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INTRODUCCIO

Presento en aquest article' els resultats d'un estudi descriptiu dels
usos de les preposicions a, ab i en en el Tirant lo Blanch realitzat a
partir d'un material elaborat informaticament.

A la primera part s'analitzen detalladament les quatre questions
sintactiques seguents: (a) 1'6s de la preposicio a en els complements
directes referits a persona; (b) la construccio anomenada per J. Bas-
tardas <<per sarrains a preicar»; (c) les diferencies i similituds entre les
estructures <<al + infinitiu>> i <<en + infinitiu>> amb valor temporal; i
(d) els casos d'alternanga o interferencia entre les preposicions a, ab
i en tant en les determinations de lloc corn en els altres casos. Les dades
que ofereix el Tirant en aquests quatre apartats son molt interessants
i en alguns casos no coincideixen amb les afirmacions dels manuals i
diccionaris histbrics.

A la segona part es presenten els usos generals de les preposicions
a, ab i en en el Tirant; s'hi descriuen els diversos usos de les preposi-
cions des d'un punt de vista funcional (usos sintactics en que interve-
nen) i des d'un punt de vista semantic (diferents valors que tenen). Els

1. Aquest article, dividit en dues parts la segona de les quals apareixera en
el proper ntimero d'aquesta mateixa revista , reprodueix amb algunes esmenes i
modificacions la primera i la tercera parts de I'estudi que, amb el mateix tftol, vaig
presentar corn a tesi de llicenciatura a la facultat de Filologia de la Universitat de
Barcelona el rues de febrer de 1985. Vull deixar constancia aquf del rneu agraiment
al doctor Joaquim Rafel per les seves orientations i el seu ajut en 1'elaboraci6 de la
tesi.
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diversos casos es presenten agrupats per funcions sintactiques i, dins

de cada funcio, quan s'escau, per significats. Aixi, per exemple, en el

cas de la preposicio a, s'hi diferencien els apartats segiients: determi-

nations circurnstancials, complements indirectes, complements directes,

complements predicatius, complements agents, subjectes, complements

del nom i complements de l'adjectiu; i, dins alguns d'aquests apartats,

s'especifiquen els valors semantics de la preposicio a (per exemple, dins

l'apartat de les determinations circumstancials, es distingeixen els valors

locatius, els temporals, els finals, els modals, etc.). Cal tenir present

que no s'hi inclouen els casos que apareixen en el Tirant d'usos prepo-

sicionals lexicalitzats, be sigui com a regims verbals, be com a compo-

nents de perifrasis verbals, be com a integrants de locucions preposi-

tives, conjuntives o adverbials, casos en que les preposicions no tenen

una significacio independent de 1'element o elements amb els quals

estan unides.

Per a la realitzacio del treball m'he basat en 1'edici6 experimental

de les Concordances del Tirant lo Blanch, obtingudes en el projecte

<Prospeccio Autornatitzada de Textos Catalans*.' La utilitzacio d'aques-

tes concordances m'ha permes de realitzar un estudi amb una garantia

d'exhaustivitat altrament impossible d'aconseguir, ja que he pogut tenir

en compte i classificar totes les ocurrencies de les preposicions a, ab i en

del Tirant (10242 de la preposicio a, 4548 de la preposicio ab i 7994

de la preposicio en). La garantia d'exhaustivitat es, precisament, un dels

grans avantatges que la utilitzacio dels mitjans informatics ofereix als

estudiosos de la llengua; a mes, el treball a partir de les llistes de les

concordances es incomparablement mes rapid, comode i segur que el

sistema de fitxes anotades manualment, sobretot en una obra de la

complexitat i la vastitud del Tirant.

A falta d'una edicio critica del Tirant, he pres com a text de refe-

rencia el de 1'edici6 princeps, segons 1'exemplar que es conserva a The

Hispanic Society of America, de Nova York, del qual hi ha, des de fa

molts anys, una edicio facsimil;' aquest text es, a mes, el que repro-

dueixen les concordances a partir de les quals he treballat.

2. Projecte d'investigacio d'informatica lingiifstica dirigit per J. Rafel i T. Cabre,
que es realitza a la facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona.

3. [J. Martorell i M. J. de Galba] Tirant lo Blanc , Nova York, 1967.
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En el cos del present treball reprodueixo moltes frases del Tirant

per a illustrar els diferents usos de les prepositions que hi estudio. He

procurat que els exemples fossin complets, es a dir, que oferissin un

context suficient per a veure'n 1'estructura sintactica i comprendre'n el

significat, i que, en el seu conjunt, reflectissin la llengua del Tirant en

tota la seva diversitat. Es per aixo que, d'una banda, no he estalviat

espai a 1'hora de reproduir els fragments escollits i, d'una altra, he se-

leccionat exemples de totes les parts de 1'obra (des de les <<Rcibriques>

fins al <<Colofo») i de tots els estils i temes (dialegs, discursos, frag-

ments narratius; temes amorosos, cavallerescs, bellics, religiosos, etc.).

En la transcripcio dels exemples segueixo fidelment el text de 1'edi-

ci6 princeps segons 1'exemplar de Nova York. D'acord, pero, amb les

normes de la colleccio <<Els Nostres Classics>>, comunament acceptades

en 1'ambit de la filologia catalana, desenvolupo les abreviatures; regu-

laritzo 1'6s de les majuscules, el de v i u, i el de j i i; incorporo els

signes de puntuacio, 1'ap6strof, el guionet, els accents, la dieresi i el

punt volat de les eles geminades segons 1'6s del catala modern;' tambe

segueixo la llengua actual en la unio i en la separacio dels mots; i,

finalment, indico amb un punt volat les elisions que avui no tenen re-

presentacio grafica i els casos d'aglutinacio de les particules pronomi-
nals y i u amb el mot anterior. D'altra banda, incloc entre claudators
les lletres que no figuren a 1'original, pero que considero que cal res-
tituir-hi (per exemple: <<soptosam[en]t>>), i entre parentesis els mots

que no corresponen al fragment reproduit, pero que hi afegeixo per a
facilitar-ne la comprensio (per exemple: <<hom pot (ab la spasa) matar

e nafrar a dues parts>>); indico tambe entre parentesis l'omissio d'algun
mot o mots no necessaris per a la comprensio del fragment (per exem-
ple: <<us prech (...) que foragiteu de vosaltres tota temor>>).

He confrontat en tots els casos el text reproduit amb el del facsimil
de 1'exemplar que es conserva a la Biblioteca Universitaria de Valen-

4. Quant als signes de puntuacio , segueixo , en general , la puntuacio establerta

per M . de Riquer en les seves editions ( concretament , en la de l ' editorial Ariel

de 1979 ). Sobre els problemes que planteja l'accentuacio a la moderna de textos

del domini linguistic occidental , vegeu la introduccio de G. Colon als Furs de

Valencia , vol. I, Barcelona , 1970, pp . 82-83 i la de J. Veny al <Regiment de pre-
servacio de pestilencia >> de Jacme d 'Agramont (s. XIV), Tarragona , 1971, p. 42.
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cia s i amb el de Pedici6 de M. de Riquer de 1979. En els casos en

que hi ha discrepancia entre els textos dels dos exemplars de Pedici6

princeps o entre la interpretaci6 de M. de Riquer i la meva, ho faig

constar en nota a peu de pagina.6

Per a la localitzaci6 dels exemples dono en tots els casos dues refe-

rencies, que van entre parentesis al final dels fragments reprodults. La

primera expressa la localitzaci6 del fragment en l'edicio princeps i

consta de tres elements separats per un punt: la primera xifra (o, en

algun cas, Iletra) indica el 'capitol' (en els casos en que hi apareix una

lletra cal interpretar-ho de la manera segiient: R = rubriques, D = de-

dicatoria, P = proleg i C = colof6);' la segona xifra indica la 'colum-

na dins el capitol'; i la tercera xifra indica la 'lima dins la columna',

comengant a comptar sempre per dalt. La segona referencia expressa la

localitzaci6 del fragment en Pedici6 de M. de Riquer de 1979 8 i consta

de dues xifres separades per un punt: la primera indica la 'pagina' i la

segona la 'linia dins la pagina'. Aixi, per exemple: (283.2.35, 804.6)

significa que el fragment en q6esti6 es troba al capitol 283, columna 2,

linia 35 de Pedici6 princeps i a la pagina 804, linia 6 de 1'edici6 es-

mentada de M. de Riquer.

LA PREPOSICIO <<A>> I EL COMPLEMENT DIRECTE

prou conegut de tothom que les llengues romaniques presenten

caracteristiques diferents pel que fa a l'estructura del complement di-

recte. Mentre que en frances i en la major part de l'occita i de 1'italia

aquest complement, tant si 6s de persona com si es de cosa, no porta

preposicid, en castella i en romanes es diferencien els dos tipus de

complement: va precedit de preposicib quan es de persona (a en castella

i p[r]e en romanes) i sense preposicib en els altres casos. Les altres

5. J. Martorell i M. J. de Galba, Tirant lo Blanch, Valencia, 1978.

6. Quant a les diferencies de puntuacio entre la interpretaci6 de M. de Riquer

i la meva, nombs anoto els casos en que les divergencies son importants.

7. Entenc per 'colof6' la part del text que hi ha a continuaci6 de 1'6ltim capitol

(el 487), desprbs de 1'expressi6 <<Deo gratias>>.

8. Utilitzo aquesta edici6 per a les referencies perque, actualment, es la mbs

assequible i manejable.
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llengues romaniques -portugues, catala, retoromanic i sard- aixf com

alguns dialectes occitans i italians presenten una situacio intermedia, no

uniforme i en molts casos no ben determinada 9
Quant al catala, gairebe tots els filolegs estan d'acord a afirmar que

I'us de la preposicio a davant el complement directe de persona es poc
frequent en la llengua medieval, on es limita a apareixer en uns casos

concrets, i que s'ha anat generalitzant en els textos posteriors per in-

fluencia del castella.
P. Fabra, en la Gramktica de la lengua catalana de 1912, escriu: <<Ya

en to antiguo aparece algunas veces la preposicion a, sobre todo cuando

el complemento es un pronombre. (...) Tambien se encuentra algunas

veces empleada la preposicion a con los complementos nominales (...);

pero la construction sin a es incomparablemente la mss usada>.10 I en

una Conversa de 1'any 1920 afegeix: <<La influencia castellana ha estat

causa d'una inversio en 1'6s de les dues construccions antigues: el ca-
tala antic construia normalment el complement directe sense la prepo-

sicio a; el catala escrit actual el construeix habitualment amb aquesta
preposicio»."

9. Sobre l'origen i la distribuci6 de I'6s de la preposicio a (i tambe p[r]e)

davant el complement directe de persona, vegeu H. Meier, <<Sobre as origens do

acusativo preposicional nas linguas romanicas», Ensaios de Filologia Romdnica, Lis-

boa, 1948, pp. 115-164; R. Lapesa, <<Los casos latinos: restos sintacticos y sustitutos

en espanol>>, Boletin de la Real Academia Espanola de la Lengua, XLIV (1964),

pp. 57-105, esp. pp. 76-82; i G. Rohlfs, <<Autour de 1'accusatif prepositionnel dans

les langues romanes>>, Revue de Linguistique Romane, XXXV (1971), pp. 312-334,

esp. pp. 328-333.

10. P. Fabra, Gramdtica de la lengua catalana, edici6 facsfmil, Barcelona, Edi-
cions Aqua, 1982, § 122.

11. P. Fabra, Converses filologiques, edicio critics de J. Rafel (Barcelona, 1983-

1984), vol. I, p. 116. Contrasta, aquesta opini6 de P. Fabra sobre el pes de la

influencia castellana en 1'6s de la preposicio en catala, amb la que expressava ell

mateix l'any 1906 en el I Congres International de la Llengua Catalana, com a

esmena a la comunicaci6 de M. Costa sobre <<La preposicio a en 1'acusatiu>. Aquest,

amb mes passi6 que erudici6, seguint les passes d'A. Alcover, sostenia que «I'6s

de la preposici6 a en 1'acusatiu (quan se tracta de persona, nom propi o personi-

ficaci6) pertany unicament al castella; constitueix una anomalfa , confonent dues

relations tant distintes com les del datiu y 1'acusatiu; finalment es contrari a la

tradici6 llegftima de la llengua catalana: per tot lo qual no s'hi pot admetre mes»

(Primer Congres International de la Llengua Catalana, Barcelona, 1908, p. 119).

P. Fabra hi presents 1'esmena seguent: <<La preposici6 a ha d'emplearse devant
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A. Par, en estudiar la prosa de Bernat Metge, afirma: <<Lo regim

directe es lo successor romanich del acusatiu verbal llati, y es apellat

talment per anar lligat al verb per juxtaposicio, sens mitja de preposicio

alguna. (...) En catala modern jamay to regim directe porta la prepo-

sicio 'a', quan aquell es un nom. Mes ab los pronoms personals tonichs

s'hi es introduhida, sens dubte per influencia castellana; barbarisme qui

es acceptat, adhuc per qualques gramatichs. Metge, pero, no introduheix

aytal preposicio, ni ab noms ni ab pronoms personals».'Z
Entre els usos que el Diccionari Catala-Valencia-Balear (DCVB) as-

signa a la preposicio a es troba el seguent: <<Tambe s'empra [la pre-

posicio a] per indicar 1'acusatiu, o sia el regim directe dels verbs; i en

tal us cal distingir tres casos: (a) Quart 1'acusatiu s'anteposa al verb,

va sempre precedit de la preposicio, fora quan es un pronom aton (...).

(b) Tambe s'usa sempre la preposicio quan 1'acusatiu ja esta d'abans
enunciat per mitja d'un pronom, tant en les oracions de verb transitiu
com en les de verb reflexiu (...). (c) Quan 1'acusatiu va darrera el verb
i no esta indicat previament de cap pronom, la usanca mes castissa es
de suprimir la preposicio (...). Pero ja en la llengua antiga trobam
qualque cas d'acusatiu amb preposicio, si el complement es un pronom
o nom de persona>>.13

J. Coromines, en comentar alguns casos de complements directes
preposicionals que apareixen a les Vides de sants rosselloneses, precisa:
<<El complement directe nomes es construeix amb la preposicio a en el
catala genui, antic o modern, quan el complement es un pronom per-
sonal tonic, o quan el complement segueix immediatament el subjecte,
sense intercalacio del verb, especialment en les locucions reciproques
del tipus l'un a l'altre>>.t4

dels pronoms personals tonics ( mi, tu , nosaltres , vosaltres , ell, ells, ells, elles) i

en alguns altres casos. No's pot considerar el seu us en l'acusatiu com un caste-

llanisme, sing que'l castella hi ha donat una major extensio que les altres llengues,

ja que's troven aplicacions de la a en els dialectes d'Italia com el sicilia, calabres

i roma; se trova aplicat en la Engadina y en el llenguatge rumanes parlat en les

boques del Danubi>> (ibid., p. 123).

12. A. Par, Sintaxi catalana segons los escrits en prosa de Bernat Metge (1398),

Halle, Saale, 1923, §S 406 i 409.

13. A. M. Alcover i F. de B. Moll, Diccionari Catala-Valencia-Balear, Palma de

Mallorca, 1968-1975, s.v. a (I, 3a).

14. J. Coromines, Lleures i converses d'un filbleg, Barcelona, 1971, p. 330.
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I, finalment, F. de B. Moll, en la Gramatica historica catalana, re-

sumeix la questio de que tractem amb els mots seguents: <<Por regla

general el verbo se une con su complemento directo asindeticamente,

tanto si el complemento es de cosa como si es de persona (...). En el

catalan hablado moderno es frecuente el use de la preposition a para

introducir el complemento directo de persona; este use es de influen-

cia castellana, poco conocido entre la gente menos ilustrada y evitado

cuidadosamente en la lengua literaria. En la antigua es muy poco fre-

cuente».15

De les dues afirmacions en que coincideixen tots aquests filolegs,

deixare de banda la que fa referencia a la influencia castellana en 1'ori-

gen o en la generalitzacio de 1'us de la preposicio a davant el comple-

ment directe de persona en catala: no es l'objectiu d'aquest estudi, que

se centra en 1'analisi de les prepositions que apareixen en el Tirant;

d'altra banda, H. Meier planteja aquesta questio i hi presenta serioses

objeccions en Particle <<O problema do acusativo preposicional no cata-

lao>>. Si que m'interessa, en canvi, d'aportar dades referents a la fregiien-

cia d'aparicio del complement directe de persona preposicional en la

novella martorelliana i d'intentar-ne una sistematitzacio.

Tots els textos citats anteriorment insisteixen a destacar el predo-

mini, en el catala medieval, de la construccio sense a i ho exemplifiquen,

precisament, amb abundants citacions del Tirant. Doncs be, del recomp-

te realitzat dels complements directes de persona que apareixen en el

Tirant resulta que n'hi ha tants de preposicionals com de simples: es

pot dir que es gairebe identic el nombre de complements d'un i altre

tipus. D'altra panda, al costat de frases tan <<castisses>> com aquestes:

<do rey mans al alguazir que prestament li portas lo phildzoph> (110.

