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1.  introduCCió

Segons una visió clàssica, els verbs psicològics engloben un ampli grup de predicats 
biargumentals que comparteixen una mateixa xarxa temàtica (experimentador, tema). 
Des de l’estudi de Belletti / Rizzi (1988), se solen classificar en tres classes o tipus, amb 
tres configuracions sintàctiques diferents:2 els verbs del tipus I són transitius amb l’ex-
perimentador subjecte i el tema objecte, com estimar (1a), als quals aplico l’etiqueta 
SubjExp; els del tipus II són verbs transitius amb l’experimentador objecte i el tema sub-
jecte, com molestar (1b), que identifico amb l’etiqueta AcExp; i els del tipus III són 
verbs intransitius amb l’experimentador datiu i el tema subjecte, com agradar (1c), amb 
l’etiqueta DatExp.3 En llengües com l’anglès, els predicats AcExp i DatExp se solen en-
globar dins el grup general de verbs amb objecte experimentador o verbs ObjExp.4 En 
aquest article estudiaré específicament un fenomen que afecta el grup dels verbs AcExp 
catalans, predicats que en l’ús tradicional regeixen acusatiu.

1.  Aquest treball s’ha beneficiat d’un ajut del projecte de recerca FFI2016-80142-P (Ministerio de 
Ciencia e Innovación).

2.  Per a altres classificacions més detallades dels verbs psicològics que s’han fet posteriorment, 
vegeu Van Voorst (1992: 66-67), Bouchard (1995: 275-278), Kailuweit (2005, 2007), Viñas-de-Puig 
(2009: 80), Fábregas et al. (2012), Acedo-Matellán / Mateu (2015: 83 (4)), entre d’altres.

3.  Per al català, Rosselló (2008: §S 13.3.7.1) anomena respectivament A, B i C els tipus I, II i III 
de verbs psicològics de Belletti / Rizzi (1988).

4.  Cf. Lakoff 1970; Postal 1971; Grimshaw 1990; Pesetsky 1995; Arad 1998; Landau 2010, entre 
d’altres. Dins els verbs ObjExp hi ha verbs transitius —la majoria en anglès— o intransitius —molt 
pocs: niggle at ‘queixar-se per no res’, grate on ‘molestar (fig.)’, jar on ‘crispar’, appeal to ‘atreure’, 
matter to ‘importar’ (cf. Levin 1993: 193). Autors com Arad (1998) assenyalen que els verbs ObjExp 
anglesos participen en construccions ambigües, que poden ser agentives, causatives no agentives o esta-
tives.
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(1) a. La Maria estima els nens. (SubjExp)
 b. Els nens molesten la Maria. (AcExp)
 c. A la Maria li agraden els nens. (DatExp)

Des de la primera meitat del segle xx (cf. Ginebra 2003: 16; 2015: 147), uns quants 
verbs psicològics amb experimentador acusatiu apareixen sovint, tant en la llengua parla-
da com escrita, amb un canvi d’ordre oracional i un experimentador datiu (2). És un pro-
cés de canvi que encara està en curs i que es presenta de forma no uniforme en els dia-
lectes catalans, amb vacil·lacions dins de cada dialecte i, fins i tot, en un mateix parlant 
(cf. Cabré / Mateu 1998: 70).5

(2) a. Les teves paraules la van sorprendre, preocupar, molestar molt.
 b. Li sorprèn, preocupa, molesta que la joventut d’avui fumi tant.
 (Cabré / Mateu 1998: 77 (3))

Una consulta al DGLc permet constatar que els verbs encantar (3a), estranyar (3b), 
interessar (3c), molestar (3d), preocupar (3e) i sorprendre (3f) —als quals faré referèn-
cia en aquest article— regeixen acusatiu quan participen en oracions amb un objecte ex-
perimentador, segons la descripció de Pompeu Fabra en les accepcions més directament 
relacionades amb una semàntica psicològica (3). Aquestes entrades no presenten gaires 
variacions al DIEc pel que fa al règim verbal i es poden comparar —per contrast— amb 
les actuals del DIEc2 recollides a (29)-(34).

(3) a.  encantar v. tr. [...] Sotmetre a una influència irresistible, fascinar; captivar; pro-
duir com un dolç arravatament, plaure en alt grau, etc. Encantar un serpent un 
ocell. Tots estàvem encantats de les seves proeses. Una bellesa, una gràcia, que 
encanta. Una veu que encanta.

 b. estranyar v. tr. [...] Causar estranyesa. això m’ha estranyat molt.
 c.  interessar v. tr. [...] Alguna cosa que concerneix els altres afectar (algú) per la 

part que hi pren; suscitar interès. aquesta lectura m’ha interessat molt. És una 
cosa que no m’interessa gens ni mica. això no interessa l’auditori.

 d.  molestar v. tr. Donar, causar, molèstia. si reposa, no el vull molestar: ja tornaré 
més tard. aquell soroll molesta. aquest mal em molesta molt. Els colls alts em 
molesten.

 e.  preocupar v. tr. [...] Ocupar, absorbir, l’ànim (d’algú) un temor, una sospita, etc. 
que dóna ànsia, turment, etc. El preocupa molt la sort que pugui tenir el seu fill.

 f.  sorprendre v. tr. [...] Fig. Colpir l’ànima (d’algú) una cosa inesperada, merave-
llar (algú) amb quelcom d’inesperat, d’incomprensible. Em sorprèn que us en 
desdigueu, ara. Em sorprèn en ell tanta fermesa.

