpia actitud, a diferència dels adverbis avaluatius,
que permeten que l’avaluació s’atribueixi a l’emissor d’un discurs re-
produït en una subordinada, els adverbis pragmàtics, com fa notar
Torner (2005), no poden aparèixer en aquests tipus de contextos per-
què aquests elements sempre s’orienten cap a un dels participants de
l’acte de parla, no cap a l’argument extern.

(32)
a) *El Joan va afirmar que, honestament, les coses no són mai tan

fàcils.
b) El Joan va afirmar que, desgraciadament, les coses no són mai

tan fàcils.

Els adverbis pragmàtics constitueixen una evidència empírica a fa-
vor de l’anomenada hipòtesi performativa (ROSS (1970), SCHREIBER

(1971) i ETXEPARE (1997), entre d’altres). La formulació específica d’a-
questa hipòtesi assumeix que les produccions declaratives són intro-
duïdes per un verb performatiu amb el significat de dir en primera
persona del singular. Vegem la paràfrasi de (33).

(33)
a) Estic cansat.
b) Dic que estic cansat.

17. La lectura que aquests adverbis indiquin l’actitud que s’espera que mantingui
el receptor en la seva resposta quan tenim construccions interrogatives (31b), també la
podem tenir en contextos de cita indirecta.

Le pregunté a calzón quitado que si, honradamente, era útil que fuera con él. J.
FEO, Aquellos años. [ex. extret de Torner (2005)]
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El verb performatiu a (33b) denota una relació entre el parlant i el
contingut proposicional de l’oració, i el contingut lèxic d’aquesta re-
lació denota un tipus específic d’acte il.locutiu. Seguint la hipòtesi
performativa, els adverbis pragmàtics tenen la funció de modificar el
verb performatiu implícit, de la mateixa manera que ho poden fer els
adverbis de manera (vegeu BELLERT (1977)). A (34) s’observa com
aquests adverbis poden modificar l’acte de parla i els resultats en la
força il.locutiva es poden veuen afectats.

(34)
a) Francament, no ho facis un altre cop.
b) Confidencialment, quina mandra que em fa anar-hi!
c) Sincerament, has fet això?

A (34a) es fa una petició franca i a (34b) allò que és confidencial és
la meva exclamació. A (34c) tenim dues lectures: la construcció es pot
entendre com una pregunta sincera, o bé com una sol.licitud dirigida
al receptor perquè aquest adopti, en la seva resposta, l’actitud denota-
da per l’adverbi. Segons Gallego (2004), no és sincer, franc o confi-
dencial el contingut proposicional, sinó la força de l’acte il.locutiu.

És important fer veure que els adverbis pragmàtics, igual que els
avaluatius, els evidencials o els de tòpic, i contràriament als epistèmics
o als del tipus per descomptat, no condicionen el valor de veritat de
l’oració.

(35)
a) Honestament, si tu no ho vols fer, jo tampoc.
b) Desgraciadament, si tu no ho vols fer, jo tampoc.
c) *Probablemente, si lloviera, no saldríamos.

Les interrogatives totals busquen determinar el valor de veritat as-
signable a la proposició que vehiculen; per tant, la resposta ha de ser un
element que denoti o impliqui un valor de veritat. Justament per això es
dóna el següent contrast entre els tres tipus d’adverbis d’acte de parla
comtemplats per Jackendoff (1972) i Bellert (1977), on els uns modifi-
quen el valor de veritat, els altres el judici i els restants l’acte de parla.
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(36)
El Joan va parar atenció a la reunió?
a) *Francament.
b) Afortunadament.
c) Probablement.

Una altra propietat d’aquest grup és que, a part de l’ús que hem
descrit, aquests elements també poden funcionar com a modificadors
de mode (37a) o en determinats casos com, honestament o honrada-
ment, com a adverbis orientats al subjecte (37b).

(37)
a) Hauríem de parlar francament sobre la nostra relació.
b) El Joan no té gaire temps; per això, honestament, ha decidit no

acceptar dirigir el projecte.

Per últim, cal destacar que aquests adverbis precedeixen tota la
resta dels adverbis d’acte de parla.

(38)
a) Sincerament, desgraciadament em serà impossible assistir-hi.
b) *Desgraciadament, sincerament em serà impossible assistir-hi.