4.33, 348.27), <<se segui un cars, que , tenint ella hun fill , enemichs que

tenia li vengueren per matar-lo; e certament lo hagueren mort sing per

mi, car per ma valentia ab la spasa en la ma levi de terra lo fill de ma

senyora, e nafri'n dos, los altres fiu fugir>> (299.7.13, 842.33),

n'apareixen altres de tan <<poc genuines > corn aquestes:

15. F. de B. Moll, Gramatica historica catalana, Madrid , 1952, §§ 494 i 495.
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<<E lo comte mata al gentilom e a la comtessa>> (127.6.15, 408.10), <E
per co tinch deliberat de anar yo al camp per pacificar al duck de Ma-
cedonia e al nostre capita>> (155.3.29, 524.16).

La realitat que trobem en el Tirant es ben diferent, doncs, de la
que els manuals i tractats de gramatica historica presenten: els com-
plements directes de persona precedits de preposicio hi son tan fre-
giients corn els que no en porten i no es limiten als casos de pronoms
personals tonics o quan el complement segueix immediatament el sub-
jecte, o als casos que especifica el Diccionari Catala-Valencia-Balear. En
el Tirant, la casuistica es mes complexa.

Sorpren, d'antuvi, trobar parelles de frases identiques, o gairebe
identiques, resoltes ades amb preposicio ades sense:

.sTirant ana tot sol e pres a an rey d'armes e porta'l-se'n -iii• milles
luny de allf» (63.1.11, 219.3), ae prestament ordena una letra e pres

un rey d'armes qui havia nom Flor de Cavalleria>> (74.6.14, 260.10);

«Tirant crida als faels>> (82.3.31, 278.32), <<Tirant crida los fels»
(82.2.10, 277.27);

<<trobaren al emperador ab la filla a rahons» (126.4.27, 403.26), <<Tro-

baren to emperador, que ja volia cavalcar» (125.9.17, 401.15);

<<cavalca lo rey de Sicilia e lo rey de Fec ab molta cavalleria per acom-

panyar al virtuos Tirant>> (445.4.40, 1102.26), <<levant-se Ypolit, pres-

tament acompanya to virtuos Tirant fins al portal de la ciutat>> (445.

4.29, 1102.20).

Malgrat aquesta sorpresa inicial, horn s'adona que, si mes no en

alguns casos, l'autor del Tirant es sistematic en 1'tis de la preposicio.
Per tal d'esbrinar en quins casos se'n serveix, exclusivament o prefe-
rentment, i en quins casos no, he realitzat una classificacio de les frases
en que apareixen complements directes de persona, atenent a dos cri-
teris diferents: 1'ordre dels elements de la frase i les caracteristiques del
complement.16

16. Aquests dos criteris son els que utilitzen H. Meier i G. Rohlfs en els
estudis <<O problema do acusativo preposicional no catalao» ( Boletim de Filologia,
VIII, 1947, pp. 237-270 ) i <<Autour de l'accusatif prepositionnel dans les langues
romanes>>, respectivament.
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1. Ordre de collocaci6 del complement dins la frase

(a) H. Meier, en 1'estudi <<Sobre as origens do acusativo preposi-
cional nas linguas romanicas >>, constata que el fet que el complement
directe de persona vagi anteposat al verb determina , generalment , 1'apa-
ricid de la preposicid a, cosa que no ocorre mai quan el complement
directe no es de persona; anomena aquest tipus de complement <<acu-
sativo preposicional de colocacao > i li atorga una gran importancia en
1'explicacid de 1'origen i 1'expansi6 del fenomen: la preposicid hi aparei-
xeria per posar en relleu el complement directe respecte del subjecte
i dels altres elements de la frase. D'altra banda , referint - se concreta-
ment al catala, comprova , en l'analisi que fa dels Sermons de sant Vi-
cent Ferrer, que sempre que el complement directe de persona apareix
davant del verb es preposicional i que hi te, doncs, una funci6 sintac-
tica clara: <<E evidente, aqui, a funcao sintactica do acusativo preposi-
cional de pessoa e a regularidade corn que aparece ou os limites do seu
emprego>>.17

En el Tirant, Ns de la preposicid a quan el complement directe de
persona s'anteposa al verb no es general com en els Sermons de sant Vi-
cent Ferrer, pert sf que s'hi troba amb mes frequencia que no pas el
cas contrari: en una mica mes del doble de casos, concretament.

Exemples amb preposicid:

<<s6 cert que-n sere blasmat per molts bons cavallers que a tan vil e
desordenada persona e trajidora yo haia admesa per companyia de en-
trar dins lica>> (77.2.17, 263.22), <<Plorau, trists de vosaltres , e lamen-

tau que Tirant lo Blanch vos ha oblidats ! E no tinch admiracid que
a vosaltres desconega , que a una senyora -no dire qui es, mas puck

dir que es la major e millor de tota la crestiandat- ha desconeguda

per conquistar aquesta terra malvada , e per ella a tots ha oblidats>>

(355.6.36, 965.12).

Exemples sense preposicid:

eaquell qui lo just condemna a Deu es abominable>> (221.5.5, 674.5),

eE feren-ne tan gran matanca que era cosa admirable de veure, car

17. H. Meier, a0 problema ...>>, p. 242.
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tants com ne trobaren en les fustes tots los degollaren > (418.3.1,

1058.35).

(b) En els casos en que el subjecte va posposat al verb i apareix
en contacte amb el complement directe, cal diferenciar si es tracta de
la construccio reciproca l'un a l'altre o si es tracta d'altres sintagmes
qualssevol. En el primer cas, hi ha sempre, sense cap excepci6, la pre-
posicio, fins i tot quan el complement directe no es propiament de
persona:

Referits a persones:

«E certament, los qui podien dins la mina entrar no s'esperaven los

huns als altres» (339.3.28, 927.39), «Apres que per hun pock spay

hagueren stil de gentils paraules rahonat, pujaren a cavall les dues

deesses mirant-se continuament la una a l 'altra ab delft singular» (463.

4.14, 1138.31).

Referits a essers personificats:

«lo ala (...) torna corrent enver^ Tirant (...) Abra^aren- se ab gran

furor to hu a l'altre e a morssos mortals se daven» (68.4.13, 235.19),

«Com vengue per to matt, Tirant no veu neguna de les sues naus, mas

troba's en vista de la nau del Gran Caramany. Com fon quasi to mig-

dia, ell aplega ab la nau. Envestiren-se la una a 1 ' altra » (164.8.10,

574.20).

En el segon cas, la diferencia entre els dos tipus de complement

-preposicional o simple- no es significativa: n'hi ha dell dos tipus

en una proporcio semblant:

Preposicionals:

<Senyor, en gratia e merce demane a vostra senyoria que^m vulla fer

certa de vostre nom e com conexfeu vos a mon senyor to Comte Gui-

llem de Varojich> (17.4.17, 144.4), «E havent molt festejats to Cesar

al duch de Macedonia e als altres companyons seus, dona'Is licencia»

(464.3.17, 1142.9).
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Avent animat Tirant los cavaliers ab la sua exortacio , stigueren en

gran speranca >> (141.7.8, 461.2), << e levant la princessa la reyna de

terra , per la ma la pres >> (430.3.10, 1079.9).

(c) Quan es tracta d'un complement directe format per dos o

mes elements coordinats el primer dels quals es un pronom tonic pre-

cedit de preposicio (l'anomenat per H. Meier <<acusativo prepositional

paralelizante>>), en general davant el segon element tambe hi apareix

la preposicio; hi ha, pero, en el Tirant algun cas aillat en que el segon

element manca de preposicio:

Preposicionals:

<<(e diu) que per mala sort ha conegut a vds e a vostre parer (215.3.12,

658.32), <<e maleyta fon la galera que aci-t ports, com enmig del golf

de Satalies not nega a to e a tots los teus>> (347.2.40, 945.22).

Simples:

<<Comportau a v6s mateix o aquells qui governau -dix lo marques-,

e no comporteu a mi ni a negu altre>> (134.3.10, 437.11), «Ves, digues-

li que se'n vaja ab tota mala ventura e ixqua de la mia terra ; e que si

yo trobe a ell ni negu de son mestre yo•l fare lancar de la mes alta

torre que en lo palau es >> (141.11.16, 464.6).

H. Meier afirma que en portugues, be que en la major part dels

casos d'aquest tipus es troba l'estructura parallela, es donen casos sense

aquest parallelisme, de vegades amb una intencio significativa diferent:

en portugues <<tambem pode aparecer a forma nao paralelizada (... ),

algumas vezes sem que a consciencia lingufstica reconheca uma diferenca

entre os dois elementos por os unir mais estreitamente, outras vezes

com o proposito de hierarquiza- los na sua importancia ou no seu sig-

nificado>.1e Els casos que hi ha en el Tirant amb 1'estructura no paral-

lela son poc significatius i no permeten de treure'n una conclusio

semblant.

18. Ibid., p. 243.
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Si els diversos elements coordinats en funcio de complement di-
recte son sintagmes d'un altre tipus ( sense pronoms personals), tambe,
en general, presenten una estructura parallela, be amb preposicio en
tots els casos be sense; hi ha, pero, algun cas aillat en que no es mante
aquest parallelisme:

Amb estructura parallela:

<<Com lo rey de Cicilia comana la muller e sa filla a son germs lo duch
de Mecina» (104.1.2, 319.12), «Apres Tirant torna acompanyar a la
emperadriu e a sa filla > (229.5.22, 695.15).

Amb estructura no parallela:

<<Lo dia segiient , lo capita pres e convoca a tots los del consell e los
regidors de la ciutatu (124.4.6, 393.29), <<(Stephania ) crida la princessa
e a Tirant e mostra'ls la camisa>> (163.6.2, 564.7).

(d) L'6s de la preposicio a davant el segon element d'una compa-
racio quan hi manca el verb es un dels que to mes extensio en les dife-
rents Ileng6es romaniques . 19 En el Tirant , la preposicio hi apareix en
la major part dels casos ; s'hi troben , pero, excepcions aillades:

Preposicionals:

<<E pres comiat del rey e de tots los de la tort, los quals lexa molt

ado[l]orits de la sua partida, per co com [t]ots l'amaven de major

amor que a l'altre rep (27.3.40, 165.28), <<stela novament creada per

a guiar no solament a nosaltres , mas a tots los qui de vostra virtut

atenyeran clara vista>> (428.2.10, 1076.10).

Simples:

<<Si atenyer porem gracia de tu, de venir a veure los tens s6bdits e

servidors, com altri apres Deu no reclamam sing la tua senyoria>>

(168.1.10, 585.1), «desige ans morir que veure hun cars tan nefandis-

19. Cf. H. Meier, <<Sobre as origens ...». Aquest autor anomena els comple-

ments d 'aquest tipus <<acusativo prepositional de comparacao».
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sim de amar mes hun moro renegat que hun cavalier de la sua terra>>
(179.3.9, 602.26).

(e) Un darter cas que cal considerar en aquest apartat es el del

complement directe que << ja esta d'abans enunciat per mitja d'un pro-

nom>> (DCVB). En el Tirant, en les frases d'aquest tipus, s'empra ge-

neralment la preposicio, be que hi ha algunes excepcions:

Preposicionals:

<<Encara vendra temps que vos to plorareu, a ell e als seus>> (253.2.37,

741.25), <<Ab tot aco, Tirant ho volgue veure, e troba'ls a tots vi•

degollats e plens de sanch>> (315.6.26, 883.32).

Simples:

<<Yo jur, per 1'aygua que yo•m bategi, que si yo-i podia pendre, aquell

trajidor de Tirant, aixi com moltes vegades n'e pres d'altres, que yo-l

penjaria en la mes alta entena de tota la nau>> (163.12.6, 568.20), <<E

aquest, per sa bondat e virtut, nos conservara cascti en son heretatge>>

(480.3.22, 1174.4).

Fent un resum de les dades d'aquest apartat, que es refereixen a

l'ordre de collocacio del complement dins la frase, es comprova que, en

el Tirant, el complement directe de persona:

(a) Porta sempre preposicio en la construccio l'un a l'altre.

(b) Porta gairebe sempre preposicio, be que amb alguna excepcio,

quan s'anteposa al verb, en els casos d'estructures paralleles amb un

primer element pronominal, en les comparacions i quan <<ja esta d'abans

enunciat per mitja d'un pronom>>.

(c) Apareix en un nombre igual de casos amb preposicio i sense,

quan el subjecte va posposat al verb i es troba en contacte amb el com-

plement directe.

2. Caracteristiques del complement directe

(a) L'us de la preposici6 a davant els pronoms personals tonics esta

documentat des de molt antic en les diferents llengues romi niques i
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sembla que es on cal cercar 1'origen del complement directe preposi-
cional.20 Tot i que en els textos catalans medievals aquest us no es pas
frequent, amb el temps s'ana generalitzant i avui es la construccio
unica arreu del domini linguistic. Quant a la documentacio medieval,
J. Coromines troba, a les Vides de sants rosselloneses, un cas de pre-
posicio davant pronom tonic, contra onze sense preposici6;21 J. Marti
anota tambe en R. Llull algun cas amb preposicio, pero manifesta que
hi predominen els que no en porten;22 A. Par afirma que en B. Metge
no apareix mai la preposicio, ni quan es tracta de pronoms personals,
mentre que en el Curial e Giielfa ja hi ha casos amb preposicio, be que
en minoria respecte dels altres;23 els Sermons de cant Vicent Ferrer
ofereixen, en canvi, segons H. Meier, un panorama ben diferent: tots
els pronoms personals absoluts en funcio de complement directe van
precedits de preposicio, a excepcio del reflexiu si.24

En el Tirant, els pronoms personals tonics en funcio de complement
directe van gairebe sempre precedits de preposicio:

<<la strema bellea de aquesta virtuosa senyora me ha tant cativat que

james haure repos fins que a ella o la mort haja aconseguida>> (309.2.21,

864.2), <qui oblida to passat oblida a si mateix>> (151.3.35, 505.31),

<<yo ani a cercar a vosaltres e us desconfi» (152.4.28, 508.23), ee deli-

beri morir per deliurar a vds de la Pena que passaveu>> (411.1.23,

1043.13).

Hi he trobat, nomes, les deu excepcions seg6ents:25

20. Cf. H. Meier, <<Sobre as origens ...>>.

21. J. Coromines, Lleures i converses d'un fildleg, p. 330.
22. J. Marti, El catala medieval. La llengua de Ramon Llull, Barcelona, 1981,

p. 165.
23. A. Par, Sintaxi catalana, § 409 (vegeu , pero , les observations de H. Meier

a oO problema do acusativo ...>>, pp. 247-251), i <<Curial e Guelfa>. Notes lingiiis-

tiques y d ' estil, Barcelona , 1928, 4 100.

24. H. Meier, <<O problema ...>>, pp. 239-240.
25. En sis d ' aquestes frases es tracta del pronom si. H. Meier declara, refe-

rint - se als Sermons de sant Vicent Ferrer : << Nao parece estender - se a forma pre-
posicional do acusativo ao pronome reflexo si (...). Esta excepcao pode ter uma
longa tradicao visto que se encontram exemplos semelhantes no portugues arcaico,>

(<<O problema ...)>, p. 240). Aixo no obstant, cal dir que en el Tirant hi ha molts
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< Qui Segura a mi, si yo vent to dins en la lira e de la tua persona
yo fes a mes voluntats , que yo pogu6s tornar dins les mies tendes?>>
(152.4.14, 508.15), «Dona fi als plors e gemechs ; sia la vera raho
constant a cobrar qo que has perdut, co es, to matexa >> (374.4.18,
990.2), <do animo deu en to sobrepujar si mateix >> (143.5.3. 470.38),
«com pot haver enveja lo qui no veu sobre si negu , e veu si mateix
sobre tots ?>> (143.10.20, 474.14), aGuart-se, encara , que no lobe si
mateix; sa lahor, per fets la deu mostrar e no de paraula >> (143.11.3,
474.30), 26 <<Gran plaer 6s com hom pot egualar si mateix als antichs
qui son loats>> (143.14.19, 476.37), <<La -vii. 6s que hagen abtea de de-
fendre si mateix e de offendre sos enemichs>> (196.1.17, 638.26), «un
fill de un sanador de Roma (...) posy si mateix a perills de batailles>>
(235.2.27, 712.28), acuyta devers ells e delibera de no combatre ells
mas de asetjar -los>> (133.11.29, 431.1), aPrestament , f6u posar a les
donzelles davant la emperadriu , y ell, ab suaus passos, lo posaren dins
una altra cambra >> ( 189.6 .4, 620.10).

(b) Quan el complement directe es un pronom interrogatiu, en el
Tirant apareix sempre la preposicio:

<<si la senyora princessa , per bona sort de Tirant , lo prenia per marit,
vostra coerce a qui pendria?>> (138.8.40, 451.4), « ^a qui consellau
facam nostre conestable ?>> (161.10.21, 552.18).

(c) Quan el complement directe es un nom propi de persona, en el
Tirant hi ha un predomini absolut de la construcci6 amb preposicio;
els casos en que aquest tipus de complement directe no porta prepo-
sicio son escassissims:

m6s casos en que el pronom si va precedit de preposici6 que no pas sense. Es
important d'assenyalar, a mes, que quatre d'aquestes sis (rases es troben al capi-
tol 143 de la novella, en el qual J. Martorell copia una preexistent versio catalana
de la Lletra de reals costums de Petrarca (vegeu M. de Riquer, «Introduccio>> a
J. Martorell i M. J. de Galba, Tirant lo Blanc, Barcelona, 1947, pp. *139-*140).