 (DGLc)

5.  Per a una distribució dialectal d’una altra alternança acusatiu/datiu que afecta els verbs de 
transferència catalans (pagar, robar, telefonar, trucar...), vegeu Pineda (2016, 2020).
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Diversos autors han assenyalat que el règim datiu de determinades accepcions dels 
verbs encantar ‘agradar (molt)’, estranyar ‘causar estranyesa’ i interessar ‘suscitar inte-
rès, desvetllar i retenir l’atenció’ reben un suport especial d’uns quants tractadistes i dic-
cionaris (cf. Wheeler et al. 1999: §25.4.1, Ginebra 2003: §4.3, Ramos 2004: 129-131, 
Mestres et al. 2009: §XX 3.1.2). Ja des d’abans de la publicació de la GIEc, uns quants 
diccionaris defensen el règim datiu d’aquestes accepcions dels tres predicats: entre d’al-
tres, el DLcM, el DnV, el DPUV, el GDLc i el GD62 per a tots tres verbs; el GLarc i el 
nDa per a estranyar i interessar; el DV per a encantar i estranyar.6 En canvi, el règim 
datiu dels verbs molestar, preocupar i sorprendre no ha rebut el mateix suport lexicogrà-
fic abans de la publicació de la GIEc.7 

Hi ha lingüistes que abonen explícitament el règim datiu d’accepcions concretes dels 
verbs encantar, estranyar i interessar: Ginebra (2003: §4.3) per a tots tres verbs; Ynglès 
(1991) i Ginebra (2005: §277) per a encantar i interessar; Ruaix (1994: 82-85) per a es-
tranyar i interessar; Ruaix (1998: 113-114), Cabré / Mateu (1998) i Ginebra / Montserrat 
(2002) per a interessar; Solà (1999: §104) per a estranyar.8 La referència específica al 
règim datiu dels tres verbs molestar, preocupar i sorprendre com un model de predicats 
que permeten una configuració sintacticosemàntica diferenciada en les oracions, segons 
el règim acusatiu o datiu, correspon a l’estudi de Cabré / Mateu (1998) sobre l’alternança 
acusatiu/datiu en aquests verbs —cf. els exemples de (2)—; juntament amb altres predi-
cats psicològics, aquesta és una línia de treball iniciada per Ynglès (1991) i seguida per 
altres autors que indico més endavant.

Altres publicacions inclouen verbs concrets dels sis que estan recollits a (3) en llistes 
més àmplies de predicats psicològics que regeixen datiu: Solà (2008: §S 21.5.2b) per a 
tots sis verbs i Solà (2009: §69) per a interessar i preocupar; Hernanz (2008: §S 1.3.3.2) 
per a interessar, molestar i preocupar; Bel (2008: §S 2.2.4.2) per a estranyar, interessar 
i preocupar; Mas / Vilagrasa (2012: 488) per a encantar, interessar i molestar. D’altra 
banda, no falten autors que es manifesten en contra del règim datiu de tots els sis verbs de 
(3), com Badia et al. (2004: 312-313).9 D’altres rebutgen explícitament el règim datiu 
d’algun verb concret: Jané (1984a) per a encantar i Jané (1984b; 1984c) per a preocupar; 
Ruaix (1994: 83-84) per a molestar i preocupar —tot i que Ruaix (1994: 83) tampoc ac-

6.  A més, com s’indica a l’apartat §3, el DIEc2 publicat l’any 2007 admet el doble règim (acusa-
tiu i datiu) del verb interessar (el DUVc també l’admet, però en l’accepció ‘concernir o convenir’; en 
canvi, considera que l’accepció ‘suscitar interès’ regeix acusatiu). Admeten també el doble règim el 
DUVc i el nDa per al verb encantar, i el DUVc per a estranyar.

7.  El DnV recull una accepció amb datiu del verb molestar ‘resultar molesta, una cosa, a algú’ 
(ex.: a la Joana li molesta la música de la discoteca). D’altra banda, segons Lorente (2019: 365, nota 1), 
el corpus Textual Informatitzat de la Llengua catalana (cTILc) aporta pocs exemples amb experimen-
tador datiu en oracions d’aquests tres predicats: vuit casos amb molestar (de 587 ocurrències), nou amb 
preocupar (de 1.262 ocurrències) i cap amb sorprendre (de 1.075 ocurrències).