3. PROPOSTA D’ANÀLISI

3.1. L’estructura oracional

Per donar compte de la posició que ocupen els adverbis d’acte de
parla en l’estructura oracional, assumirem que la representació es-
tructural de l’oració s’organitza, seguint Rizzi (1997), al voltant de les
tres capes següents:

a) El nivell lèxic (IV), encapçalat pel verb, que es correspon amb
la predicació: aporta la informació temàtica i defineix l’espai en què es
produeix l’assignació de papers temàtics.
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b) El nivell de flexió (IP), organitzat al voltant dels nuclis funcio-
nals relacionats amb les marques morfològiques del verb, el qual és el
responsable de la legitimació de la predicació.

c) El nivell del complementant (CP), que aplega un conjunt he-
terogeni de categories format per les marques de subordinació, els tò-
pics, els elements interrogatius i exclamatius, etc.

Si hem caracteritzat totes les diferents (sub)classes dels nostres ad-
verbis pel seu abast sobre el domini del nivell de flexió, l’opció més lò-
gica és situar-los en la capa del complementant. Tot seguit mostrarem
quina és l’estructura d’aquesta capa que assumim en aquest treball.

3.1.1. L’estructura de la capa complementant

Partim de l’estructura de la capa complementant (CP) que propo-
sa Rizzi (2002) per explicar la distribució del conjunt heterogeni i
complex d’elements (pronoms relatius, elements interrogatius i excla-
matius, elements topicalitzats, elements focalitzats, etc.) que poden
coaparèixer, encara que amb certes restriccions d’ordre:

(39)
Force (*Top) Int (*Top) Focus (*Mod) (*Top) Fin IP

Aquest «mapa cartogràfic» també permet explicar els possibles
efectes de minimitat relativitzada (RM) que es poden donar entre els
diferents elements.

Rizzi preveu que el node Mod és el reservat per a l’aparició dels ele-
ments adverbials en la perifèria esquerra, sempre que no siguin ni topi-
calitzats ni focalitzats. Però en aquest treball defensem que aquesta es-
tructura de CP presenta problemes. El principal inconvenient que
detectem sorgeix per la definició de Force, ja que segons les deduccions
que podem extreure partint de Rizzi (1997 i ss.), aquest node serveix
per acollir tant el tipus d’oració com el seu valor il.locutiu, i els casos de
subordinació sense força il.locutiva ens demostren que aquest node no
pot ser un primitiu. Nosaltres, d’acord amb Haegeman (2005), entre
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d’altres, proposem que aquest node es divideix en dos: el node Sub, que
acull els nexes oracionals i precedeix totes les altres projeccions, i un al-
tre node que anomenem Force, el qual reservem per determinar la pro-
pietat interrogativa, exclamativa, imperativa o declarativa de la propo-
sició i que situem per sobre de Fin.18 També defensem la necessitat de
postular un altre node, que anomenem Speech act,19 per acollir els ad-
verbis pragmàtics del tipus francament. Aquest nou nus segueix im-
mediatament Sub. Així, doncs, l’estructura de la capa complementant
que proposem en aquest treball és la següent:

(40)
(Sub) Speech act (*Top) Int (*Top) Focus (*Mod) (*Top) Force

Fin ... IP20

3.2. Ordre fix dels adverbis d’acte de parla

D’acord amb Cinque (1999), entre d’altres, fem notar que els di-
ferents elements d’aquesta classe apareixen dins l’estructura oracional
seguint un ordre fix. Nosaltres proposem el següent:

(41)
adverbis pragmàtics (francament) > adverbis del tipus per des-

comptat (esclar) > adverbis avaluatius (afortunadament) > adverbis
evidencials (evidentment) > adverbis epistèmics (probablement) > ad-
verbis de tòpic (políticament)

Per explicar l’aparició dels adverbis en aquest ordre determinat hem
assumit la proposta de Cinque, que argumenta que cada adverbi és legi-

18. Portner i Zanuttini (2002) també adverteixen que un tipus de clàusula no s’as-
socia necessàriament amb una força determinada, i que, per tant, no és apropiat que el
nivell Force de Rizzi (1997 i ss.) s’utilitzi per al tipus d’oració, ja que la força única-
ment té a veure amb la intenció del parlant.

