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VERBS DE «REESTRUCTURACIO» 0 VERBS

DE uNO-REESTRUCTURACIO»

1. Predmbul

L'objectiu d' aquest article es reconsiderar breument la natura

d'alguns elements verbals en catala quan dos verbs apareixen en

sequencia ; per aixo parlarem de sequencia verbal. A tall d'exemple

nomes cal considerar els temps compostos o les anomenades perrfrasis

verbals: ' per exemple , La Isabel ha comprat un Ilibre molt interessant /

La Merce vol fir un curs de solfeig . L'analisi dels tipus i de les

caracteristiques d'elements verbals no es un tema nou ; aquf conti-

nuem el llarg cami de reflexio sobre la giiestio i prenem corn a punt

de partida la proposta de Rizzi (1978) per a l'italia. Aquest autor

formula una analisi per tal d'explicar el comportament especial d'un

tipus de verbs principals que, quan apareixen en sequencia, tenen

unes caracteristiques sintactiques diferents de les d ' altres verbs prin-

cipals. La proposta de Rizzi ha estat continuada , contestada i rebatu-

da per molts linguistes, entre els quals cal destacar Hernanz i Rigau

(1984), Strozer ( 1981), Zubizarreta ( 1982), Manzini ( 1983), Picallo

(1985, 1988), Gueron i Hoekstra ( 1988).

El marc teoric on es planteja l'analisi esmentada d'elements

verbals es el de la Gramatica Generativa i Transformacional (GGT).Z

La definicio de mecanismes de 1'aparell teoric d'aquest model es

1. Cf. DIFARICH ( 1973) per a una analisi exhaustiva de les perifrasis en les

Ilengues romaniques.

2. Clio lsKvv 1981 es l'obra cabdal d'aquesta teoria. Van Riemsdijk i Williams

( 1986) n'es una bona introduccio.
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sovint sotmesa a modificacions com a consequencia dels seus pres-
suposits basics. Es parla sovint de «models» diferents, tot i que
l'essencia de la teoria no ha canviat substancialment des que N.
Chomsky en va plantejar la necessitat i va esbossar-ne la forma a
Syntactic Structures. Com a logica consequencia d'aquest fet, analisis
proposades en «models» anteriors sovint son reformulades en termes
actuals.

Dites aquestes paraules cal explicar el mobil d'aquest article en
un context tan otrepitjatn. A part el fet que hi ha hagut moltes
propostes i contrapropostes a la reestructuracio, sovint trobem que en
molts articles que no tracten directament el tema, es deixa de banda
1'estructura corresponent a una sequencia de verbs; no s'explicita la
seva posicio en 1'estructura de frase. Aixo es un clar simptoma de
I'estat de la questio: les sequencies verbals encara no han trobat el
seu lloc definitiu a 1'estructura de frase i, per tant, qualsevol reflexio
sobre la questio pot, si mes no, aportar algun suggeriment que ens
ajudi a apropar-nos al desllorigador. Cal remarcar el fet que la
tendencia a deixar de banda el tema i la conseguent imprecisio en el
tractament de les sequencies verbals es deguda al fet que els
elements tradicionalment considerats verbals (i que en GG'I' es
caracteritzen pel fet de tenir els trets [-N,+V]) constitueixen un
grup molt heterogeni (nomes cal considerar les classificacions: auxi-
liars, principals, modals, semimodals, aspectuals, de percepcid, de moviment, etc.).
A mes a mes, cal afegir-hi 1'evident variacio linguistica. A tall
d'exemple podem comparar el grup de verbs anomenats modals en
angles que es un conjunt redu'it i homogeni -tot i que no tots els
autors coincideixen en la llista de verbs- (can, could, may, must, will,
will, would, shall, should, dare, need, ought to, used to) i el grup de verbs
anomenats modals en catala; heterogeni i motiu de controversiaj
(coder, voler, haver de, deure, gosar, etc.). Es clar que els modals en angles
presenten un comportament sintactic que poc s'adiu amb els modals

3. Cf. FFRRATER ( 1981) per a la dificultat de fer una Ilista definitiva de modals

en catal a. Tambe EsPINAI. ( 1981), que postula una no diferenciacio entre modals i

d'altres verbs principals.
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en catala,' pero tanmateix l'etiqueta es la mateixa i s 'afegeix al caos i

a la confusio en el terra dels elements verbals. Passem, doncs, a

veure un intent d'explicar el curios comportament d'alguns d'a-

quests verbs en algunes Ilengues romaniques.