26. En totes les seves edicions del Tirant, M. de Riquer puntua aquesta frase,
crec que equivocadament, de la manera segiient: <Guard-se, encara, que no Hoe si
mateix sa llaor: per fets la deu mostrar e no de paraula>>.
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Preposicionals:

<<Los fels elets per los jutges prengueren primer a Thomas de Muntalba,

per co com era requeridor » (81.5.17, 273.24), elo rey convida a Phelip>>

(109.6.40, 343.9), <<Com la princessa se fon pentinada , posa la ma

davall la roba e pentinava a Tirant» (189.5.24, 619.33).

Simples:

<<La sancta dona Judich, ab animo viril , gosa matar Olofernes» (P.2.34,

115.32), o feren portar alli Tirant >> (67.9.40, 232. 38), <<e troba alli

Dialebus e Ricart , que eren tornats per vestir -se les cotes d'armesu

(132.6.27, 423.25).

(d) Amb noms propis de sants o de divinitats, tambe predomina

en el Tirant 1'6s preposicional, be que no amb tanta diferencia com

amb els noms propis de persona. Hi ha coincidencia, en aquest cas, amb

els Sermons de sant Vicent Ferrer. H. Meier, en comprovar que en

aquests sermons 1'6s de la preposicio no s'esten als complements directes

de persones humanes, atorga al que ell anomena <<acusativo prepositio-

nal de divindade>> una funcio semantica destacada: <<o 'acusativo pre-

posicional de divindade' chega a assumir uma funcao semantica im-

portante: da maneira como o espanhol hierarquiza as relacoes humanas

pondo dum lado a divindade e os homens, doutro o mundo animal e

as coisas, corn todas as possibilidades de 'coisificar' o homem e de hu-

manizar ou divinizar os animais e os conceitos abstractos, Sao Vicente

Ferrer parece matizar as relacoes entre Deus e o homem, distancian-

do-as duma vez, 'humanizando'-as outra. Amar Deu e como amar lo

fill, amar son pare, mas amar a Deu, amar a Jesuchrist e uma atitude

que se reserva a Ele so, um movimento da alma em direccao ao Set

divino».27 No sembla que, a partir dels casos que trobo en el Tirant,

pugui corroborar-se la teoria de H. Meier: d'una banda, els comple-

ments directes de persones humanes amb preposicio hi son ben habi-

tuals; d'una altra, no crec que pugui establir-se cap diferencia seman-

tica entre frases corn les segiients:

27. H. Meier, «O problema ... », p. 246.
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<<a ell era forcat que havia de complir lo vot que tenia fet de servir
Deu en vida hermitana >> (27.7.1, 167.33), <<no puch lexar lo vot que
tinch fet de servir a Deu» (27.8.23, 168.33);
<<altres digueren que saviesa , car per saviesa coneixia hom Deu e a si
mateix e totes les creatures de Deu» (328.2.26, 906.20), eAltres di-
gueren que saviesa , car per saviesa coneixia hom a Deu e a si mateix»
(181.2 .32, 605.14);28
<<En aquell cars , Tirant torna a reclamar la Mare de Deu , senyora
nostra>> (299.3.41, 840.21), « axf corn fan les juhies, que corn volen
parir, que tenen les dolors del part, reclamen a la Verge Maria>> (132.
5.6, 322.21).

Hi podriem afegir, encara, que en el Tirant no hi ha cap cas en que
el verb amar, que es el que H. Meier utilitza per a 1'exemplificaci6 de
la seva teoria, porti un complement directe 'de divindade' preposicio-
nal;29 tots els que hi ha son simples.

Altres exemples de complements d'aquest tipus:

Preposicionals:

<<aquest honra millor a Deu que home que yo haja vist de qualsevulla
nacio» (154.13.20, 521.9), <<e si fer nou volien, reclamarien a Mafo-
met» (349.6.2, 950.22).

Simples:

<<honrar e tembre e amar Deu» (194.2.20, 636.39).

(e) Quan el complement directe es un sintagma indeterminat, la
construccio mes general en el Tirant es la que no porta preposicio: hi
ha, aproximadament, el doble de casos sense preposicio que amb pre-
posicio:

28. Aquestes dues frases corresponen a dos parlaments gairebe identics que
fan la princesa Carmesina i Tirant, en diferents moments de la novella, sobre oqual
es lo major be de aquest mon». Tot i ser molt semblants, difereixen en alguns
punts concrets , corn el que aquf ens interessa.

29. No hi considero el cas seguent, en que Den va precedit d'un possessiu:
<<E mes, pare, me confes corn no he amat a mon Deu e creador>> (476.3.2, 1162.29).
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Simples:

<los moros anaven conquistant per la illa, fent morir molts cristians

e desonint doves e donzelles>> (5.2.27, 124.31), <<e lo capita respbs que

per cosa en lo m6n ell no mataria home qui fos pres>> (157.11.17,

536.37).

Preposicionals:

<<Guardau-vos, senyora, de aquells hbmens qui ab gran audacia e ab

atreviment gosen requerir a dona o a donzella» (100.9.41, 309.23),

<jurau, per lo sagrament que fet haveu, que de tot lo poder vostre

mantindreu e defenssareu a dones e donzelles, viudes, brfens, desen-

parades, e encara a casades, si socors vos demanen>> (59.2.13, 211.31).

(f) Els pronoms indefinits tots i negu, en funcio de complement

directe, en el Tirant van precedits, generalment, de preposicio: la cons-

truccio prepositional hi apareix en mes del doble dels casos. Quan

aquestes mateixes formes (o les formes de flexio corresponents: tot,

tota, totes i neguna, neguns, negunes) son adjectives, el fenomen es

repeteix, menys en el cas de la forma tota (que sol apareixer en el sin-

tagma tota la gent), que va sempre sense preposici6, i en el de la forma

totes, en la qual es donen, en proporcions semblants, ambdues cons-

truccions:

Preposicionals:

<<La senyoria vostra -dix lo cavalier- no ha acostumat de condemnar

a negu sens que no sia hoit » (98.9.20, 299.28 ), << Tirant se asigue en

la cadira de 1'imperial juhi e hohi a tots los qui • s clamaren » (124.4.1,

393.25 ), <<en tots sa vida no requeria a negun altre cavalier o gentilom

a tota ultranca >> ( 48.1.14 , 196.23).

Simples:

<<Tirant ajusta tots los catius e convida'ls tots a dinar>> (108.6.27,

339.26), <feu posar tota la gent d'armes en orde>> (157.1.8, 530.9),

<<Nostre Senyor no damna negu qui batejat sia Sens culpa>> (354.3.3,

960.38).



Les prepositions en el <<Tirant to Blanch>> 69

En contrast amb tots i negti, els indefinite algun, altre i un (i llurs
formes de flexio) solen apareixer sempre sense preposicio; nomes he
trobat la construccio preposicional en algun cas escadusser davant altre
i un. El pronom altri, en canvi, presenta exemples dels dos tipus:

Simples:

to rey Scariano crida al rey de Sicilia e al rey de Fec e al duch de
Macedonia e a Ypblit e alguns altres>> (471.4.4, 1151.40), equalsevulla
cavalier qui es en terres stranyes ab abtesa deu heretar a si matex;
apres treballe en heretar los altres» (223.2.23, 679.10), <<e fon molt
admirada que lens parlar pogues hom requerir una dama de amorsu
(127.1.24, 405.7).

Preposicionals:

<<Apres ne convida als altres princeps e barons>> (428.2.4, 1076.6),
<<A mi staria mal que, havent be aconsellat a altri , no consellas be a
mi mateix>> (154.4.7, 514.29), <<Com los moros veren a bun home sol
fer tantes armes e fer morir tanta gent staven admiratsn (337.4.17,
924.36).

(g) Si el primer element del complement directe es un quantitatiu
corn molts, tants o los mes (o Ilurs formes de flexio), la construccio
general es la apreposicional; hi ha, pero, alguns casos aillats amb a:

Simples:

<<qui fa per son ofici desesperar moltes gents >> (210.3.20, 651.9), <<Lo
rey perseguf l'encalc , matant e degollant tants com aconseguir-ne po-
dien » (25.1.24, 158.24), <<Lo pasffich rey, sabuda la mala nova de lur
venguda, ajusta la mes gent que pogue per resistir - los>> (5.2 .12, 124.22).

Preposicionals:

<<e els coneixen a molts, axf de sos vasalls com de strangers>> (68.14.14,
242.11), <<e stich ab gran admiracio de aquell magnanim emperador,
deixar a tants excellents reys com ha en lo mon, duchs, comtes, mar-
quesos (...), que vulla deixar aquells per haver a mi: no es molt ben
aconsellat>> (116.3.14, 368.16).
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(h) En els casos en que el complement directe es determinat per

un numeral, en el Tirant no hi ha preposicio; hi he trobat nomes dues

excepcions:

Simples:

<<e fas certa la senyoria tua que • x• milia dels teus basten a desconfir

•c• milia dels altres» (10.4.20, 132.38), «Per mon Deu, yo nou he

vist en mon temps en deu carreres derrocar dos duchs, ni venir axi be

en orde corn aquest cavaller ha fet>> (189.12.12, 624.33).

Preposicionals:

«avisa a dos patges de tot lo que dir tenien ne a fer >> (292.6.30, 828.40),

«Com los del camp veren als cent hbmens que lo palench havien passat,

hagueren temor que no entrassen dins per matar-los gent> (304.6.32,

856.1).

(i) Tampoc no sol haver-hi mai preposicio davant els demostratius,

tant si son usats pronominalment com si ho son adjectivament; les

excepcions son escassissimes:

Simples:

eSenyor , castigue la majestat vostra aqueix desvergonyit cavalier qui

es principiador de tot mai» (114.3.17, 363.9), << molts magnats e grans

senyors , reys e fills de aquells , per leal matrimoni desijen ab vbs esser

ajustats , e aquells haveu denegats fins adi ab paraules de falsa hosta-

lera>> (127.2.34, 405.37), aAquell accepts e guia aquest en nom de

son senyor >> (153.1.16, 509.15).

Preposicionals:

<<e si la majestat vostra me manara que yo vaja per servir ha aquell

prosper emperador senyorejant la Grecia, you fare» (116.3.1, 368.8),30

30. Tot i que el verb servir es troba usat sovint intransitivament en textos

medievals, com a consegiiencia del doble tractament (amb datiu o amb acusatiu

sense preposicio) que acceptava el verb SERVIRE en llati (vegeu R. Lapesa, aLos
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«Ia mia acostumada fe ha induit a esta senyora ab les sues donzelles
de venir davant la tua senyoria> (355.2.13, 962.18).

Es interessant d'assenyalar que en un cas la preposicio a pren, davant
un demostratiu, la forma an:

<<La fortuna , qui sta aparellada tostemps a servir an aquels qui la
cerquen>> (137.3.18, 443.36).

Vegeu mes informacio sobre aquest canvi a les pp. 88 i ss.

(j) Quan el complement directe es determinat per un possessiu sim-
ple (mon, son, lur, etc.), en el Tirant predomina la construccio prepo-
sicional; hi ha, pero, bastants casos sense preposicio:

Preposicionals:

ojames has tengut atreviment de anar a la guerra per defendre la tua
patria e a ton natural senyor>> (124.3.9, 393.2), <<Ella ha decebuda
a sa mare* (286.2.32, 809.14).

Simples:

«,Qui es aquest traydor renegat que ha decebuda ma senyora?>>
(262.3.23, 756.17), odelliura ton sogre e la mfsera de Carmesina en la
dolor e fam e miseria en que Stan posats>> (357.5.10, 968.32).

(k) Si el complement directe es un pronom relatiu tonic (qui, el
qual), trobo, en el Tirant, les dues constructions, tant quan precedeix
el verb com quan el segueix; hi ha un predomini, pero, de la forma
preposicional:

casos latinos ...n, p. 76, i DCVB, s. v. servir , IX, 878a), cal considerar que en el
Tirant se' n fa un is transitiu , ja que quan porta un complement pronominalitzat
de 3a. persona sempre es lo i mai li; es per aixo que considero aquest complement
corn a directe i no com a indirecte.



72 Joan Perera i Parramon

Preposicionals:

aO, quant me desplau -dix lo cavaller-, que voleu turmentar al qui

tans turmentat sta!>> (81.7.29, 275. 11), <<Senyor Tirant , amau a qui us

ama e oblidau a qui no us vol be» (286.3.2, 809.21).

Simples:

aAxi castiga hom los qui son poch enamorats >> (233.2.23, 702.32),

«aquella excellentissima princessa Carmesina , la qual to contemples»

(362.2.28, 973.7).

(1) I, finalment, en la resta de casos -sintagmes nominals precedits

de Particle, basicament-, predomina la construccio apreposicional:

Simples:

<<Isqueren fora de la ciutat per recebir los embaxadors una bona milla>>

(14.3.7, 138.9), <<tenint asetjat lo illustre duch de Maceddnia> (152.

4.27, 508.22).

Preposicionals:

«yo no so vengut aci ab sforc de cavalleria per poder offendre a la

gran morisma que en lo vostre imperi es» (117.2.28, 371.10), <<Entra-

ren per la cambra molts cavaliers ansians qui eren del consel, e aco-

nortaren molt a la emperadriu» (254.3.3, 743.7).

Resumint les dades d'aquest apartat, referides a les caracteristiques

del complement, podem concloure que, en el Tirant lo Blanch, el com-

plement directe de persona:

(a) Va precedit sempre, o gairebe sempre, de preposicio quan es

representat per un pronom personal tonic, per un pronom interrogatiu

o per un nom propi de persona.

(b) Presenta predominantment la preposicio, tot i que hi ha casos

sense, quan es representat per un nom propi de divinitat o de sant o

quan el mot inicial es un dels indefinits tots i negu (i llurs formes de

flexio, menys tota) o un possessiu.
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(c) Presenta predominantment l'estructura simple, tot i que hi ha
casos amb preposicio, quan el mot inicial es un quantitatiu o quan es
representat per un pronom relatiu o per un sintagma nominal indeter-
minat o precedit d'article.

(d) No porta mai, o gairebe mai, preposicio quan el mot inicial es
un dels indefinits algun, altre, un (i llurs formes de flexio) i tota, un
numeral o un demostratiu.

3. Altres casos de complements directes preposicionals

Un comentari a part mereixen els pots casos del Tirant en que un
complement directe que no es refereix a persona va precedit de prepo-
sicio. Es tracta sempre de personificacions o de frases amb estructures
paralleles o comparatives;" vegeu-ne alguns exemples, a mes dels re-
prodults a la pagina 60 amb la construccio reciproca l'un a l'altre:

<<per experiencia haveu manifestat que les costumes vostres no son de
home virtuos, que no temeu a Deu ni a la honor del mon>> (128.1.12,
410.2), <Com lo moro fon prop, un ballester, qui no havia res vist
del segur que'l senyor de Malvehf havia fet, tira-li un passador e
nafra-li lo ginet. -O senyors! -dix lo moro-. Tant poca fe haura
en vosaltres que sobre segur mateu a mi o a mon cavall?>> (149.4.4,
499.37), <<sabut es que saviesa es do de natura e sta en lo enteniment,
qui es lo major senyor de tots e mes noble. E ardiment sta dins lo
cor e si gens lo tocau prestament se mor e lo cors es perdut; per que
li deuen dar per curador a saviesa, que-l guarde de tot mal > (183.3.12,
610.30), aA mi no basta stil de conformes paraul[e]s en recitar les
dolors e dubtosos pensaments que a la mia fatigada pensa combatien
corn me trobi nua en la vora de la cruel e tempestuosa mar)) (373.1.4,
986.36).

Fora d'aquests casos i d'alguns altres com aquests, la preposicio a
nomes es troba , en el complement directe, davant noms referits a per-
sona, en els casos que han estat analitzats anteriorment.

31. Les gramatiques catalanes no tracten d'aquests casos. Sf que son descrits
en canvi en els estudis referits al castella. Vegeu, per exemple, la segiient afirma-
cio de R. Lapesa : <La preposition se encuentra a veces ante objeto de cosa, bien
por tratarse de nombres propios o personalizados (...), bien para evitar anfibolo-
gfas> ( <<Los casos latinos ... », p. 77).
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4. Consideracions finals

De l'analisi dels complements directes referits a persona que apa-

reixen en el Tirant, se'n desprenen algunes consideracions interessants

quant a 1'us que s'hi fa de la preposicio a:

(a) Destaca, en primer lloc, Yalta frequencia d'aparicio del comple-

ment directe preposicional (en la meitat dels casos aproximadament),

sobretot si es compara amb les dades que se solen donar referides als

textos medievals.
(b) En segon lloc, es comprova que hi ha casos en que la preposi-

cio a apareix sempre o gairebe sempre: en la construccio reciproca l'un

a l'altre, davant dels pronoms personals tonics i dels interrogatius i

davant dels noms propis de persona. Si el fet que aparegui generalment

en els tres primers casos no es cap novetat -aixo mateix s'esdeve en

els Sermons de sant Vicent Ferrer i en altres textos-, mes sorprenent

i interessant es comprovar aquesta alta frequencia d'us davant dels

noms propis de persona.