19. La motivació per usar aquesta terminologia prové de Cinque (1999), que sug-
gereix la possibilitat que els adverbis pragmàtics (els més alts en la seva jerarquia),
ocupin una posició diferent a la de Force (en terminologia de Rizzi (1997 i ss.), a la
qual es refereix amb el terme speech act.

20. L’asterisc indica que tant el node Mod com Top són recursius; és a dir, poden
aparèixer múltiples projeccions del mateix nus.
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timat en l’especificador d’un nucli funcional determinat, el qual es mani-
festa explícitament o no segons la llengua. Cada nucli apareix en una po-
sició establerta dins d’una jerarquia universal.21 En termes de Chomsky
(2000), podem dir que aquests nuclis són dotats d’un tret —en concret
un tret EPP— que motiva la creació d’un especificador i l’atracció d’un
element, amb el qual el nucli ha establert una relació de concordança.

Seguint Rizzi (2002), també assumirem que els nuclis d’aquests
especificadors contenen trets que n’esdevenen els legitimadors. Per
tant, la tipologia dels especificadors correspon a la tipologia dels seus
trets legitimadors. Vegem-ho a (42).22

(42)
a) Argumental: persona, nombre, gènere, cas.
b) Quantificacional: Qu, Neg, mesura, Focus...
c) Modificador: avaluatiu, epistèmic, Neg, freqüentatiu, mesura,

manera,...
d) Tòpic.

3.3. Els adverbis avaluatius, evidencials i epistèmics

Postulem que aquests tipus d’adverbis es generen a Mod respec-
tant l’ordre avaluatiu —evidencial— epistèmic, tal com propasa Cin-
que (1999).23 Vegem-ne la representació:

21. El fet que hi hagi un ordre fix en l’aparició dels adverbis d’acte de parla és un
fenomen acceptat per autors com Ernst (2002; 2004), Costa (2004) o Haider (2004),
entre d’altres, que defensen el procés d’adjunció d’adverbis. La diferència és que l’anà-
lisi del tema no és la mateixa: aquests autors postulen que hi ha determinats principis
semàntics que determinen l’aparició de certs tipus de modificadors dins de determi-
nats dominis. La seva principal crítica a la proposta de Cinque (1999 i ss.) es basa en
què aquesta ignora les propietats semàntiques dels adverbis i que la informació sintàc-
tica per si sola, esdevé insuficient per donar compte de la distribució adverbial. Una al-
tra proposta diferent a la que presentarem en aquest treball, és la de Nielsen (2004),
que tracta els adverbis d’acte de parla com a ítems de polaritat positiva.

22. És important notar que hi ha creuaments entre la classe quantificacional i la de
modificador. Assumim que els adverbis quantificacionals i la negació pertanyen a to-
tes dues classes.

23. Segons la proposta d’aquest autor, aquests adverbis, i la resta que ell anomena
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(43)
[... [Foc [afortunadament Mod [evidentment Mod [probable-

ment Mod [Top [Force [Fin ... IP ]]]]]]]]

No ocupen ni la posició de Focus ni una de més alta, ja que
aquests elements poden coaparèixer amb constituents focalitzats
sempre que no els precedeixin.24 Vegem el següent exemple:

(44)
a) LA MARIA (i no el Joan), afortunadament ha guanyat.
b) LA MARIA (i no el Joan), evidentment ha guanyat.
c) LA MARIA (i no el Joan), probablement hagi guanyat.

El fet que els tres tipus d’adverbis es col.loquin en diferents pro-
jeccions de Mod comporta que les posicions d’especificador que ocu-
pen estan legitimades per trets d’una mateixa classe. Per això es donen
efectes de «minimalitat relativitzada» i, conseqüentment, un adverbi
jeràrquicament més baix mai no pot precedir-ne un de més alt segons
l’ordre establert. Observem a (45a) que un adverbi evidencial no pot
precedir-ne un d’avaluatiu i, a (45b), que un d’epistèmic no pot pre-
cedir-ne un d’evidencial.25

high adverbs, entre els quals també inclou els adverbis pragmàtics, són generats just
abans del sintagma determinant que fa de subjecte preverbal.