2. Breu cop dull a la proposta de Kiz i

La proposta de Rizzi mira d'explicar la formacio d'un cert tipus

de predicat complex; de com, en una estructura on hi ha dos verbs

-1, doncs, en principi, dos predicats potencials-, es manifesten tan

sols les propietats predicatives d'un d'ells. En altres paraules, un

d'aquests verbs sembla haver perdut les caracteristiques que, en

altres construccions, el definien com a verb principal -aixo es, com

a predicat «fort». En aquestes construccions es sempre el primer

verb de la sequencia el que esdeve <(transparent)), el que perd

propietats i el que, en definitiva, sembla mes un verb auxiliar que no

pas un verb principal. Les segiiencies que presenten aquestes caracte-

ristiques son les que contenen com a primer verb de la sequencia un

verb modal, aspectual o de moviment. Per tal d'iliustrar aquest fet, Rizzi

presenta una serie de proves que son indicatives de la formacio d'un

predicat complex. En aquest article nomes fare referencia a una d'a-

questes proves,' l'anomenada pujada del clitic. Considerant els exem-

ples de Rizzi ((11)-(15)) veiem com un pronom clitic que depen del

segon verb de ]a sequencia pot pujar al primer verb -tots dos verbs

formen un predicat complex:

4. El seu rol basic en processor sintactics, corn ara la negacio o la interrogacio.

Pollock (1988) (per al frances) i SoIA (1989) (per al catala) expliquen diferencies

d'aquest tipus corn a consequencia de diferents valors parametrics entre Ilengues.

5. Per a una Ilista de proves que defineixen un verb corn a auxiliar o corn a

principal -exemplificades per al catala i el castella-, vid HERNANZ i Ri ;AU (1984).
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(1) a. Mario vuole risolverio da solo (questo problema)

b. Mario to vuole risolvere da solo

(2) a. Gianni ha dovuto parlarg/i personalmente

b. Gianni gli ha dovuto parlare personalmente

(3) a. Mario comincia a batter/a a macchina domani (la tesi)

b. Mario la comincia a battere a macchina domani.

(4) a. Gianni continua a raecontargli stupide storie
b. Gianni gli continua a raccontare stupide storie.

(5) a. Piero venne a chiamarli alla stazione
b. Piero Ii venne a chiamare alla stazione

La utilitzacio del terme pujada es consequencia de l'analisi d'a-
quest fenomen proposada per Kayne (1969), que Rizzi adopta en el
seu treball. Cal dir, pero, que fins i tot en el marc de la GGT no es
assumida per tots els linguistes i que en el model actual de la teoria
es pot analitzar de manera diferent.6 En aquest article no presentare
una analisi tebrica del fenomen; tan sols indicare algunes dades que
podrien suposar un problema a una analisi de les caracteristiques de
la de Rizzi i que potser apunten cap a la necessitat d'una reformula-
cio -corroborant, doncs, altres analisis del fenomen.

La proposta de Kayne soste que un clitic en posicio pre-verbal
no ocupa la seva posicio original: a I'estructura profunda (estructura-
P) ha estat generat en una posicio postverbal -1a posicio del corres-
ponent argument- i ha pujat a la posicio pre-verbal per l'aplicacio
de la Regla d'Elevacio del Clitic (REC). En el model aleshores vigent,
les regles transformacionals s'aplicaven si es donava una determina-

da descripcio estructural (SD). La condicio que imposa 1'estructura
d'aplicacio de la REC, que es directament rellevant per a l'analisi de
Rizzi, es que el clitic i el verb al qual s'eleva ban d'esser elements de
la mateixa oracio. Notem que, si hi ha dos verbs, sera d'importancia