(c) En tercer lloc, s'observa que hi ha uns altres casos que es cons-

trueixen sempre o gairebe sempre sense preposicio: quan el sintagma

s'inicia amb un dels indefinits algun, altre, an (i llurs formes flexives)

i tota o quan s'inicia amb un demostratiu..Es interessant d'assenyalar

que una bona part d'aquests mots comencen en vocal, en a gairebe tots

(algun, altre, aquest, aquell, etc.).

(d) En quart lloc, es constata, pel que fa a la resta de casos, que,

tot i que unes vegades hi ha un predomini de la construccio preposi-

cional i unes altres vegades un predomini de la construccio simple, les

vacillacions son frequents; aquestes vacillacions fan que alguns cops

apareguin frases identiques resoltes ades amb preposicio ades sense. En

son un exemple ben significatiu algunes divergencies que hi ha entre

el text dels titols dels capitols i el de les rubriques corresponents:

<Com lo conestable informa l'emperador del star del camp* (R.11.3),32

32. No dono la referencia de 1'edici6 de M. de Riquer en els fragments de les

rubriques perque aquest editor no reprodueix, a I'index, les rubriques de I'origi-

nal, sing que copia els titols tal com apareixen a l'encapcalament dels diferents

capitols. A 1'edici6 princeps, les rubriques i els titols corresponents de 1'encap-

calament dels capitols de vegades, com en aquest cas, difereixen.
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<<Corn lo conestable informs a l'emperador del stat del camp>> (145.1.2,
479.15);
«Com Tirant partf de Contestinoble e ab tot son exercit ana per rebre
at rey Scariano>> (R.27.8), <<Com Tirant partf de Contestinoble e ab
tot son exercit ana per rebre to rey Scariano» (454.1.2, 1121.16).

Casos corn aquests o corn altres de semblants que s'han reprodult
anteriorment (vegeu p. 58) demostren que his de la preposici6 a davant
el complement directe de persona no respon pas, en el Tirant, a uns
criteris fixats sin6 que hi intervenen factors diversos dificils de pre-
cisar.B

LA CONSTRUCC16 « PER SARRAINS A PREICAR>>

Un us medieval de la preposici6 a, no gaire frequent pero que es
troba diverses vegades en el Tirant, es el que apareix , introduint un
infinitiu , en construccions del tipus upreposici6 ( a, de, per ) + SN +
a + infinitiu >>. En 1'estudi que J. Bastardas ha dedicat a aquest tipus
de construcci6 -que anomena , servint - se d'un vers del Cant de Ramon
de R. Llull, <<per sarrains a preIcar>>-,34 en reprodueix una vuitante-
na d'exemples de diversos textos medievals , entre ells quatre del Tirant.'s
Es tracta d'una construcci6 interessant , que ha suscitat interpretacions

33. R. J. Cuervo, en la recensi6 d'un estudi sobre l'acusatiu preposicional en
castella , destacava precisament la importancia dels motius subjectius en 1'6s de la
preposici6 a davant el complement directe: <<La abundancia de los ejemplos y la
delicada crftica con que U. los clasifica y estima, dan singular valor al trabajo de U.
en materia tan embrollada, sin duda, por las causas puramente subjetivas que en
muchos casos motivan el empleo o no empleo de la preposici6n. Tengo para mf
que el escritor que, al estampar en el papel su pensamiento, elige una de las dos
formas, puede no atinar despues con la raz6n de su preferencia; y lo mismo sucede
sin duda a muchos lectores>> (<<Observaciones a "Uber den Prapositionalen Accu-
sativ im Spanischen"s [1909], reproduit a R. J. Cuervo, Obras, Bogota, 1954, II,
pp. 720-721).

34. J. Bastardas, <<Sobre la construcci6 medieval "per sarrains a preicar"a,
Estudis Universitaris Catalans, XXIII (1979): Estudis de llengua i literatura cata-
lanes oferts a R. Aramon i Serra en el seu setante aniversari, I, pp. 39-58.

35. S6n els exemples 25, 26, 52 i 53, que corresponen als numeros 19, 20,
5 i 17, respectivament, de la llista de frases que transcric a continuaci6.
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diverses. Es per aixo que em sembla convenient de reproduir-ne tots

els casos que hi ha en el Tirant (21 en total) i de fer-hi algun co-

mentari.

(a) a / de / per + <<be a fer»:

1. <<La virtut porta ab si dolor de les coses mal fetes, puix nos dis-

pon a be a fer, car cascu es causador de sos mals si ab bona e

discreta deliberaci6 no fa lo que deu fer e es tengut>> (141.5.9,

459.27).

2. <<e pres a mi per los cabells e feu-me matar un moro, si be era

de poca edat, e tot sullat de sanch volgue fer-me vencedor e lei-

xar-me allo per doctrina de be a fer» (56.4.19, 206.2).

3. <<de bon grat yo consentire, en presencia del senyor rey e de la

senyora reyna, perque no perdau lo premi de be a fer e de l'orde

de cavalleria, ab les vostres mans prengau lo fermaill» (60.4.9,

216.37).

4. «-Molt stich aconsolat de be a fer -dix Tirant-, del consell

que dat m'aveu, per co com ma dieu que no puch esser repres per

lo senyor rey, dels jutges ni dels cavallers» (64.2.12, 220.17).

5. e-Nostre capita, quina cota d'armes es aqueixa que us haveu

vestida? (...) -La virtut que to -dix Tirant- es de be a fer,

que com yo partf de ma terra una donzella la'm dona» (132.7.18,

424.6).

6. oe vds nos voleu desviar lo nostre bon proposit de be a fer>>

(137.5.26, 445.15).

7. <<Solament vos vull dir e preguar, si semblants preguaries pode[n]

haver loch en vosaltres, que us vullau sforcar de be a fer, e ab

la ajuda de Nostre Senyor e de la sua sacratissima mare, senyora

nostra, yo us fare senyors de vostres enemichs dins -iii• horess.

(141.4.12, 458.40).

8. ala gloria no sta en parenceria de paraules, mas en execuci6 de

be a fer>> (154.10.16, 519.5).

9. <<E que dech fer yo, e los altres, sins devem molt sforcar de be

a fer?>> (161.9.3, 551.18).

10. <<E per co us prech (...) que foragiteu de vosaltres tota temor de

morir, e que penseu de be a fer e virtuosament batallar>> (340.1.30,

929.18).

11. <<Com los crestians hoyre[n] axi parlar a Tirant (...) no tingue-
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ren altra esperanca sino de be a fer, e de morir com a bons e
cathblichs crestians>> (340.2.8, 929.28).

12. <<E casc6 deu sforcar lo seu animo en semblants actes e no tembre
los perills de la mort, car mes val morir com a cristians que no
esser catius en poder de infels. Donchs, cascu deu fer sforc per
be a fer, e donem la batalla e siam vencedors* (23.3.32, 155.30).

(b) per + <<mal a fer>>:

13. <<Yo no anava per mal a fer; es-me aparegut un diable en forma
de goc, ab consentiment de son senyor, e desigi mon desig com-
plir» (68.5.16. 236.10).

14. <<-Senyora -dix Ypolit-, en totes les coses del mon sere pus
obedient a la magestat vostra que si m'haguesseu comprat per
catiu, pero nom maneu partir-me de aci perque yo ignore si venen
per algun mal a fer en la vostra persona>> (262.6.40, 758.33).

(c) Altres casos:

15. <<e aprenguf dins Barut fer magranes de certs materials compostes,
que Stan -vi• hores en poder- se ensendre , e corn son enceses basta-
rien a tot lo mon a cremar » (10.3.11, 132.4).

16. <<E lo qui vol aconseguir la glbria de paradis, li es be mester que
tinga cor e ardiment en batallar contra lo mon e la carp, e con-
tra los sperits malignes qui continuament li donen guerra; e si no
to ardiment de tots a combatre, son fet no es res» (182.4.19,
608.31).

17. <<Aquell stigue •vii • anys en lo desert fent vida contemplativa, pe-
nedint-se de sos defalliments, lo que to no faras, car vols usar de
cruel senyoria, lo que no deuries fer, puix tens desig del m6n a
conquistarn (353.1.23, 958.7).

18. <<per [a mia honor e lama a mantenir me reserve la part per vos
mes desijada, la qual vos sera tant guardada com los ulls>> (273.
2.7, 785.14).

19 i 20. << Segui's hun dia sa senyora, anant a la ciutat de Montagata,
dexa a Plaerdemavida per la casa a guardar . Com fort en la ciutat
mostra era venguda per algunes coses a comprar , e ana a parlar
ab la filla del rey* (350.1.17, 953.7).

21. <<Larga cosa seria recitar la molta gent y stimada que es perduda,
y la que resta de fort smay mig venguda , alegrant-se almenys de
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esser catius lo restant de lur trista vida en poder de infels. Per

los quals a confondre , y los nostres morts venjar , ab los vius res-

taurant vivificar , suplicam a vos (...) vullau recordar la nostra

pressura grandissima e tristicia >> (396.2.4, 1020.22).

Aquesta construccio, que tambe es dona en frances i en occita an-

tics," ha estat interpretada, com he dit, de maneres diferents. J. Coro-

mines 37 considera que, en els casos en que la preposicio inicial es per,

es tracta d'una simple intercalacio del complement directe anteposat al

verb entre els dos elements de la preposicio composta per a, de manera

que el sintagma <<per a ocells cacar>>, per exemple, esdeve <<per ocells

a cacar>>. Aquest autor no es fixa, pero, en els casos en que la prepo-

sicio inicial no es per; tnicament comenta que el trasllat de la a en

aquesta construccio es parallel al que es dona en casos corn el seg6ent

de R. Vidal de Besalu en que la preposicio inicial es de: <<estai de si-

dons a tornar» (`s'esta de tornar a la seva dama'), que seria una alte-

racio de ode a sidons tornar».

L'explicacio de J. Coromines, que potser valdria per als exemples

encapcalats per la preposicio per, deixa, pero, sense explicar tots els

altres casos, ja que 1'aparici6 de la a hi es del tot injustificada: his

de la preposicio a davant el complement directe no es frequent en els

textos catalans medievals i es limita a casos en que el complement es

de persona; en la major part dels exemples del Tirant d'aquesta cons-

truccio, en canvi, els complements directes son de cosa (be, mal, mon,

casa, coses).

J. Bastardas, en 1'estudi <<Sobre la construccio medieval "per sarrains

a preicar"o, analitza amb molt mes detall aquest tipus de construccio

fixant-se en tots els casos, no unicament en els que van introduits per

la preposicio per, i formula una teoria sobre 1'estructura gramatical

36. J. Bastardas, art. cit., pp. 39 i 49.
37. Lleures i converses d'un filoleg, pp. 144-145.

38. Aquesta opinio es compartida tambe pels autors del DCVB: <<tambe es

troba en catala antic la forma per a distribuida en dues parts, amb el complement

intercalat entre les dues preposicions components>> (s.v. per, VIII, 442a). I en

1'explicaci6 dels usos de 1'expressi6 esser tengut afirmen que aquesta expressio es

troba: <<Amb complement verbal en infinitiu precedit de les prepositions de i a

amb un complement directe intercalat. "La muller es tenguda d'ell a seguir",

Scachs 102>> (s.v. tenir, X, 222a).
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de la construccio, el seu origen i el seu us com a recurs estilistic. Quant
a 1'estructura gramatical, aquest autor considera que el sintagma nomi-
nal que apareix en primer hoc es el terme regit per la preposicio que
el precedeix i el nucli de tota la construccio, i que el terme a + infini-
tiu es un adjunt o modificador d'aquest substantiu, el qual adjunt «te
la funcio d'indicar la posicio de dependencia en que es troba el substan-
tiu respecte a 1'acci6 verbal expressada per l'infinitiu, o, en altres pa-
raules, to la funcio de presentar el seu antecedent com a objecte de
1'acci6 verbal expressada per l'infinitiu en el seu proces».39 Quant a
l'origen de la construccio, creu que cal posar-lo en relacio amb la cons-
truccio Ilatina ad + gerundi, <<que preludia la construccio tardana amb
ad + infinitiu: dare aliquid ad manducare (ad habere, ad facere) >>,40
construccions ambdues (ad + gerundi i ad + infinitiu) que fan funcio
<<d'adjunt d'un substantiu en funcio predicativa».41 Afirma que 1'fis
d'aquesta construccio en catala es molt antic (n'hi ha documents almenys
des del segle x) i que, a causa d'una progressiva aproximacio semantica
entre construccions com en mal a fer i en fer mal, aquella adquiri el
mateix valor semantic d'aquesta, i n'esdevingue una simple variant esti-
listica. Observa; finalment, que <<sembla que, ja al final del segle xiii,
la nostra construccio es considerada mig arcaica i mig popular>> i que
els casos que apareixen en el Tirant han d'esser considerats corn un
arcaisme.42

J. Marti, que tambe s'ha ocupat d'aquesta construccio en 1'estudi
de la llengua de R. Dull, havia considerat en un primer moment 43

que es tractava d'un canvi en 1'ordre logic dels elements que la com-
ponen <<de manera que el sintagma nominal que segueix immediatament
la preposicio que encapcala la construccio no es el seu regim, sing que
es el complement de l'infinitiu, el qual fora 1'autentic regim d'aqueixa
preposicio, i no de la preposicio a que en el decurs el precedeix. La
preposicio a tindria, doncs, com a regim el sintagma nominal comple-

39. J. Bastardas, art. cit., p. 54.
40. Ibid., p. 55.
41. Ibid., p. 56.
42. Ibid., p. 57.
43. J. Marti, Estat del catala en Ramon Llull: analisi lingiiistica de tres ma-

nuscrits del «Libre de Contemplacio», tesi doctoral llegida a la Universitat de
Barcelona , octubre de 1973, text mecanografiat a la facultat de Filologia.
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ment directe de l'infinitiu».44 Posteriorment, ha rebutjat aquesta inter-
pretacio -basicament per la impossibilitat d'explicar 1'aparici6 de la
preposicio a davant el complement directe- i sembla que accepta 1'ex-
plicaci6 de J. Bastardas exposada mes amunt.4s

Aquestes son les opinions dels filolegs catalans que s'han ocupat
de la questio de que tractem. Per la meva part, considero que la inter-
pretacio que J. Bastardas fa d'aquesta construccio es la mes ben argu-
mentada i que les conclusions a que arriba son fonamentades i dificils
de rebatre. Vull fer, nomes, alguns comentaris als exemples del Tirant
perque, d'una banda, corroboren les asseverations de J. Bastardas i,
d'una altra, hi afegeixen informacio.

J. Bastardas afirma en el seu estudi, com ja s'ha vist, que els casos
que apareixen en el Tirant han d'esser considerats com un arcaisme.
Crec que la relacio exhaustiva dels casos que s'hi troben confirma ple-
nament aquesta constatacio. En primer lloc, Ns que se'n fa en el Tirant
es molt rar; hi apareix nomes en 21 casos 46 enfront de molts altres
amb l'estructura, normal en catala , «preposicio + infinitiu + comple-
ment directe»:

<< Ja deu esser reputat bo qui•s studia en fer bondats >> (143.14.30,

477.4), << tenir desig de fer crueldats >> (317.3.9, 886.38 ), << car la mages-

tat sua e les sues grandfssimes virtuts e costumes eren tals que era

digne de conquistar tot lo mon» (346.2 .30, 943.34), <<No acostume

yo de combatre donzelles sing en cambra secreta, e si es perfumada e

algaliada, mes me plau>> (354.3.27, 961.13).

44. J. Marti, El catala medieval. La llengua de Ramon Llull, p. 167.

45. Ibid., pp. 166-169.
46. No hi he inclos els dos casos segbents , que, tot i que aparentment pre-

senten la mateixa estructura, son diferents: <<per co se diu que la pobrea es una

de les forts passions del mon a sostenir>> (207.2.13, 646.6) i «Mas deu pensar la

senyoria vostra les virtuts que possehlu, que no presomesca la vostra prosperitat

alguna cosa de mal a fer de mi» (304.2.20, 853.3). En el primer cas, <<el mon»

no es el complement directe logic de l'infinitiu sino que es un complement de

<passions »; aquesta frase, pero, es un bon exemple per a demostrar que el sin-

tagma a + infinitiu pot fer de complement d'un sintagma nominal (en aquest cas:

«una de les forts passions del mono). En el segon cas, <<mal>> tampoc no es el com-

plement directe Idgic de l'infinitiu sino que es un complement de <<cosa>>.
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Segons J. Bastardas, la inversio de l'ordre del complement directe en
les frases d'aquest tipus, en que l'infinitiu es el terme relacionat direc-
tament amb la preposicio, no es troba en la prosa catalana << si no es
amb pronoms en proclisi (del tipus: an (...) animositat en vos servir
e honrar)>>47 En el Tirant, aixo no obstant, trobo alguns casos en que
si que es dona aquesta inversio, sense que hi aparegui la a tfpica de la
construccio <<per sarraIns a preicar>>; vegeu-ne els exemples seguents:

<<fortuna, enemiga de tota alegria e repos, se haja ocupades les virtuts
de solicitament amar, tolent-nos lo poder de nostres desigs complir»
(190.2.8, 632.30), <<per co desija la mia anima esser aconsolada perque
yo pogues fer talc e tan asenyalats serveys a la senyora princessa que la
magestat sua conegues yo esser digne de la sua amor aconseguir>>
(212.1.21, 654.13), <<Mas fortuna, qui tots temps es enujosa e envejosa
de axf lonch delit e plaer, en lo qual, en lo principi de vostres amors
havia trobada forma prou cuberta e covinent a vostres desigs complir,
a la fi la sua amor desordenada en trist e doloros plant s'es convertida>>
(294.1.18, 831.34), << s la fi de mes paraules pregar, solicitar e amo-
nestar tots vosaltres (...) vullau atendre e sovint pensar quanta neces-
sitat aquest singular negoci nos presenta , presentant-vos lo perill de
crestiandat, per la qual defendre y aumentar som tenguts>> (402.2.12,
1028.21).