24. En teoria, segons la nostra hipòtesi, com que la posició dels adverbis no és la
d’especificador de Focus, no hi hauria cap problema perquè poguessin coaparèixer
amb elements-qu de construccions interrogatives i sí que n’hi ha (veiem *Quin llibre
probablement ha escollit?).

Aquest fenomen es dóna pel fet que aquests elements-qu i el verb no poden ser se-
parats.

25. Rizzi (2002) explica que segons els efectes de minimitat relativitzada, els únics
casos on no es bloqueja l’elevació d’un adverbi quan coapareix amb un adverbi més alt
jeràrquicament es donen quan l’adverbi més baix es desplaça a Focus o a Tòpic, ja que
llavors els trets dels nuclis corresponents no pertanyen a la mateixa classe estructural.
La negació, com que comparteix trets de la classe quantificacional i de la de modifica-
dor, lògicament també bloqueja l’elevació d’un adverbi a Mod i fins i tot a Focus, però
no presenta cap problema si el destí és la posició de Tòpic, ja que no comparteixen els
mateixos trets.
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(45)
a) *Evidentment, per desgràcia no ha arribat a temps.
b) *Probablement, evidentment aquesta no sigui la millor solució.

3.4. Els adverbis de Tòpic

En aquest estudi defensem que aquests elements ocupen la posi-
ció d’especificador del node Tòpic situat entre Mod i Force en l’es-
tructura de CP.

(46)
[... [Mod [políticament Top [Force [Fin ... IP ]]]]]

Un argument a favor que aquest element es genera en la posició de
Tòpic és que aquests adverbis, a diferència dels modals o dels avalua-
tius, poden precedir elements interrogatius.

(47)
a) Políticament, com ho resoldries?
b) *Afortunadament, com s’analitza aquesta oració?

Defensem que aquests adverbis es generen en una posició de Tò-
pic en concret, en lloc de postular que es generen en una posició o una
altra arbitràriament. Si hi hagués la possibilitat de generar aquests ti-
pus d’adverbis en dues posicions alhora, seria possible la coaparició
d’aquests elements en una mateixa oració; i com demostra (48), això
no es pot donar.

(48)
*Lingüísticament, sintàcticament, això no és viable.

A més a més, en un intent de proposar una anàlisi minimista, és
més lògic i intuïtiu suggerir que hi ha una única posició, el nucli de la
qual legitima aquest tipus d’adverbis en l’especificador, que no pas
pensar que la posició es determina arbitràriament entre les diferents
opcions que proporcionen els diversos nuclis.
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A (49) observem que l’adverbi avaluatiu desgraciadament ocupa la
posició de Mod i que l’adverbi de tòpic políticament pot seguir-lo.
Amb aquestes dades podem arribar a la conclusió que la posició de Tò-
pic on es generen els adverbis de tòpic és la situada entre Mod i Fin.26

(49)
Desgraciadament, políticament, no es pot resoldre d’aquesta

manera.

Els casos on ens trobem que l’adverbi de tòpic pot precedir un ad-
verbi avaluatiu, o qualsevol altre d’oracional, exceptuant els pragmà-
tics, els expliquem postulant que hi ha un desplaçament de l’adverbi
de tòpic cap a altres posicions situades més a l’esquerra per tal d’ad-
quirir abast i prominència.27

3.5. Els adverbis del tipus per descomptat

Tenint en compte que aquests adverbis són marcadors focals, la
hipòtesi que presentem en aquest treball és que la posició que ocupen
en l’estructura de CP és la d’especificador de Focus.

(50)
[... [Top [per descomptat Foc [Top [Force [Fin que ... IP ]]]]]].

26. Cinque (1999) anomena aquests tipus d’adverbis, seguint la terminologia de
Bellert (1977), adverbis de domini i també suggereix que és molt possible que els ad-
verbis d’aquesta classe es generin en la posició de tòpic (hanging topic en terminologia
de Portner i Zanuttini (2002) entre d’altres). Però Cinque afegeix que aquesta posició
és la més alta jeràrquicament i això prediu que aquestes formes adverbials precedirien
tota la resta d’adverbis oracionals.

Una altra proposta és la d’Ernst (2002; 2004), que col.loca aquests adverbis, els
quals anomena domain adverbs, en la capa baixa de l’estructura oracional. Els adjun-
ta a VP.