6. Aquesta prova ha estat considerada inadequada (SFRUZI: R 1981) i no con-

cloent ( lit•.RNANZ i RIGAC 1984). Cal dir que en el model actual , la Teoria de la

Reaccio i el Lligam, hi ha linguistes que postulen una analisi diferent on els clitics

no pugen, llicencien un element buit a la seva posicio original (cf. Rosl1.LO 1986, entre

d'altres).
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cabdal que tots dos no pertanyin a oracions diferents, fet que

comportaria que el clitic dependent del segon verb i el primer

verb fossin elements d'oracions diferents -i, per tant, no es donaria

la SD pertinent per a I'aplicacio de la REC. La reestructuracid satis-

fy un tal requeriment. Pero, abans d'explicar-la, cal remarcar dos

fets.

D'una Banda, l'analisi dels verbs de reestructuracid com a verbs que

subcategoritzen oracions d'infinitiu. Rizzi assumeix, doncs, que en

una oracio com

(6) Torno a [tenir mat de cap]

els elements que hi ha dins els parentesis constitueixen una oracio i

no un sintagma verbal (SV). Aquest tema es encara polemic i ha

estat debatut en un gran nombre de treballs dins i fora de la GGT.'

D'altra banda , el contrast clar amb altres verbs que tambe subcatego-

ritzen oracions d'infinitiu; a tall d'exemple , Rizzi (8), (9):

(7) a. Piero affermava di conoscerla molto bene

b.* Piero la affermava di conoscere motto bene

(8) a. Angela pareva averlo riaccompagnato a casa

b.*? Angela to pareva avere riaccompagnato a casa

La regla de reestructuracio ens haura d'explicar, doncs, com, d'una

Banda, verbs que subcategoritzen una oracid en el proces de la

derivacio acaben essent part d'un predicat complex de dos verbs que

7. ['id. BRUCART (1984) i les referencies citades en aquest treball. Strozer (1981)

i Picallo (1985, 1988) son exemples del debat dins la GGT. Strozer proposa que els

complements d'aquests verbs son SV i Picallo dona la possibilitat de generar modals

en una altra posicio a I'estructura de frase. Gueron i Hoekstra (1988), dins el mart

teoric de la GGT, presenten una teoria alternativa per a 1'analisi de sequencies

verbals. Aquest treball representa una reconsideracio exhaustiva del que significa

auxiliar i verb lexic.. Per a molts d'aquests verbs, doncs, Gueron i I ioekstra proposen

que son auxiliars amb complements SV a la Forma 1.6gica -el nivell on s'interpre-

ten les projections maximes com a arguments (SN) o predicate (SV).
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no poden estar separats per un nus oracional (si no, recordem-ho, la

REC no s'aplicaria). D'altra banda, haura de garantir que nomes un

grup reduit de verbs del conjunt de tots els verbs que subcategoritzen

oracions d'infinitiu poden acabar essent part d'un predicat complex.

Obviament, en el mare de la GGT totes aquestes observacions

s'expliquen per processos sintdctics. El proces que proposa Rizzi es

una soluci6 derivacional: en el proces de la derivaci6 de l'oraci6

s'esdevc una modificaci6 de 1'estructura, fet que permet la formaci6

d'un predicat complex. Unes altres analisis alternatives proposen

solucions no derivacionals, solucions de generacid a la base d'estructu-

res simples -on els dos verbs ja es generen dins la mateixa oraci6 i

no cal cap proces que en canvi*i 1'estructura.' Tot i que d'entrada pot

semblar que una soluci6 no derivacional es mes simple i, per tant,

mes desitjable,' podem trobar arguments que indiquen el contrari.

Es pot apeHar, per exemple, a la conseguent complexitat que suposa-

ria dir que aquests verbs tenen dues entrades lexiques; una de

necessaria per explicar la formaci6 del predicat complex a (1) -on

subcategoritzarien un complement SV-, per exemple, i l'altra per

donar compte d'exemples com (9), on es obvi que cal dir que el verb

avoler>> subcategoritza una oraci6:

(9) Vol [que [la seva fella vagi a la universitat]]

El terme reestructuracid comporta un canvi d'estructura. Aixi, d'una

estructura de frase on hi ha un nus 0 com a complement d'un V, si

aquest V pertany al subconjunt de verbs «provocadors> de la regla, el

nus 0 desapareixera i la frase esdevindra unioracional. L'exemple de

Rizzi:

8. Cf La nota 7 i ZUBIZARRt.rA 1982, MrNzwI 1983, que proposen dues

estructures diferents per als verbs de reestructuracio.