Tant aquests darters casos com els que presenten 1'estructura <<per
sarrains a preicar> son, pero, molt poc frequents en el Tirant i sembla
que, respecte dels altres, tenen un marcat caracter arcaitzant.

En segon lloc, es interessant d'assenyalar que, dels 21 casos que hi
ha en el Tirant, 12 es donen amb el sintagma <<be a fer>> i 2 amb el
sintagma <<mal a fer>>, enfront dels altres 7 que presenten uns sintag-
mes mes <<lliures>>. Crec que cal considerar els casos que contenen els
sintagmes <<be a fer>> i <<mal a fer>> com a usos estereotipats o frases fe-
tes. J. Bastardas ja destaca, en el seu estudi, 1'abundancia dels exemples
d'aquest tipus, en els quals <<es tracta d'obtenir un volum fonic mes
ple enfront de 1'habitual per fer mal (be)>>;^s en el Tirant predominen
absolutament sobre els altres. Fora interessant de comprovar si aquests

47. J. Bastardas, art. cit., p. 51.
48. Ibid., p. 57.
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usos estereotipats son exclusius del Tirant o be son mes generals en els

textos del segle xv.

<<AL>> I <<EN>> + INFINITIU AMB VALOR TEMPORAL

Les construccions at + infinitiu i en + infinitiu amb valor temporal,

que Bolen esser considerades equivalents, mereixen de ser analitzades

amb detencio perque presenten, en el Tirant, algunes particularitats

interessants.

P. Fabra, a la Gramatica catalana de 1956, tracta aquesta qi estio

de la manera segiient: <<L'infinitiu precedit de la preposicio en introdueix

complements adverbials que expresser precedencia, causalitat. Exemple:

En entrar jo, tots s'alcaren. En veure'ls tan pobres, hom s'admirava que

poguessin fer el que feien>>. <<Amb el mateix valor que aquest en, es

troba la preposicio a seguida de Particle definit: A l'entrar jo... Al

veure'ls tan pobres... Pero, avui, aquesta construccio es mes aviat evi-

tada>> Aquesta opinio es compartida per altres gramatics i es la que

exposen la major part dels manuals.50 Per a tots aquests autors, les

construccions at + infinitiu i en + infinitiu, deixant de banda llur grau

d'acceptabilitat, son equivalents.

F. de B. Moll, tot i admetent la preferencia de en en la llengua

literaria, puntualitza en totes les seves gramatiques que la construccio

amb at ha estat <<usada dels nostres classics antics i moderns>>,51 rao

per la qual es mostra partidari d'acceptar-la.

M. Sanchis es Punic gramatic que estableix una diferencia entre

l'tis de at i en en aquesta construccio: <<Per a introduir una determina-

cio circumstantial de temps representada amb un verb en infinitiu, equi-

valent a un gerundi, conve emprar amb preferencia la preposicio en.

(...) L'6s de la preposicio a seguida de Particle definit (al, a l') es ad-

49. P. Fabra, Gramatica catalana, Barcelona, 1956; cito per 1'edici6 de 1969,

4 95, pp. 86 i 87.

50. J. Sola, en l'estudi <<Canvi i caiguda de les preposicions>>, presenta una

visio molt completa de les opinions exposades en les gramatiques i manuals.

Vegeu Estudis de sintaxi catalana/1, Barcelona, 1972, pp. 21-24.

51. F. de B. Moll, Gramatica catalana referida especialment a les Illes Balears,

Palma de Mallorca, 1968, 4 241.
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missible, pero nomes quan tal determinacio circumstantial de temps
equival a un preterit perfet d'indicatiu; exemple: Al caure escales
avail, em vaig fer mal (= quan caigui)>>.sz

J. Sola, en 1'estudi <<Canvi i caiguda cie les preposicions> , on tracta
de les situations de contacte entre preposicions i infinitiu, fa observar
que la g6esti6 de les constructions al + infinitiu i en + infinitiu es
mes complexa del que es despren de la presentacio que en fan les gra-
matiques normatives, ja que els valors de les dues construccions no
sembla que siguin els mateixos; d'altra banda, es pregunta sobre el fo-
nament de la distincio establerta per M. Sanchis entre els usos legitims
i els illegitims de al + infinitius3

Aquest recorregut succint per les gramatiques i estudis de sintaxi
actuals palesa una mancanca greu d'estudis histories sobre aquesta giies-
tio. Les referencies a 1'6s de les dues construccions en el catala classic
son repetides, pero vagues. Tot i que s'afirma que en els textos medie-
vals ja es troba la construccio al + infinitiu -que es la considerada
com a menys genuina-, no s'especifica en quins casos hi apareix ni
si hi to el mateix valor que la de en + infinitiu; tampoc no s'aclarcix
a partir de quan es troba aquella construccio ni en quins textos. A. Par
i F. de B. Moll son els units autors que reprodueixen citacions de textos
antics amb la construccio amb al. A. Par, que no 1'esmenta en 1'estudi
de la sintaxi de B. Metge, perque probablement no hi apareix, en dona
quatre exemples del Curial e Guelfa i afirma: <<Curial demostra que lo
sintagma al + infinitiu no es castellanisme>>.54 F. de B. Moll en dona
un exemple de R. Muntaner i un del Recull d'Eximplis de comencament
del segle xv, a mes d'altres de moderns n (exemples que son els ma-
teixos del DCVB). Aquesta es tota la informacio sobre 1'6s de al + infi-
nitiu en els textos catalans medievals. Davant d'aquest panorama, co-

52. M. Sanchis, Gramdtica valenciana, Valencia, 1950, § 343. F. de B. Moll
(Rudiments de gramdtica normativa, P,1ma de Mallorca, 1962) fa la mateixa dis-
tincio de M. Sanchis quant a 1'6s de al + infinitiu (§ 241); pero a ]a Gramdtica
catalana referida especialment a les Illes Balears, de l'any 1968, abandona aquesta
distincio i fa names l'allusio al catala antic citada anteriorment.

53. J. Sola, Estudis de sintaxi catalana/1, pp. 24-26.
54. A. Par, «Curial e Guelfa>>. Notes lingiiistiques y d'estil, Barcelona, 1928,

§ 108.

55. F. de B. Moll, Gramatica histdrica catalana, § 522.
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neixer el funcionament de les dues construccions en el Tirant, o en
qualsevol altre text medieval, to un interes molt gran.

Doncs be, en el Tirant es troben exemples de totes dues construc-

cions en un nombre de casos no gaire elevat, perb suficient per a

poder-ne treure conclusions. A continuacio exposo, en primer floc, les

caracteristiques de cadascuna de les construccions i els casos en que

apareixen; en segon lloc, presento un seguit de consideracions a partir

de la comparacio dels casos estudiats.

1. El sintagma al + infinitiu apareix en el Tirant 38 vegades, no

sempre, perb, amb el valor que aqui s'estudia. Concretament, es troba

aquest sintagma en dues situacions diferents:

(a) En 16 casos, l'infinitiu es el nucli d'un sintagma mes ampli amb

1'estructura «al+infinitiu+que+fer (en forma personal)>>; en aquests

casos, es tot el sintagma que fa la funcio de determinacio circumstancial

de temps i no solament la construccio al + infinitiu. Vegeu-ne els

exemples segiients:

«E fon sort que una donzella, dancant ab un cavalier, aplega fins en

aquella part hon lo rey era, e, al voltar que la donzella feu, caygue-li

la liguacama de la calca» (85.1.28, 282.35), <<e al tornar que feu passa

per 1'altra costa de Calk e Tarifa e Gibaltar» (114.6.30, 365.12). uE

axi com era gran e pesat, al caure que feu dons tan gran colp de costat

que dues costelles se trenca dins to cors» (189.15.23, 627.12), <<E al

levar que ella•s feu, Eliseu ho senti, e Ieva's prestament pensant que

tingues algun mal» (260.5.6, 753.14), «E 1'engiient era compost de tals

materials que neguna natura de metall que•n sia tocat torna ferrigible

sol que-y stiga per spay de tres hores, que al desparar que la bom-

barda o ballesta fa, per forca s'a de rompre>> (304.4.35, 854.26).

Es interessant d'assenyalar que en alguns casos es troba aquesta

mateixa construccio amb un substantiu derivat verbal en hoc de 1'in-

finitiu (hi ha mes casos, perb, amb infinitiu que no pas amb subs-

tantiu):

aen lo temps que Julius Cesar vengue per conquistar Anglaterra e la

pobbla de alamanys e de viscahins , a la partida que feu pres aquell

servo e feu -Ii taillar lo cuyro del coll» (96.2.33, 292.8), << e lo que yo

he parlat , parle per boca de la Viuda Reposada , qui-m dix a la venguda
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que yo fiu que no donas fe ni crehenca en les paraules de la altesa
vostra, que totes eren fictions de poesia>> (161.5.23, 548.44), <<Los
moros, sabent que gent era exida de la ciutat, secretament tramet[er]en
ben deu milia rocins apres d'ells, ab ses spies que•ls trameteren detras,
perque, a la tornada que farien, ab lo marques [e] Almedixer, los
poguessen haver* (340.8.1, 933.39).

(b) En els altres 22 casos, el sintagma al + infinitiu fa la funcio
d'una determinacio circumstantial de temps. Son aquests els casos que
aqui ens interessen, perque presenten una estructura comparable als de
en + infinitiu. Exemples:

<<E besa'l molter voltes al departir>> (22.4.2, 153.28), <<Lo dia asignat
de la batailla, Tirant, per guanyar a Nostre Senyor de sa part, dix al
cavaller, present to rey, a l'entrar de la sglesia: -Yo seria be content,
si a vos plahia, entre nosaltres agues pau» (81.2.35, 271.34), <<Com
sera a l'encensar, seran dos preveres, o bisbes si en aquell cars n'i
haura, e lo hu hira per la una part de les cadires e l'altre per l'altra,

e tots en un temps que donen to encens; e per semblant a la missa,
la offerta e la pau>> (92.3.14, 289.16), <<de la una a 1'altra galera po-
saren taules encadenades perque pogues passar molta gent. E al recollir
ne moriren molts>> (113.3.37, 360.2), <<Tirant se feu posar en la caixa
e, en unes andes a coil d'homens, ell parti e feu la via del camp devers
la ciutat de Sant Tordi. E al partir mans que enparamentassen les sales
de draps de rac» (238.4.2, 721.1), ePrega a Plaerdemavida que entras
en la galera e que sabes la causa o causes per que Tirant aixf cautelo-
sament se era recollit Sens dir-li res, e les mans al passar per que les
se havia posades davant la cara>> (293.3.39, 831.10).

Cal destacar corn a fets caracterfstics de la construccio al + infinitiu
en el Tirant, d'una banda, que en cap cas l'infinitiu no porta comple-
ments verbals- i, d'una altra, que l'infinitiu to sempre la forma simple.
)Js tambe important d'assenyalar que la major part dels verbs que in-
tervenen en aquesta construccio son intransitius de moviment (caure,
nadar, girar, partir, passar, passejar, voltar, etc.).

2. La construccio en + infinitiu amb valor temporal sb apareix en

56. No tine en compte, aqui, els nombrosos casos en que el sintagma en +
infinitiu to altres valors ni aquells en que es regim d'un verb.
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el Tirant en 46 casos (42 amb infinitiu simple i 4 amb infinitiu com-

post). Exemples:

<<prengueren molt gran plaer en veure aquelles dones d'argent com

lancaven aygua e vi per les mamelles e per la natura» (71b.5.6, 247.26),

<Lo cavalier ancia, com veu axi parlar lo gentilom, posa'l dins la sua

cambra, e volgue saber tot lo fet com era passat. E en aver hoit tot

to que aquell dehia, dix-li: -Amich (...)» (74.5.25, 259.31), <Tirant,

en aquell cars, ab tots los del linatge de Roca Salada anaren a besar lo

peu e la ma a 1'emperador fent-li infinides gracies de la molta coerce

que'ls havia feta en donar sa bella neboda per muller a Diafebus»

(222.7.13, 678.16), «En hoyr lo juheu semblants paraules, no tarda

en fer principi a tal resposta>> (309.8.32, 868.15), cab la ira gran que

portava, era fora de tot recort, que lo sentiment li fallf en haver notI-

cia del gran defalt que comes ha>> (365.1.11, 975.24).

Les particularitats mes significatives que presents aquesta construc-

cio en el Tirant son les seguents: l'infinitiu sol portar sempre comple-

ments verbals; sempre es dona amb verbs transitius (anar, complir, dar,

demanar, dir, hoyr, pendre, posseyr, tembre, tocar, veure, etc.); sovint

ajunta a la seva significacio temporal basica un matfs causal; no es

troba mai en frases comparables a les de l'apartat (a) de la construccio

at + infinitiu, es a dir, amb l'infinitiu plenament substantivat.

3. De l'observacio dels casos de at + infinitiu i en + infinitiu amb

valor temporal que apareixen en el Tirant, se'n desprenen les conside-

racions seguents:

(a) Tot i que cap de les dues construccions no es gaire frequent, la

que to un us mes ampli es 1'encapgalada per la preposicio en (en 46 ca-

sos, al 22).
(b) La construccio amb en presenta l'infinitiu en les formes simple

i composta (42 casos la simple i 4 la composta) mentre que la cons-

truccio amb at nomes presenta la forma simple.

(c) La construccio amb en es dona gairebe sempre amb verbs tran-

sitius mentre que la construccio amb at va generalment amb verbs in-

transitius de moviment.

(d) En la construccio amb en, l'infinitiu porta generalment com-

plements verbals; en la construccio amb at, en canvi, no en porta mai.
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(e) La construccio amb en to sovint, a mes del valor temporal, un
valor causal , que en alguns casos es predominant ; la construccio amb
at nomes te , generalment , valor temporal.

(f) Si analitzem els casos de at + infinitiu atenent a l'tinic criteri
que s'ha donat com a diferenciador de l'tis de al i en + infinitiu -el de
M. Sanchis, en el sentit que la construccio amb at nomes es legitima
quan equival a un preterit perfet d'indicatiu-,' trobem que, en el Ti-
rant, la major part hi equivalen; en 1 cas, pero, equival a un present d'in-
dicatiu i en 3 casos a un preterit imperfet de subjuntiu. Els casos en
que la construccio amb at + infinitiu no equival a un preterit perfet
d'indicatiu son els seguents:

<<Per cert , fort dolor es at despertar qui bon somni somia>> (163.7.19,
565.2);

<<Ara, senyor -dix l'ermita-, com seras defora , en la gran sala, mos-

tra als cavaliers e a tot to poble la tua cars alegra e molt contenta, e
ab gran afabilitat parlaras a tots; e at dinar menja be e dona ' t plaer>>
(10.2.34, 131.29), <<e posa's en la cinta un petit coltell ben esmolat (...)

e posa'l-se de part de tras que at nadar no 1'enujas>> ( 106.1 . 19, 328.10),

<<calsaven peuchs de lana perque no fessen remor at passejar >> ( 163.2.19,

561.28).

Les considerations anteriors permeten de concloure que, en el Tirant
les constructions at + infinitiu i en + infinitiu no son equivalents, ja
que la primera apareix sempre amb un fort caracter nominalitzat (no
porta mai complements verbals, es presenta sempre amb la forma sim-
ple de 1'infinitiu, etc.). L'estructura que apareix en el Tirant equivalent
de en + infinitiu amb verbs intransitius de moviment es com + frase
subordinada:

<<Com la nau de Tirant parti de Portogal hi havia passats cccc • homens

d'armes>> (100.5.36, 306.37), <<Aquestes e semblants paraules to her-
mita rahonava com vengue Tirant» (97.2.2, 293.4), <<E com entra per
la cambra veu en terra una carrega d 'or>> (282 . 4.1, 801.37).