27. En el cas dels tòpics, seguint Rizzi (2002), no és donen efectes de minimitat re-
lativitzada (RM). Per això no es bloqueja el moviment i són possibles les construc-
cions on un adverbi de tòpic segueixi un element topicalitzat o a la inversa.
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Una possibilitat és interpretar la conjunció que que acompanya
aquests tipus d’adverbis quan precedeixen un altre element com una
marca de Fin (que en la majoria dels casos és buida fonològicament).28

Això explicaria que adverbis com afortunadament no puguin seguir
aquesta conjunció, que limitaria la perifèria esquerra de l’oració, on es
generen els adverbis avaluatius i la resta dels d’acte de parla, d‘IP.

Un argument a favor de la nostra hipótesis és que aquests adver-
bis amb valor quantificacional no poden seguir elements avaluatius
(51a). Els únics tipus d’adverbis que els poden precedir són els de tò-
pic (51b) i els pragmàtics (51c).

(51)
a) *Desgraciadamente, desde luego que hoy no es mi día.
b) Sintácticamente, claro que es incorrecto.
c) Sincerament, esclar que preferiria no treballar aquest diu-

menge.

Aquests elements, en determinats contextos, poden comportar-se
com els modals del tipus evidentment o probablement. En aquests ca-
sos no tenen valor quantificacional i no van acompanyats per la con-
junció que. Vegem el contrast entre (52a) i (52b).

(52)
a) Per descomptat, el meu avi necessita ulleres.
b) Per descomptat que el meu avi necessita ulleres.

Aquests tipus d’adverbis amb valor emfàtic requereixen la con-
junció que quan precedeixen algun element perquè esdevenen per si
sols operadors de veritat. Es comporten, de la mateixa manera que,
per exemple, l’element de polaritat sí; és a dir, com una proforma ora-
cional. Per tant, podem postular que la presència obligada de la con-
junció ve donada per la necessitat de fer de marca oracional, de sepa-
rar dues proposicions. A més a més, aquest complementant té la

28. Per veure més exemples de Fin amb contingut fonològic en català, vegeu Ri-
gau (2001), Tot avui que plou, i Rigau (2004), Jo pla que vindré.
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funció de transmetre la modalitat pròpia de l’adverbi a la proposició.
Això ens permet d’explicar el següent contrast de l’espanyol:

(53)
a) ¿Llegaremos a tiempo?
b) Probablemente / Evidentemente sí.
c) *Claro sí.

3.6. Els adverbis pragmàtics

En aquest treball defensem que aquests adverbis ocupen la posi-
ció d’especificador de Speech act de l’estructura de CP que hem pro-
posat.29

(54)
[... [francament Speech act [Top [IntP Int [Top [Foc [Mod [Top

[Force [Fin ... IP ]]]]]]]]]].

Aquests adverbis precedeixen els adverbis avaluatius —situats a
Mod— (55) i, conseqüentment, també els modals.

(55)
a) Francament, desgraciadament al final no podré venir.
b) *Desgraciadament, francament al final no podré venir.

També constatem que ocupen una posició més alta que la de Fo-
cus, ja que aquests adverbis sí que poden coexistir en una mateixa
proposició amb un element-qu (56a-b), un constituent focalitzat
(56c-d) o fins i tot un adverbi del tipus per descomptat (56e-f), però
sempre han de precedir-los.

29. Fem notar que aquests adverbis, com la resta dels adverbis d’acte de parla,
també poden aparèixer en posicions parentètiques. En aquests casos, estratègies lin-
güístiques com l’entonació i les pauses simbolitzades pels signes de puntuació, perme-
ten interpretar aquestes formes adverbials, independentment de la seva posició en l’es-
tructura superficial, com a adverbis oracionals.
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(56)
a) Francamente, ¿qué libro prefieres?
b) *¿Qué libro, francamente, prefieres?
c) Honradament, AL MARC (i no al Joan) prefereixo.
d) *AL MARC (i no a la Maria), honradament prefereixo.
e) Sinceramente, claro que preferiría irme para mi casa a descansar.
f) *Claro que sinceramente preferiría irme para mi casa a des-

cansar.