9. l.a natura oracional d'aquests constituents es a la base de la 'Peoria del

Control. Entre molts d'altres treballs, CIIOMSKY 1981, MANZANI 1983. Cal dir,

pero, que Gueron i Iloekstra (1988) argumenten i demostren que atribuir a aquests

constituents un status de SV simplifica de fet la gramatica.
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(10) 10

SIN - tip'

0

tin- - tiV

i"I^
sn sir

Gianni {dcvc presc ntarc^ la a I ranccscn

Els dos verbs entre parentesis es reanalitzen com un unic predicat

complex perque el verb dovere es un dels verbs «provocadors», de

reestructuracid, i el nus oracional desapareix en el curs de la derivacio.

Una regla com aquesta no satisfy tots els principis de la teoria actual.

Un d'aquests es el Principi de Projeccid, que assegura el manteniment de

les propietats lexiques de cada peca lexica at llarg de la derivacio i

que obviament no es mantindria si «desapareix» una part de 1'estruc-

tura original de (10). Com ja s'ha dit, s'han proposat alternatives a la

regla de reestructurcid dins el mare teoric del model actual (cf. la nota

8). Si mes no, cal dir que, per tal d'aconseguir una explicacio que

s'ajusti als termes d'aquest, no es imprescindible postular una solucio

no derivacional. "'

3. Algunes consideracions

L'explicacio dels judicis d'acceptablitat dels parlants de qualsevol

dialecte de qualsevol llengua es tasca essencial de la GGT. Aixi, si en

el curs d'una enquesta trobern que hi ha mes d'un parlant que accepta

una estructura que potser la nostra teoria no prediu, haurem de

tenir-ho en compte. Haurem, si mes no, de considerar-ne la

10. A mes a mes de les alternatives esmentades a la nota 8, cal remarcar I'obra de

Baker (1988), que es ]'intent mes recent d'explicar la formaci6 de predicats comple-

xos dins el mare de la teoria actual.
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causa. Els exemples que es presenten a continuacio poden compor-

tar problemes a la proposta de Rizzi:"

(A)

(11) Me l'ha deixat portar tota 1'estona

(12) Me l'ha permes obrir perque ja no es un secret

(13) L'ha aconseguit seduir

(14) La intenta convincer sempre

(15) Ho desitja fer

(16) No l'havia provat defer mai d' aquesta manera

(17) Me l'ha promes portar quan tingui temps

(18) Al final , l'ha decidit trucar

(19) L'ha ordenat treure de la comissio ( a la noia aquella)

(20) Ho he sentit a dir molt sovint

(21) Ho semblava entendre tot

(22) <(La maquina de rentar ?)) ((Me l'he descuidat d'engegar

Noteu que els verbs en negreta no son verbs propiament de

reestructuracio, no son ni modals ni aspectuals, ni de moviment. Es veritat

que alguns es poden relacionar semanticament amb la modalitat -fins

i tot alguns tenen un corresponent modal: desijar: voler, aconseguir,

poder-, pero no apareixen com a tats en cap Ilista; son considerats

verbs principals sense comportament doble. Val a dir que Hernanz i

Rigau (1984, p. 45) ja fan esment d'aquest fet apeHant a l'analogia

per explicar-lo. Fan referencia a d'altres <<proves>> per tat de diferen-

ciar entre els verbs propiament modals i els verbs principals que

permeten la pujada del clitic i conclouen, doncs, que to pujada del

clitic no es una prova prou clara per defensar la reestructuracio.

11. Cal dir que per a molts parlants la majoria d'aquestes frases son marginals i

no del tot acceptables. Tanmateix, el fet que hi hagi contrastos clars amb Erases del

tot inacceptables corn (i) indica i implica que la seva generacio no es identica i que

s'ha d'explicar.