57. M. Sanchis, Gramatica valenciana, § 343.
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ALTERNANCES I INTERFERENCIES DE LES PREPOSICIONS

<AH, <<AB>>, I <<EN>>

Les alternances i interferencies entre aquestes tres prepositions, que

es troben ja en textos antics, pero que han anat augmentant al llarg

de la historia de l'idioma, responen, unes vegades, a alternances que

ja es donaven en el llati vulgar -alguns casos de AD per IN en els lo-

catius, per exemple-;' altres vegades, a la coincidencia de dues d'aques-

tes preposicions o de totes tres en 1'expressi6 d'un mateix significat

-«cridar a grans crits>> i <<cridar ab grans crits>>, per exemple-; altres

vegades, a vacillations en el regim d'alguns verbs -<<satisfer a / en>>,
<<sforcar-se a / en>>, etc.-; cal buscar-ne, pero, la causa fonamental en

el seu debilitament fonetic, ocasionat pel fet de ser mots proclitics.s9

Aquest debilitament fonetic ha provocat que, actualment i en la major

part del domini linguistic, l'6s d'aquestes tres formes, o de les multi-
ples variants dialectals, depengui mes del context fonetic en que apa-
reixen -el so inicial del mot seguent, concretament- que no pas de
la funcio sintactica en que intervenen o de la seva significacio etimolo-

gica . Es tracta d'un punt no Bens negligible de la sintaxi del catala

que, principalment per manca d'estudis dialectals i historics, presenta

encara molts interrogants6°
En el Tirant, les alternances i interferencies d'aquestes preposicions

no afecten gairebe mai la seva forma grafica: nomes en 6 casos, la pre-

posicio a hi apareix amb la forma hibrida an. D'altra banda, els casos

58. Cl. J. Bastardas , Particularidades sintacticas del latin medieval ( Cartularios
espanoles de los siglos VIII al XI), Barcelona , 1953, p. 54.

59. Cf. F . de B. Moll, Gramatica hist6rica catalana, SS 509-511, i J. Gulsoy,
<The descendants of Old Catalan and Provencal "Ab" `with'», Revue de Linguis-
tique Romane , XXIX (1965). pp. 38-59.

60. La bibliografia principal sobre aquest terra es la seguent : DCVB, s.v. a

(I, 4a), ad (I, 177b), al (I, 390b), am (I, 590b ), amb (I, 607b); P. Fabra, Grama-

tica de la lengua catalana , §§ 132 i 135, i Converses filolbgiques (edici6 de J. Ra-

fel), nums . 61-64 i 335; A. Par, Sintaxi catalana, §§ 700-704; J. Calveras, <<Va-

riants de les preposicions a, en, ab en els dialectes catalans>>, Anuari de 1'Oficina

Romanica de Lingiiistica i Literatura (1928), pp. 1-30; F. de B. Moll, Gramatica

hist6rica catalana, §§ 509-511; M. Sanchis, Gramatica valenciana , §§ 335-344;

A. M. Badia , Gramatica catalana, Madrid , § 242; J. Gulsoy, <<The descendants ...»;

J. Soli, A l'entorn de la llengua , Barcelona , 1977, pp. 35-41.



Les prepositions en el «Tirant lo Blanch>> 89

clars d'interferencia -tis d'una preposicio quan correspondria d'usar-ne
una altra- no hi son gaire abundants: 23 casos de en i 5 de ab en floc

de a introduint complements indirectes i 6 casos de en en Iloc de ab

i 5 de ab en hoc de a o en introduint determinacions circumstancials
diverses6' El que hi abunda son les alternances, no solament de a i en

en les determinacions de lloc, sing tambe de totes tres preposicions en
altres situacions (determinacions circumstancials d'altres tipus, regims
verhals, etc.); vegeu-ne alguns exemples:

<<Com Plaerdernavida posy a Tirant al lit de la princessa» (R.15.13),
«Com Plaerdemavida posy a Tirant en lo lit de la princessa>> (231.1.2,
697.18);
<<e venguda la hora de mija nit, Tirant se feu posar en la caixa e, en

unes andes a coil de hhmens, ell parti e feu la via del campo (238.4.1,

721.1), ado emperador cavalca ab molta gent e ana hon lo capita era

e ab unes andes en coil d'bmens fon portat a la ciutat» (258.3.23,

748.25);

oen la Nora que lo emperador volyd sopar, vostra merc6 trobar-se deixe,

leixant a part los forts pensaments, car yo us promet de posar-vos en

lo retret de ma senyora>> (231.1.14, 697.24), <<a la hora que lo empe-

rador sopard, yo ire a la vostra posada e dir-vos he tal nova que haureu

complit delit>> (277.2.37, 790.25);

<<al cavaller que no to ardiment mes li valia la mort que la vida. Per

que-s mostra que mes val ardiment que saviesa, e ab ell nos deu

acomparar>> (182.3.12, 607.33), <<Be pens que james no es stat cavaller

qui de tristor moris, e no es neg6 qui-s puga acomparar a la dolor mia»

(291.3.24, 821.19);

osi neg6 de aquests era pres, de tot son poder los ajudaran en traure'ls

de preso» (95.1.2, 291.9), <<ajudaren a conquistar molts regnes e terres>>

(334.2.35, 917.13);

<<Yo so persona conjunta a Kirielayson de Muntalbd» (81.1.37, 271.10),

<<E per go vos vu11 donar titol de comte perque siau mes conjunt ab

mi>> (161.11.4, 552.36);

<<aquest orde, senyor, han servat a tots los qui•s son Pets cavallers>>

(59.3.5, 212.15), «E com tots foren aseguts, portaren la ayguamans

al rey. E la infanta dons dels genolls en terra e prengue un poch del

bagi; e Phelip volgue fer per lo semblant, emperb to rey no•u volgue

61. Vegeu reproduits tots aquests casos a les pp. 100-103 i 106-107.
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consentir . E tal orde mateix servo en la reyna> (101.7.2, 316.11), ,Dia-

febus li recita la pratica que ab ells servada havia>> (145.6.41, 483.2).

A continuacid estudio, en tres apartats diferents, les alternances i

interferencies de les prepositions a, ab i en en el Tirant: primerament,

les que es produeixen en les determinacions de lloc; despres les dels

complements indirectes; i en darter hoc les que es donen en altres casos.

1. Les prepositions a, ab i en en les determinacions de hoc

En el catala medieval les preposicions a i en eren usades tant per

a expressar la direccio i el terme d'un moviment com per a expressar

la situacio en un lloc;62 sembla, pero, que aquest us no era indistint i

que els contextos fonetics determinaven, en certa mesura, l'aparicid de

Puna o de 1'altra forma. P. Fabra ho expressava de la manera seguent en

una conversa de l'any 1920: aEsborrada en els circumstancials de hoc la

diferencia originaria entre en (interioritat) i a (proximitat), el catala en

una munid de casos pot usar indiferentment Puna o 1'altra preposi-

cid. (...) Des d'antic, pero, s'inicia la preferencia de Puna o 1'altra de

les dues preposicions davant determinats mots: els demostratius, per

exemple, prefereixen decididament davant d'ells la preposicid en; Par-

ticle definit mes aviat la preposicid a>>63

En el Tirant es troben tambe les dues preposicions expressant els

dos significats indicats:

«Lo rey se vesti les robes reals ; posa's la corona al cap e lo ceptre

en la ma >> (27.3.6, 165.7), «Guarda be que not facen mal los talons,

com yo haja hoit dir als metges que a nosaltres , dones , la primera

dolor nos ve en les ungles , apres als pens , puja als genolls e a les

tuxes , e a vegades entra en to secret e aqui ddna gran turment>> (162.

62. Cl. F. de B. Moll, Gramktica historica catalana : << Las preposiciones a y en

coinciden en su doble significado locativo : ambas sirven para expresar la idea de

situation o de lugar en donde y la de direction o lugar adonde>> ( 5 509).

En aquest apartat designo amb el mot 'direccio ' la idea de direccio envers un

Hoe i de terme final d'un moviment , i amb el mot 'situacio ' la idea de situacio,

de hoc on es o s'esdeve alguna cosa.
63. P. Fabra, Converses filolbgiques , num. 64.



Les preposicions en el «Tirant to Blanch>> 91

5.35, 560.25), eE restant molt adolorit , me parti ab una nau per passar

en la Suria e de aqui passi a la casa Santa de Jherusalem >> (301.2.38,

846.28).

Ara be, cal tenir present que aquestes dues preposicions no tenen
la mateixa frequencia d'tis en el Tirant i que no hi apareixen indistin-
tament en tots els contextos. Quant al primer d'aquests fets, es im-

portant d'assenyalar que, amb valor locatiu, la preposicio en apareix

amb molta mes frequencia en el Tirant que no pas la preposicio a: si

be es cert que alguns verbs que expressen moviment tenen els com-
plements de floc introduIts gairebe exclusivament per la preposicio a

(es el cas de anar, per exemple), en apareix, en general, molt mes sovint
que no pas a; d'altra banda, els valors locatius de en predominen abso-
lutament sobre els altres valors d'aquesta preposicio. Quant al segon
fet assenyalat, 1'observaci6 dels casos en que apareixen aquestes dues

preposicions demostra que en es troba en mes contextos que no pas a.

Corn que aquests contextos determinen, en bona part, 1'aparici6 de
l'una o de 1'altra preposicio, els estudio tot seguit amb mes detail.
Atenent a les caracteristiques del mot inicial del complement, hi dife-
rencio els casos segi ents: (a) noms propis de floc; (b) demostratius;
(c) indefinits (un, algun i altre); (d) sintagmes el primer element dels
quals es Particle; (e) altres sintagmes; (f) noms de persona i pronoms
personals.

(a) Davant noms propis de lloc, s'empra generalment la preposicio
en. La preposicio a nomes hi apareix en alguns casos indicant direccio
(amb els toponims Contestinoble, 14 casos, Bellestar, 3 casos, Contes-
tina , 2 casos, i Paris i Venetia, 1 cas) M Mai no s'empra a, davant un
nom propi de floc, indicant situacio. Vegeu-ne alguns exemples dels
dos tipus:

De direccio:

oe perque en Cicilia no havia tanta gent , passaren en Roma hi en

Nhpols e aqui trobaren molta gent que de bon grat prengueren sou»

(116.4.26, 369.11);

64. En altres casos, pero, aquests mateixos toponims son introduits per la

preposicio en.
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<<ell respos que anava a Bellestar, als seus cavalls, per veure com
staven >> (236.4.26, 714.35).

De situacio:

<<Car yo puch dir ab tota veritat a la excellencia tua que trobant-me

en Barut viu un altre cas semblant de un rey contra un altre, e ab

la ajuda de nostre senyor Deu e per consell meu la ciutat fon libe-

rada dels enemichs >> (10.4.23, 132.40), <<E tengut lo consell , Tirant

crida hun cavalier, natural del regne de Tunic, (...) qui era stat catiu

en Contestinoble e labia tots los passos >> (414.2.12, 1050.24).

(b) En el Tirant no apareix mai la preposicio a quan el mot inicial

d'una determinacio de lloc es un demostratiu; en aquest cas, s'hi uti-

litza sempre en, tant per a expressar la idea de direcci6 corn la de
situacio:

De direccio:

<<Tota la gent cuyta en aquella part e combatien - los molt bravament>>

(104.4.21, 321.18), <<Tirant, qui•ns es jerma e senyor de tots, nos pre-

gua que volguessem venir ab ell en aquesta terra>> (119.7.4, 379.9).

De situacio:

<<e per co, senyor, com yo so gran peccador en aquest mon, per co vos

clam coerce quern vullau perdonar tots los meus peccats>> (291.6.20,

823.35), <<E stant lo princep Tirant en aquesta ciutat atendat e repo-

sant, trames los dos embaxadors moros per tota aquella terra entorn>

(459.4.7, 1131.21).

(c) Quan el mot inicial d'una determinacio de hoc es l'indefinit un,

en qualsevol de les seves formes de flexio, generalment es precedit en

el Tirant de la preposicio en, tant si es tracta d'expressar la idea de

direccio com la de situacio. Descomptant-ne els casos en que el com-

plement es format pels sintagmes <<una part>> (en el qual cas es troben

totes dues preposicions, amb preferencia, pero, per a) i <<un depart>>

(en que apareix sempre a), la preposicio a nomes hi apareix en 5 casos,

expressant sempre la idea de direccio; son els seg6ents:
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<<Com foren dinats, Tirant cavalca ab cc. rosins e any a una vila que
stava a una legua, qui havia nom Miralpeix>> (133.15.10, 434.22), <<E
aplegant lo rey Scariano a una ribera, al passar perde molta gent>>
(301.6.14, 849.12), <lo capita Roquafort entry en la mina ab los mil

hbmens d'armes, que no foren sentits, e cuytaren a hun portal qui era

molt prop de alli hon eren exits>> (394.3.25, 1017.25), <<me fiu portar
a hun retret del monestir>> (398.2.4, 1022.29), <<Lo rey pres a Tirant

per la una ma e al rey de Fes per l'altra, e la reyna de Sicilia a la

reyna de Feq; e axf anaren a una gran Sala, la qual era molt be empa-

ramentada de draps d'or e de seda>> (408.3.14, 1037.32).

Exemples amb la preposicio a precedint els sintagmes «una part*
i <<un depart>>:

<<tots los stats stigueren de peus, e apartaren-se ha una part e a 1'altra

fehent carrer>> (68.12.42, 241.18), <&6u-se venir un cavaller de aquells

qui tenien carrech del camp e dix -li a un depart: -Mira aquell grant

covart del Turch>> (133.6.13, 428.14).

En els altres casos, que son la major part, s'hi troba sempre en:

De direccio:

cab la gran multitut de la gent, fem venir la salvatgina en un portell,
e alli, ab fleshes, balestes e lances, ne fon feta una gran destructio»
(96.2.17, 291.25).

De situacio:

<<Tirant la abraca, e ab cara molt afable la pres per la ma, e, aseguts
en una finestra, li feu principi a paraules de semblant stil> (275.3.12,
788.29).

Quant a l'indefinit algun, que sol presentar les mateixes caracteris-
tiques que un,b5 el Tirant n'ofereix molt pocs exemples , ja que aquest

65. Rs per aixo que tots els autors que s'ocupen d'aquest tema els tracten
conjuntament. Vegeu, per exemple, P. Fabra, Gramhtica de la lengua catalana,

5 135, II, 2.
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mot no hi es gaire frequent; generalment s'hi utilitza 1'indefinit cascun,
que, pel que fa a la questio de que tractem, no hi es equivalent perque
no comenea en vocal. Aixo no obstant, en els pocs casos en que algun,
en qualsevol de les seves formes de flexio, inicia una determinacio de
lloc, es precedit sempre de la preposicio en. Tambe apareix sempre en
davant una determinacio de hoc iniciada per l'indefinit altre, en qual-
sevol de les seves formes de flexio. Exemples:

<<E deus be pensar en tots los dans de la mia persona e lo que seguir-
me'n pot, go es infamia; e to sposada, que ara es senyora, lavors sera
cativa e en alguna torre li daran posada>> (279.2.37, 794.32), <<Lo em-

perador se posy a dinar, e la emperadriu, e sa filla, e lo capita apres

de ella. E feu seure als dos cavaliers en altra taula ab totes les dones

e donzelles>> (132.7.40, 424.23).

(d) En les determinacions de lloc iniciades per alguna de les formes
de Particle, alternen, d'una manera mes dificil de precisar que en els
casos anteriors, les preposicions a i en.66 L'tinica diferencia important
que hi he sabut trobar fa referencia, mes que a 1'expressi6 de les idees
de direccio i de situacio, al fet que la determinacio alludeixi a un hoc
material, fisic, o be tingui un sentit figurat. Quan les determinacions
d'aquest tipus denoten un hoc fisic, material, hi apareixen totes dues
preposicions, amb una certa preferencia, potser, per a;67 vegeu-ne diver-
sos exemples:

De direccio:

<<La princessa ab la Viuda e ab les dos donzelles devallaren a l'ort>>
(283.3.11, 804.20), <<Prengueren licencia de l'emperador e de les dames

e anaren a les posades>> (450.6.14, 1114.24);
«Apres la colacio feta, lo rey isque en la praderia e aqui comencaren

66. La preferencia per la preposicio a davant de Particle definit a que es
refereix P. Fabra en la citacio reproduida a la p. 90 no es veu gaire clara en el
Tirant, on els grups en lo, en la i en les sobretot, pero tambe en l' i en los, son

ben frequents.

67. Davant un article amb la vocal elidida, aquesta preferencia es mes clara.
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de dancar » (52.2.22, 198.13), << no es cosa concedent ni usitada que les
donzelles vagen en les guerres >> (155.5.11, 525.23).

De situacio:

<<e al cap se posy la corona de l'imperi>> (277.3.40, 791.20), <<(Tirant)
ab cuytats passos ana hon lo rey era, qui 1'esperava a la porta de la
sglesia>> (75.2.39, 261.15);
<<a ella feren morir fora del regne, e morf en l'espital d'Avinyo» (229.
4.29, 694.29), <<mes la ma en una botgeta que portava en la cinta e
trague una gran grapada de ducats>> (98.4.12, 296.1).

Quan es tracta de determinacions locatives preses en un sentit figu-
rat, generalment hi apareix en; exemples:

<<legim en le.s histories dels sancts pares la gran virtut del noble Josue»

(37.1.7, 182.3), <<Nom clam de la fortuna si m'ha portat en l'estrem

que so de la mia mala sort e desaventura, puix mos peccats m'i ban
conduyt>> (318.2.1, 888.11).