Contràriament a Cinque (1999), entre d’altres, nosaltres defen-
sem que també precedeixen els adverbis de tòpic (57). Per tant, no
postulem una projecció de hanging topic per sobre de Speech act.30

(57)
a) Francament, políticament no hi ha raons per estar alegre.
b) *Políticament, francament no hi ha raons per estar alegre.

Aquestes formes adverbials modifiquen la força il.locutiva de l’o-
ració i no el contingut proposicional.31 Tenint present l’estructura que
hem assumit de la capa complementant, podem explicar sintàctica-
ment la relació de modificació entre un adverbi pragmàtic i un altre
component del modus oracional en termes de c-comandament.32

(58)
a) Francament, estic preparada per passar l’examen?
b) Et pregunto francament si estic preparada per passar l’examen.
c) Et demano que em responguis francament si estic preparada

per passar l’examen.

30. Això no treu que pugui haver-hi un node més alt que el reservat pels adverbis
pragmàtics que tingui la funció d’acollir elements del discurs com, per exemple, el
constituent la Maria a La Maria...(pausa entonativa)... francament no em cau bé.

31. Segons Tenny i Speas (2003), els adverbis pragmàtics s’orienten cap a l’emis-
sor o cap al receptor de l’acte lingüístic segons si la proposició és declarativa o inter-
rogativa.

32. L’adverbi pragmàtic, (especificador de Speech actP), no domina directament
cap altre node. La primera projecció que domina aquest element domina també tota la
resta de nusos que acullen els elements que formen part del modus oracional. Per tant,
un adverbi pragmàtic c-comanda Force.
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Si una construcció com (58a) té dues lectures possibles: (58b) i
(58c), l’ambigüitat interpretativa es resol en el nivell d’interfície on in-
teraccionen la gramàtica i els diferents sistemes cognitius. 

3.7. Subordinació i modus oracional

L’absència del node Force (força il.locutiva) en algunes proposi-
cions subordinades comporta la manca de desplegament de tota una
sèrie de nodes que el precedeixen en la perifèria esquerra. La relació
existent entre tots aquests nodes, que són els encarregats d’acollir tots
els nostres adverbis d’acte de parla, és que formen part del modus de
l’oració. Com suggereix Tenny (2000), tots aquests elements intro-
dueixen el punt de vista del parlant i, conseqüentment, també introduei-
xen el parlant com a argument díctic. Seguint Tenny i Speas (2002), és
en aquest domini on és dona la representació semàntica dels trets
pragmàtics.33

Això explica que en algunes subordinades no pugui aparèixer cap
dels adverbi d’acte de parla.

(59)
*El Marc vol que francament / per descomptat / afortunadament

/ evidentment / probablement / sintàcticament l’Ester li ho expliqui

4. CONCLUSIONS

En aquest treball, hem definit la tipologia dels adverbis d’acte de
parla, els quals hem caracteritzat principalment com a elements pe-
rifèrics i com a modificadors del modus. Mitjançant l’aplicació de
proves sintàctiques, hem defensat, d’acord amb Cinque (1999) o Ernst

33. En el model que postulen Tenny i Speas (2002) i Speas (2004), entre d’altres,
la representació sintàctica és un sistema computacional i les regles pragmàtiques es
projecten configuracionalment; a cada projecció en qüestió, se li atribueix un argu-
ment, que esdevé el subjecte implícit del lligam.
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(2002; 2004), entre d’altres, que l’aparició dels diferents tipus d’adver-
bis d’acte de parla segueix un ordre fix. Així, hem proposat la següent
estructura de la capa complementant de l’oració per descriure i expli-
car el comportament sintàctic de cada una de les (sub)classes dels nos-
tres adverbis:

(60)
[ (Sub) ... [francament Speech act [TopicP Top [IntP Int [TopicP

Top [per descomptat Foc [afortunadament Mod [evidentment Mod
[probablement Mod [políticament Top [ForceP Force [FinitenessP
Fin ... IP ]]]]]]]]]]]].

D’aquesta manera, podem donar compte de la distribució dels ad-
verbis d’acte de parla, del fet que restin fora de l’abast del dictum i,
conseqüentment, que no es vegin afectats per la negació o per la inter-
rogació. La nostra proposta també explica la capacitat d’aquests ad-
verbis de modificar el modus oracional, a la vegada que estableix la re-
lació existent entre tots aquests nodes encarregats de manifestar la
modalització.
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