(i) *eI el past (s?» aMenjat no me I'hc!n
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Encara que no sigui una prova concloent el fet es que, si es dona,

s'ha d'explicar el factor que l'ha fet possible: 1'estructura sintactica

ha de permetre que el clitic pugi.'2 Una possible via de solucio seria

postular ('aplicacio opcional de la reestructuracio (o de l'alternativa

proposada) a totes les segiiencies de verbs i explicar la no aplicacio de

la regla en les configuracions on no es doni.

Considerem ara un altre tipus d'exemples acceptats per una certa

quantitat de parlants:

(B)

(23) No ho volia mai comentar amb ningti

(24) a. Estava tan enfadada que no li volia ni parlar

b. Estava tan trist que no ho podia ni explicar

(25) Mentre ha estat malalt 1'ha vingut molt sovint a veure

(26) En aquest moment en Joan la comenfa probablement aposar a l'olla (la

carp)

(27) Lo vertu subito a scrivere

Aquests exemples presenten un tipus de problema diferent: en

tots hi ha hagut pujada de clitic, pero la unitat dels dos verbs ha estat

interrompuda per un element lexic. Aquest es un problema mes greu

si s'assumeix que els dos verbs en sequencia formen una unitat

despres de ('aplicacio de la regla de reestructuracio. Rizzi, per tal

d'explicar aquesta possibilitat, postula que el complex verbal format per

la sequencia dels dos verbs no es una projeccio nuclear (V), sing una

projeccio superior (V'). Aixo permet un cert marge de no cohesio

dels dos elements verbals. Tanmateix, aquesta proposta no s'ajusta

als principis de la teoria actual, on els elements afectats per una

transformacio -el moviment d'alfa- son o be nuclis de projeccions (X")

o be projeccions maximes (X"). Incloure, doncs, projeccions inter-

medies (X') comportaria donar un poder massa fort a la gramatica.

Notem que comportaria incorporar un mecanisme que no es indepen-

12. Alternativament, el clitic ha de llicenciar una categoria buida a la posicio de

('argument corresponent (cf. la nota 6).
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dentment necessari per explicar cap mes fenomen . Cal recordar que en

la formulacio del model de la GGT es imprescindible que els

mecanismes proposats tinguin validesa explicativa i no siguin pura-

ment descriptius. Un moviment que nomes s ' aplica en un determinat

context es, com a minim , «sospitos».

Per tal de donar compte , doncs, dels Pets de (23)-(27) sembla mes

adient buscar altres solucions. En aquest sentit , es convenient apel-
lar als mecanismes de la teoria actual (cf les referencies a la nota 8):

d'una banda , 1'estructura que ara es proposa es mes complexa i, de
l'altra, hi ha mes possibilitats de moure elements ." En un marc aixi, la

pujada del clitic es pot permetre (cf. la nota 12) si el moviment

d'algun element -mes concretament , el moviment d'un element

verbal-'^ provoca una modificacio determinada en 1'estructura de

frase: entre la posicio original del clitic i la posicio on va a parar no

hi ha res que bloquegi el moviment ( no hi ha cap barrera ). Aquest

mecanisme podra donar compte de tots els problemes presentats si,

d'una banda , suposem que aquest moviment s'aplica a tots els verbs

(11)-(22) i, de l'altra, la presencia d'elements lexics no el bloqueja

(23)-(27). Observem que hem girat la moneda : ara ens tocara expli-

car per que un mecanisme general no s'aplica en determinats casosj5 i

no pas per que un mecanisme particular ( la reestructuracio) s'aplica

nomes en uns determinats casos.

MIREIA L1.INAs i GRAD

Universitat Autonoma de Barcelona

13. [,id. ( IoN1sKY 1986.

14. Per a un estudi de les possibilitats de moviment del verb en catala, vid. SoI.A

1989.

15. Ens referim, obviament, a les sequencies verbals que no permeten la pujada

del clitic, ni cap de les altres proves indicatives de reestructuracio.
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