Tambe s'hi troba, pero, a:

eE que-y fretura festes a les bodes puix a les sposalles no n'i hague?
-dix Tirant >> (218.6.33, 667. 15), <<s6 vengut a la fi de mos darrers
dies si la tua virtut nom vol perdonar » (334.1.10, 916.17).

(e) En els sintagmes iniciats per possessius, numerals o altres de-
terminants no detallats anteriorment i en els sintagmes indeterminats,
predomina la preposicio en, sobretot quan es tracta de sentits figurats.
En alguns casos, pero, es donen estructures fixes amb a: «anar a missa>>,
<<anar a caca>>, <<venir a batalla», oatenyer a port salvador>>, etc. Exemple:

De direccio:

<<donaren-se molts cops lo hu a l'altre, e los dos caygueren en terra>>
(73.2.22, 255.5), <<E si entra en let d'armes, no invoca sanct negti sing

to nom de Carmesina>> (138.7.20, 450.2);

<<E yo fermi fort dels sperons al ginet e aconsegui'l, e d'encontre Fen-
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deroquf a terra del cavall» (149.4.34, 500.18), <<Per lo matt ella se

leva tota malalta del vetlar que havia fet; ab tot aco ella se sforca de

anar a missa» (216.4.33, 662.7).

De situacio:

<<Aquest (cavalier) s'era trobat en vii • batalles campals>> (2.2.2, 122.7),

<<Fermades les treves, anaven les dones per to camp replegant los

cossos morts dels crestians perque•ls poguessen soterrar en magni/iques

sepultures>> (349.5.8, 949.38);

<<Stefania seya a cap de taula, e les altres apres d'ella>> (189.2.39,

617.30), <<en la companyia de Tirant ha[n] venguts molts reys, duchs

e grans senyors per valer-li, e seran tots a les vostres bodes>> (432.4.38,

1084.21).

(f) En els casos en que les determinacions de hoc son representades

per un nom de persona o pronom personal, alternen en el Tirant les

preposicions a, ab i en, sense, pert, gaires interferencies. En els capitols

dedicats als usos generals d'aquestes tres preposicions (segona part del
present treball), es fara referencia detallada al seu us davant noms refe-

rits a persones; em sembla oportu, perb, de presentar-los ara d'una ma-

nera comparada.

Amb la idea de direccio devers un hoc o de terme final d'un mo-
viment expressat per un nom de persona o un pronom personal, s'em-
pra, en el Tirant, la preposicio a:

<<Lo emperador se acosta a sa filla e ella no pogu€ mes parlar>> (162.

1.19, 558.25), <<E dit aco, Ypolit prestament fon despullat; ana a la

gentil vella e despulla-li la roba que vestia, e rests en camisa>> (262.

2.2, 755.12).

Amb la idea de situacio, si es pren la persona corn a floc a 1'interior

del qual es o s'esdeve alguna cosa, s'empra la preposicio en; generalment,

en amb aquest valor precedeix pronoms personals:

<<No es de admetre scusacio de tan junta demanda si pietat e miseri-

cbrdia en to habiten>> (9.1.3, 130.9), <<No•m fretura despendre paraules
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-dix lo catiu-; com vos ho aure dit, consell ni ajuda en vos ni en
altre no trobare» (108.4.33, 338.12).

Amb la idea tambe de situacio, pero indicant proximitat en I'espai,
companyia, s'usa la preposicio ab:

<<primer deu hom examinar lo cavalier ans que ab ell poseu vostre
fill, car si ell es virtuos, ell ne fara mil de virtuosos; e tot per lo con-
trari si es vicios: tal sera lo criat>> (166.4.26, 580.14), «Com lo senyor
de Malvehf fon ab Tirant, consella-li que la sua persona devia anar,
ab tota la presa que feta havia, davant 1'emperador» (166.5.4, 580.29).

Els unics casos d'interferencia entre aquests tres usos es donen
amb els complements dels verbs ferir, aplegar i arribar. Els complements
del verb ferir, que denoten direccio, quan es refereixen a persones no
son introduits per a sing per en.' Semblantment, els complements re-
ferits a persones dels verbs aplegar i arribar son introduits per la pre-
posicio ab i no per a:69

<Lo virtuos rey de Anglaterra (...) ab aquella pocha gent que restada
li era, isque de Ia ciutat e ab gran animo ferf en los moros>> (12.1.39,
135.20), «Com los metges foren aplegats ab Tirant, trobaren- lo en un
lit, ab gran dolor que sostenia>> (236.7.25, 717.5), <<E (Diafebus) feu
prestament carregar les adzembles, e tots pujaren a cavall a les dues
hores de la nit; e partf ell hi to conestable . (...) Arribats que foren
ab Tirant, no fon pock lo plaer que pres en Our venguda>> (148.2.29,
496.4).

A part d'aquestes interferencies, cal assenyalar-ne una altra entre les
preposicions ab i en. Es dona en les frases segiients, en la primera de
les quals sembla que sobresurt la idea d'interioritat i en la segona la
de companyia:

68. Vegeu, a la segona part d'aquest treball, la nota 7 de 1'apartat dedicat als
usos generals de la preposicio a.

69. Vegeu, a la segona part d'aquest treball, els valors locatius de la prepo-
sicio ab.
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<<E certament ell me dona pena mes cruel que mort per causa de son

mal, car los perills que amor en si porta son tan strems que ab tota

veritat mon sentiment no basta a saber-los compendreu (245.3.13,

731.3), << altre delit amor ab si no porta sing speranca de benaventu-

rada fi>> (323.3.3, 899.35).

Els sintagmes d'aquests tipus son sempre introduits en el Tirant per

la preposicio ab.

Fent un resum de les dades aportades fins aqui, referents a 1'6s de

les prepositions a, en i ab en les determinacions de Hoc, podem con-

cloure que en el Tirant:

(a) Les idees de direccio i de situacio son expressades, en general,

indistintament per les preposicions a i en.

(b) La preposicio en es mes frequent i apareix en mes contextos

que la preposicio a.

(c) Quan el mot inicial del sintagma es un demostratiu, s'empra

exclusivament la preposicio en.

(d) Amb noms propis de hoc i amb sintagmes el primer element

dels quals es un indefinit s'empra generalment la preposicio en; en

algun cas aillat, hi apareix la preposicio a, expressant la idea de di-

reccio.
(e) Quan la determinacio locativa es expressada, en sentit figurat,

per un nom de persona o per un pronom personal tonic, s'empren totes

tres preposicions: a indica direccio, ab proximitat, companyia, i en

situacio en 1'interior de la persona.

(f) En els casos en que el mot initial del sintagma es un article, es

troben les dues preposicions a i en en tots els contextos; quan es tracta

de determinacions de lloc en sentit figurat hi predomina, pero, en.

(g) En els altres casos -sintagmes iniciats per un possessiu, un

numeral o algun altre determinant no especificat anteriorment o sin-

tagmes indeterminats-, hi apareixen tambe les dues preposicions a

i en, amb un predomini, pero, d'aquesta darrera, que es mes accentuat

en els casos amb sentits figurats.

(h) Els usos inadequats o interferencies d'aquestes tres preposicions

en els seus valors locatius son insignificants.
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2. Les prepositions a, ab i en i el complement indirecte

Un dels casos mes interessants que ofereix el Tirant d'interferencia
entre les preposicions a, ab i en, el trobern en el complement indirecte
quan el mot inicial es un demostratiu. S'ha vist a l'apartat anterior que
en les determinacions de hoc no hi ha cap cas en que un demostratiu
vagi precedit de la preposicio a; sempre hi ha en. Aquest fenomen d'in-
compatibilitat entre la preposicio a i els demostratius es fa encara mes
pales en el complement indirecte: contrasten en gran manera Ics va-
cillacions i alterations que s'hi produeixen davant dels demostratius
amb la regularitat de la presencia de la preposicio a en tots els altres
casos.

Ha estat observat que, probablement a causa de la fregiiencia i de
la constsncia d'aparicio de la preposicio en davant els demostratius en
les determinacions de lloc enfront dels altres casos amb a, s'estengue
Ns de la preposicio en davant els demostratius a altres funcions que
corresponien, propiament, a la preposicio a, com es el cas del comple-
ment indirecte. Del creuament d'aquestes dues preposicions, en results,
d'altra banda, la forma an, que es troba ja documentada en els textos
medievals. P. Fabra explica aquest proces de la manera seg6ent: <<Aques-
ta oposicio o inici d'oposicio entre al (amb a) i en aquell (amb en) [en
els circumstancials de Iloc] ha pogut esser la causa de la intromissio
de en en els complements indirectes quan aquests comencen amb un
demostratiu, de la qual trobern ja exemples en catals antic. (...) Pero
en casos com aquests, en que en ve a usurpar una funcio encomanada
exclusivament a la preposicio a, aquesta havia d'oposar una forta resis-
tencia a la substitucio. Del conflicte entre en i a sembla haver nascut
la forma hfbrida an>>.70

En el Tirant, el complement indirecte, com es normal en catals,
apareix introdu'it gairebe sempre per la preposicio a. Nomes en 33 casos
s'hi troben altres preposicions (en en 23 casos, ab en 5 casos i ]a forma
an en 5 casos) i en un nombre molt redult de fraaes, generalment ana-
colutiques, manca la preposicio. Reprodueixo a continuacio totes aques-
tes exceptions.

70. P. Fabra, Converses filologiques , num. 64. Vegeu tambe sobre aquesta
giiestio J. Gulsoy, <<The descendants ...».
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(a) Complements indirectes introdults per la preposicio en:

Casos en que la preposici6 en precedeix un demostratiu:

<<aquell vull que sia per mi hi en loch meu, e en aquell renunciare la

corona, lo regne e lo ceptre real>> (16.2.28, 142.5),7I <do cavaller deu

servir en tres guises. La primera defensant la Sglesia, matant e malme-

tent totes les gents qui mal volen fer en aquella» (35.2.17, 179.3),72

<<Senyor, aquest es lo qui m dons aquest manto que porte, e en aquest

donf la vostra letra>> (80.2.26, 268.8), <<E lo rey ha donat, senyor, de

renda tots anys en aquesta fraternitat •xl• mflia scuts>> (92.2.35, 289.3),

<<La qual cosa en aquells (los enemichs) dons admiracio de virtut e

fe>> (133.10.4, 430.10), <<a mi no par per via neguna que sia titil negu

donar treves en aquesta mala generacio» (137.4.11, 444.18), <<gracies

lien fetes en aquell qui es senyor de virtut e rey de gloria>> (143.1.24,

468.27), <<lo gran perill que representa en aquells qui la vida abando-

nen>> (161.8.30, 551.8), <<corn los dos (saviesa e ardiment) son compli-

dament en hun cavaller qualsevol que sia, en aquest pertany de haver

senyoria o dignitat la major del mon>> (186.2.39, 551.8), <<vostra altesa

s'es de mi amagada per fer festa en aquest reprovat de Tirant>> (215.

4.2, 659.12), <<Lo piados parlar porta ab si tristor als ho,)dors, en

special en aquells que ab molta amor amen>> (217.1.4, 662.18), <<lo

meu ignocent desig no es pus sing ab amor fer serveys en aquella de

qui so e sere tant com la vida me acompanyara» (233.1.11, 702.10),

<<a vostra selcitut ne pren axf com en aquel qui sent la odor de la

vianda e non gusta>> (253.2.29, 741.20),7' <<sien posats (standarts) en-

71. Confirmen que es tracta d'un complement indirecte aquests altres casos:

<<Com lo rey de Anglaterra (...) renuncia lo regne, la corona e lo ceptre a l'her-

mitd» (17.1.12, 142.10) i «vos promet de fer renunciar-vos la corona de l'imperi>>

(451.2.30, 1115.20).

72. Compareu aquest cas amb els segiients: <<axi com la punta de l'espasa

forada tot lo que aconseguex, axi lo bon cavaller deu foradar e aconseguir a tots

aquells qui mal volen fer a la Cristiandat ni a la Sglesia» (35.2.21, 179.5) i <<e com

les bombardes tiraven, daven damunt los matalafs e no podien fer mal ni dan

a la nau>> (100.6.24, 307.15). Coincideixo, en la qualificacio dels sintagmes d'aquest

tipus com a complements indirectes, amb l'opinio de G. Rigau expressada en Par-

ticle <<Hi datiu inanimat)>, Els Marges, 12 (gener 1978), pp. 99-102.

73. M. de Riquer interpreta equivocadament aquest fragment: as vostra celsi-

tud ne pren aixi com en aquell qui sentia odor de la vianda e no gusta». Al fac-

sfmil de 1'exemplar de Nova York no hi ha 1'abreviatura del pronom sobre no;

si que hi es, en canvi, al de Valencia.
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torn de l'altar major per memoria e lahor del virtuos Tirant , qui tan
gran benefici fa en aquest imperi>> (275.2.24, 788. 4), <<La pensa mia
sta alterada de haver hoyt recitar en aquesta donzella paraules tals qui
han nafrada la mia anima >> (356.1.4, 965. 23), <do mal que volies fer
en aquesta ciutat, si bet recorda , has ja remes e perdonat >> (372.1.16,
984.29).74

Altres casos:

<<dar combat o combats en viles o ciutats o castells>> ( 89.2.4, 287 .15),75
<E vostra altesa s'es de mi amagada per fer festa en aquest reprovat
de Tirant, donant mes fe en Stephania e Plaerdemavida que no a mi>>
(215.4.2, 659.12),76 <<ab strema vergonya so venguda davant la senyoria
vostra per yo esser stada ocasio de tant de mal que s sia seguit en lo
minor cavalier qui en to mon tot trobar-se poria» (240.2.6, 725.15),
<<E fora stada vera si lo cars tan desaventurat nos fos seguit en la
persona de Tirant>> (245.3.23, 731. 9),77 <<yo ignore si venen per algun
mal a fer en la vostra persona >> (262.7.5, 758. 36),78 <<En la tua dis-
creci6, afable e graciosa donzella , coman la mia pensa e vida>> (276.1.3,
788.34), 79 <<engendren - se moltes malalties , qui darien dan en la vostra
delicada persona >> (283.2.37, 804.7).

(b) Complements indirectes introduits per la preposicio ab:

uE com la dita historia e actes del dit Tirant sien en lengua anglesa
e ab vostra illustre senyoria sia stat grat voler-me pregar la giras en

74. Vegeu la nota 72.
75. Compareu aquesta frase amb les segiients : <<Corn veren la nau , totes les

fustes se posaren en orde per pendre-la e donaren-li un gran combat >> (100.5.24,
306.29), << poria esser que Jos enemichs donassen combat a la ciutat >> (131.5.17,
418.24).

76. Cf. <<Sia plasent a la vostra altesa donar fe e crehenca a aquell ( embaxa-
dor), com de aco sia digne >> (389.1.7, 1011.4) i <<dona-Ii to sagell seu perque 1'em-
perador Ii donas fe e crehenca>> (414.2.21, 1050.29).

77. Compareu les dues darreres frases amb les segiients : << Certament -dix la
princessa- que aquell cars no Ii es seguit sing per la mia partida > (163.8.33,
566.1) i <Gran dupte tinch que a la senyora princessa no haja seguit algun dan
que lo emperador li haja fet per causa mia>> (236.4.34, 714.40).

78. Vegeu la nota 72.
79. Cf. <<A tots vos coman lo meu parentat >> (291.7.14, 824.18).
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lengua portoguest (...)» (D.2.20, 113.17),80 «Encara mes, ordena ab

los reRidors de la ciutat que anassen per totes les cases; e tragueren

en la playa quant forment e ordis e mills trobaren» (124.5.39, 394.36),

«Lo capita se parti de I'emperador e dons orde ab to senyor de Malvehi

de haver molts pagos, capons, perdius e gallines per a 1'endema» (161.

] 3.18, 554.24), «E mes, ordenaren ell (Tirant) e to Capdillo ab merca-

ders de trametre en terra de crestians per arnesos e per cavalls» (321.

3.34, 895.22),81 «Yo t prech de paraula vulles dir al senyor a gran

Solda, ab aquest rey d'armes qui ab to yra, li done licencia de parlay

davant ell» (153.1.12, 509.12).

(c) Complements indirectes introduits per la forma an:

<O, com Stich molt enujada de la mia gran ignorancia com no he feta

molt mes honor an aquest pobre de hermitd (...)» (11.3.28, 134.22),

«(lo cavalier) deu esser humil e perdonar liberalment au aquells qui

l'auran darrapuificat» (33.1.9, 175.12),8'- «E com la majestat del senyor

emperador subsehesca 83 en virtut e bondat de cavalleria an aquells

gloriosos antichs cavaliers grechs, es mereixedor (...) de senyorejar

tots los reys de 1'univer^ m6n» (138.1.14, 446.8),84 uPreneu la meytat

80. En aquest cas es tracta, evidentment, d'una errada, que ja es esmenada a

1'exemplar de Valencia i que esmenen, tambe, tots els editors del Tirant.

81. Ales tres darreres frases, els sintagmes subratllats sembla que han d'esser

considerats com a complements indirectes. En uns altres dos casos, apareixen en

el Tirant les constructions «ordenar a alga alguna cosa» i «donar orde a alga de

fey alguna cosa» amb el complement indirecte introdu5t, tom es normal, per a:

«torna-se'n en la ciutat de Contestina per donar orde a la gent que s recullissen

ab los cavalls» (404.2.36, 1033.4), «Tirant feu prest levar los dos camps e ordena

e feu ordenar al rey Scariano tota la gent, que cascun capita ab sa squadra partis»

(465.1.10, 1142.32).

82. En el Tirant, tom en molts altres textos antics, el verb perdonar es usat,

en general, intransitivament. Vegeu el DCVB, s.v. perdonar (VIII, 454b) i el

DECLC, s.v. day (III, 27a i especialment 286 n. 9). El DCVB, aixo no obstant,

dona com a exemple d'us d'aqucst verb «amb complement directe de la persona

afavorida» una frase del Tirant («tu perdonist tots ayuells»), que tant a 1'exemplar

de Nova York tom al de Valencia porta preposicio («tu perdonist a tots aquells»,

81.7.6, 274.33).

83. subsehesca: variant de succehir que no recall el DCVB; en tots e1s altres

casos en que apareix aquest verb en cl Tirant es escrit amb -cc-.

84. Malgrat que no hi ha cap altra frase en el Tirant en que el verb succehir

porti un complement directe o un complement indirecte (es tracta d'estructures
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de la nostra gent e yo pendre 1'altra, e an aquell qui la sort vendrd
que clone primer la batailla>> (141.2.20, 457.28),85 <haveu volgut levar
la successio de l'imperi an aquell fam6s e illustre senyor lo duch de
Macedonia» (141.4.27, 459.38).

(d) Complements indirectes apreposicionals. Unes vegades es tracta
de frases anacolutiques en que el complement indirecte es colllocat
davant del verb i en que, sovint, la preposicio estaria en contacte amb
un demostratiu:

<<los jutges del camp eren xii-; los -vi- tenien un libre dels vengedors,
los altres lo tenien dels vencuts. Aquells que morien sens que nos
volien desdir, feyen-los altre proces de mals cavaliers, vencuts e po-
sats en gran desonor e infamian (60.2.27, 215.39), <la qual doctrina
e crehenca aquells qui la tenen en Ilur fi dona consolacio e gloria sens
fi» (135.2.16, 440.33), <<Aquells qui descavalquen, pensau que-Is deixa
desarmar ni los rosins desansellar? Ans tot lo dia han star armats per
co que si algun cars los sobrevenia aquella gent fos pus prestament
a cavall que tots los alties>> (145.3.27, 420.26), <<Corn Phelip se veu
rey, (...) dellibera de passar ab tot to major poder que pogues en ajuda
de Tirant. E (...) fon suplicat que no-y ands aquell any per quant la
reyna era prenyada. E ell, vehent lo gran contrast que li feyen, li fon
forcat de restar>> (154.11.10, 519.30), u(Tirant tenia) gran desig de
poder-ho manifestar a son cosfn germs Diafebus (...) stimant que, axi
com ell, a cascuna persona devia plaure la contentacio que ell tenia»
(272.2.4, 784.19), <<O fortuna, enemiga de tots aquells qui rectament
en lo mon viure desigen! Per que has permes que los meus desaventu-
rats ulls hajen pogut veure cosa que tots los vivents no han vist ni
porien pensar que hun tal cars fos posible qui fer-se pogues, si donchs
la femenil condicid no li es res imposible que de mal sia?» (283.5.2,
805.32), nE com aquest albanes venia la tanda de la sua guayta, (...)

del tipus «succehir en la corona>, (355.6.2, 964.31), «succehir en loch mew> (316.
1.22, 885.9), <<apres de aquest succehf son fill>, (126.3.17, 402.32), etc.), considero
que el complement subratllat d'aquesta frase es indirecte, atesos 1'6s del Ilatf
succIDERE amb aquest significat (SUCCEDERE ALICUI) i 1'6S del catala medieval, que,
en la major part dels casos, empra aquest verb intransitivament (vegeu el DCVB,
s.v. succeir, X, 60a).

85. Observeu que, prbpiament, la preposicio hauria d'anar davant del relatiu
i no davant del demostratiu.
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convidava a tots aquells qui eren de la sua guayta a menjar e a beure>>

(315.3.40, 881.35).

Altres vegades, com en els quatre casos que reprodueixo a continua-

cio, 1'absencia de la preposicio a es mes diffcil d'explicar (be que tambe

hi ha, en un cas, un demostratiu; en els altres casos es tracta, curiosa-

ment, d'un pronom personal):

<<per lo poder nosaltres dat, sentenciam e declaram que lo senyor de les

Vilesermes es mort corn a bon cavaller>> (68.1.17, 233.10), <<digau

aqueix vostre capita que faria be que se'n tornas en sa prbpia terra>

(134.2.10, 436.23), osi vencem, magnffichs senyors, tot lo imperi sera

nostre: ciutats, viles e castells seran sots la senyoria nostra (...) E si la

desaforada fortuna consent nosaltres fugir, totes aquestes coses vendran

al contrariu (156.2.3, 529.1), ose verdaderament que altre desig en

aquest mon no to sing com poria fer honors e serveys a la magestat

vostra (...) car si no fos per la amor vostra no Ii freturava ell de venir

ad per conquistar 1'imperi grech» (432.3.32, 1083.32).

Es important d'assenyalar que la major part d'aquestes irregularitats

es produeixen en frases en que el mot inicial del complement indirecte

es un demostratiu. A causa d'aquest fet, m'ha semblat interessant d'exa-

minar tots els casos en que un complement indirecte to un demostratiu

al comencament i de comprovar-ne les caracterfstiques que presenten.

El resultat d'aquest examen ha estat el segiient:

Total de casos: 57

20 precedits de a

10 precedits de ha

16 precedits de en

5 precedits de an

1 precedit de ab

5 sense preposicio

La primera constatacio que se'n despren es que la preposicio a (be

amb la forma a be amb la forma ha) hi apareix en un percentatge rela-

tivament baix (52,64 per cent). Dins d'aquests casos introdults per a,

destaca l'alt percentatge en que es dona la forma ha: si tenim en comp-
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to el fet que en tot el Tirant la forma ha representa , respecte del total
d'ocurrencies de la preposicio a, nomes un 0,59 per cent i que aquf els
casos en que trobem aquesta forma (10) representen, respecte del total
de casos en que la preposicio a introdueix un complement indirecte
iniciat per un demostratiu (30), un 33,33 per cent, haurem de con-
cloure que la h no hi es posada arbitrariament sing que hi to una funcio
determinada.'

S'observa, en segon floc, que les formes en i an s'hi troben en un
nombre important de casos mentre que la forma ab nomes hi apareix
una vegada. No s'hi troba mai, d'altra banda, la forma ad. Els cinc ca-
sos en que no hi ha preposicio coincideixen amb cinc frases amb ana-
coluts.

Finalment, a la vista d'aquests resultats es fa encara mes evident la
incompatibilitat entre la preposicio a i els demostratius que ja s'havia
manifestat en el complement directe (generalment no hi ha preposicio
davant dels demostratius; en un cas pren la forma an) i en les determi-
nacions circumstancials de floc (no hi ha mai la preposicio a davant
d'un demostratiu). En el complement indirecte, aquesta incompatibilitat
provoca solutions diferents, una de les quals, ha, to un abast de dificil
delimitacio, ja que, en principi, es tracta d'una simple variant grafica.

3. Altres casos en que alternen les preposicions a, ab i en

Les preposicions a, ab i en coincideixen, de vegades, en 1'expressi6
d'uns mateixos significats: totes tres preposicions, per exemple, es tro-
ben amb valors modals i causals; a i en tenen un valor final; etc. Aixo
fa que, en alguns casos, apareguin, en contextos semblants i amb sig-
nificats equivalents, dues preposicions diferents:

<<Encara manam lien celebrades festes que duren xv dies en labor
e gloria de aquell virtuos ja destis nomenat >> (58.3.6, 210.18), <<Com

86. Aquesta constatacio podria emmenar a creure que la forma ha apareix
sempre davant de noms comencats en vocal. Aixo, en el Tirant, no es cert: aques-
ta forma precedeix mots comencats en vocal i mots comencats en consonant, indi-
ferentment . L'tinic cas en que m'ha semblat que la h podia tenir un caracter sig-
nificatiu es el dels demostratius.
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per mi sien stades celebrades festes a honor, lahor e glbria de nostre

senyor Deu» (58.2.7, 209.31);
<<Primer de tots venien -iiii• patges de poca edat, ab gipons de argen-

teria» ( 68.13 . 5, 241.21 ), <<E venien en gipons ab mantos hi spases>>

(163.2.18, 561.27).

Altres vegades, aquestes preposicions alternen, tambe en contextos

semblants, pero amb matisos de significat diferent:

aQui fare yo desconsolada? Ab qui m'aconsolare? En que pendra

repels la mia anima?» (103.2.41, 319.1), <<Car la mia adolorida anima

no troba repels sinb ab scampament de ldgremes» (315.1.10, 880.7);

aSperanca e temor entrecambien la nostra crehenca de dubtosa temor,

e vos mostrau aferrar en aquella flaca rama corn a persona torbada»

(160.1.4, 545.20), cab gran fatiga e major perill, trauue to barril de

la sua mercaderia, lansa'l en mar y ell apres d'ell, e aferras ab lo barril

per poder-lo traure en terra>> (265.2.35, 771.32);

«Noblea, riquea e potencia deuen esser comptades en los bens de

virtut» (192.2.1, 634.30), <<Fare afixa la tua sanch a la de Rocasalada,

y seras comptada ab les dones de Bretanya>> (38P.2.21, 998.33).

Aquestes alternances son les que expliquen, probablement, els pocs

casos oars d'interferencia entre les preposicions a, ab i en que hi ha en

el Tirant, que son els que transcric a continuaci6:87

Casos de ab en floc de a o en:

<<e posaren aquelles bigues en lo riu daval lo pont de pedra , e de bigua

ab bigua clavaren bons cabirons grossos>> (140.4.42, 455.40),88 «Com

fon prop del Pont, quasi ab un tir de ballesta, posy la tocha que por-

tava al cap de la langa e feu senyal de segur> (149.3.40, 499.33),89

87. No considero aquf els casos que afecten el complement indirecte, que ja

han estat comentats a les pp . 100-103.

88. Cf. ode la una a l'altra ( galera ) posaren taules encadenades perque pogues

passar molta gents (113.3.37, 360.2). J. Gulsoy, en l'estudi «The descendants ...b,

manifesta que, enfront dels exemples del Tirant en que s'empra en per ab, en

aquest cas es tracta d'una ultracorrecci6 (p. 51, n.1).

89. Cf. «Com foren quasi a tret de bombarda, se levaren tots, mostrant esser

maldestres en la guerra » (24.3.30, 157.35).
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<<Entre los mortals no conech altri sing a to qui sia pie de amor, la
qual es raygada ab bones sperances, qui per tos singulars merits to
faran triiimfar en aquest mon y en l'altre>> (275.1.4, 787. 7),90 <negti
nos deu eguallar ab la rohindat ni en la follia ab negu, sinO en la
gentilesa e virtut>> (124.3.26, 393. 13), <<SO alegra en despendre larga-
ment to temps de ma enamorada vida ab tan enamorades paraules>>
(250.1.4, 736.35) 91

Casos de en en floc de ab:

<Senyor -dix Diafebus--, yo haure enujada la senyoria vostra en
tantes rahons que he explicat>> (84.3.12, 281.9),92 <<e fon concordat
per tots que to Solda en persona passas en la ylla de Rodes ab to major
poder que pogues, que en les sues naus porien passar en dos o en tres
viatges>> (99.4.14, 302.21),93 <yo no seria sufficient a poder satisfer en
paraules ni en obres lo gran donatiu que la celsitut vostra Ii a offert
de la vostra noble persona>> (138.6.30, 449.23),94 <<Com veu la Viuda
que Tirant no mudava de so, comenca-li de fer hun tai conort, en
paraules de semblant stil>> (283.6.16, 806.32),95 <<james not poria pre-
miar les grandfssimes honors e serveys que de to he rebut; per que
suplich a la inmensa bondat de nostre senyor Deu que•ls to vulla pre-
miar en molta honor e prosperitat>> (333.2.15, 914.30),96 <<(Plaerdema-

90. Es tracta de Punic cas en que apareix el verb raygar en el Tirant. Cf.,
pero, els seguents exemples del DCVB: <<Per la abstinencia totes les virtuts spiri-
tuals son rahigades e edificades en la anima>> (Canals Carta, c. 24), <<L'albre (...)
quan esta rahigat en terra sembla gran)) (Isop, Faules, 22), s.v. raigar, IX, 101b.

91. Cf. ce vulles despendre lo temps en tals cavalleries qui aumentaran lo teu
stat, honor e fama>> (368.2.19, 979.20).

92. Cf. <<Ne ab cauteles no he pensat enujar a negu, axf com ban fet los ha-
bitadors de aquesta ciutatc (369.3.5, 980.30).

93. El complement que expressa el 'vehicle' es introduit sempre en el Tirant
per ]a preposici6 ab.

94. En aquesta frase, 1'aparici6 de en en floc de ab s'explica, probablement,
per creuament amb frases com les segiients, que sovintegen en el Tirant: ce ]o
duch (...) volgue satisfer en les paraules que 1'emperador dites havia» (27.6.6,
167.8), cE Tirant volgue parlar per satisfer en lo que•l cavalier havia dit de ell*
(124.3.14, 393.6).

95. Cf. <<Lo rey, ab paraules de molta amor, aconorta a sa filla tant com
pogue» (103.3.6, 319.7), «Tirant respos ab paraules de semblant stil» (166.6.37,
582.3).

96. Cf. <<no sabem ni tenim ab que to puguam premiar de la honor e pietat
misericorde que de nosaltres aflegits has aguda>> (107.6.4, 335.35).
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vida) consentint a la voluntat de Tirant, en poques paraules hun pock

spay tarda respondre» (381.2.42, 999.35)?'

D'altra banda, es pot observar que hi ha verbs que presenten, en

el seu regim, una alternanca de les preposicions a i en (aderir, advertir,

consentir, provehir, replicar, respondre, satisfer, etc.); aquestes alternan-

ces son frequents davant infinitius:

<<Per que us prech, capita virtuos, que us vullau dispondre en anar

contra los enemichs nostres>> (122.2.5, 389.22), <<E vosaltres, qui de

la secta mafometica stau abeurats, aquella de tot renunciant dispondre-

us a rebre la fe cathblica>> (403.3.3, 1029.29);

<<E per la molta virtut que en vos tinch coneguda, me obligue no

solament en servir-vos, mas encara a sostenir qualsevulla perill de morto

(312.1.32, 875.37).

Cal assenyalar, finalment, que la incompatibilitat entre la preposi-

cio a i els demostratius a que m'he referit en parlar de les determina-

tions de floc, del complement directe i del complement indirecte es

manifesta tambe en la resta de casos (altres tipus de complements, re-

gims verbals, etc.): molt sovint, la preposicio en s'usa davant demos-

tratius i la preposicio a en els altres contextos:

<<Prestament Tirant crida los fels e, present ells, lo cavalier renuncia

al clam de la traci6>> (82.2.9, 277.27), <<E si contra res d'aco venia ni m

pot esser provat, vull esser encorreguda (...) renunciant en aquella ley

que feu aquell glori6s emperador Julius Cesar» (147.2.32, 494.21);

97. J. Gulsoy, en l'estudi <The descendants ...» (p. 51), d6na tres exemples

del Tirant d'us de en per ab: el primer que he reproduit (84.3.12, 281.9) i aquests

altres dos: <<Yo fuy en mon temps crestia batejat, e per mos peccats vaig en molt

gran pena» (234.3.43, 709.15), <<Molt se alegra Plaerdemavida en la bona resposta

del capita>> (361.2.17, 972.11). No crec que aquesta interpretacio sigui valida per als

dos darrers casos . Pel que fa al primer, en el Tirant <<anar en pena>> surt dues

vegades, amb en i no amb ab, parallelament a les expressions <<viure en pena»

(dues vegades) i <<star en pena» (tres vegades); nomes hi apareix una vegada <<viure

ab pena>>, cas unit que no justifica afirmar que en tots els altres hi ha confusi6

de en per ab; si de cas, es tractaria del cas invers. Quant al segon, els comple-

ments de regim d'alegrar-se que hi ha en el Tirant son introduits divuit vegades

per de, dues per per, dues per en i una per ab, fet que ens emmena a una con-

sideraci6 identica a 1'anterior.
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<<per suplir a la sua demanda, (...) diras-li yo portare una aljuba de
carmesf» (153.3.6, 510.19), <<Per satisfer a vostra demanda dellibere
respondre a les vostres gracioses paraules, e tinch enug com no puch
suplir en aquelles per esser acompanyades de tanta amor> (267.1.4,
774,4);

<<a mi par que vos me donau bon consell, pus la ciutat 6s tan fort e
ben provehida de totes coses necessaries a la guerra, e tota hora que
yo me-n vulla anar ho pore be fer>> (5.4.3, 125.33), <<Com Tirant fon ab
lo emperador en lo consell, parlaren molt de la guerra e de les coses
necessaries en aquella>> (231.1.27, 697.33).