8.  A més, Mestres et al. (2009: §XX 3.1.2) proposen el doble règim de tots els sis verbs de (3) —
entre molts altres verbs psicològics catalans (cf. l’apartat §3 i la nota 30)— «fins que l’IEC s’hi pronun-
ciï explícitament».

9.  Vegeu també el tractament de cada verb al vocabulari de dubtes d’aquesta publicació (cf. Badia 
et al. 2004: §XIII).
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cepta el règim datiu del verb encantar, al nDa, del mateix Ruaix, l’autor indica que és 
«admissible o almenys tolerable (al costat de l’ús originari)»—; Mallafrè (1999) per a 
encantar i interessar; Solà (1999: §93) per a preocupar —però accepta el règim datiu del 
verb a Solà (2009: §54-§55, §69)—; Ginebra (2003: §4.3) per a molestar, preocupar i 
sorprendre; Paloma / Rico (2008: 15-16, 65) per a interessar, molestar, preocupar i sor-
prendre.

La construcció sintàctica amb datiu dels verbs AcExp no ha estat validada en la ma-
joria dels casos per la normativa catalana de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), tot i que 
recentment la GIEc i els canvis introduïts al DIEc2 en línia el 5 d’abril del 2017 han ac-
ceptat el règim datiu —juntament amb el règim tradicional acusatiu— en alguns predi-
cats concrets: encantar, estranyar, molestar i preocupar.10 La publicació de la GIEc és 
de novembre del 2016 i el Ple de la Secció Filològica de l’IEC va aprovar el 20 de gener 
del 2017 les modificacions del DIEc2 en línia. Ja abans, la normativa va admetre el rè-
gim intransitiu del verb interessar —juntament amb el règim acusatiu—, novetat que 
apareixia recollida al DIEc2 publicat el mes de març del 2007; la GIEc (§21.5a) i la 
GEIEc (§17.3c) indiquen que interessar pertany al grup verbal de la classe de agradar, 
verbs psicològics que regeixen datiu (DatExp).

Per als verbs molestar, preocupar i sorprendre, la vacil·lació entre tots dos rè-
gims es pot comprovar als exemples amb acusatiu de (4a)-(6a), en contrast amb els 
exemples amb datiu de (4b)-(6b), segons diferents mitjans de comunicació quan pu-
bliquen la mateixa notícia (4)-(5) o quan recullen diferents declaracions d’una ma-
teixa persona (6).

(4) a.  Medina va remarcar que la denominació oficial del territori és Comunitat Valen-
ciana tal com figura en l’Estatut, “els agrade o no” i va afegir que “a l’esquerra la 
molesta, però nosaltres sempre hem dit Comunitat Valenciana”.

  (El Punt avui, 17 de maig del 2013)
 b.  El batlle torna a encendre el micro per defensar el vet al nom ‘País Valencià’ i 

afirma: ‘[...] A l’esquerra li molesta, ho lamente, però nosaltres sempre n’hem dit 
Comunitat Valenciana.’ 

  (VilaWeb, 17 de maig del 2013)

(5) a.  «[...] la preocupa qui els fa fotos, la preocupa on van, qui se’ls acosta... És una 
reacció molt de mare», va explicar Aguilar.

  (Diari de Girona, 5 d’abril del 2018)
 b.  També ens van oferir l’opinió de la periodista Inma Aguilar [...], que va assenya-

lar: «Li preocupa qui fa les fotos, i li preocupa qui se’ls acosta».
  (El Periódico de catalunya, 6 d’abril del 2018)

10.  Per a encantar, vegeu GIEc (§21.5a); per a molestar i preocupar, GIEc (§21.5c). En canvi, la 
GIEc no recull el règim opcional datiu del verb estranyar, però sí que apareix a la versió actualitzada 
del DIEc2 en línia de l’any 2017: fins llavors, el DIEc2 només admetia el règim acusatiu d’aquest pre-
dicat.
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(6) a.  Munté diu que no la sorprèn que es desestimi investigar Fernández Díaz [subtítol]
  (El Punt avui, 16 de juliol del 2016)
 b.  Munté (PDeCAT) diu que li sorprèn que Manuel Valls pugui «connectar» amb 

Barcelona des de París [titular]
  (Aldia.cat, 21 d’abril del 2018)

Diversos autors han defensat que hi ha una configuració sintacticosemàntica diferent 
entre les dues oracions d’aquesta alternança acusatiu/datiu, entre una oració causativa de 
canvi d’estat en l’alternant amb experimentador acusatiu, i una d’estativa en l’alternant 
amb experimentador datiu: cf. Ynglès (1991); Cabré / Mateu (1998); Ramos (2002, 
2004); Morant (2008); Rosselló (2008: §S 13.3.7.3); Solà (2009: §54-§55), entre d’al-
tres. A més, quan Solà (2009: §54.1) afirma que els dos alternants de (7a) i (7b) «no són 
semànticament equivalents», s’intueix una diferència en el significat lèxic del verb mo-
lestar de tots dos alternants, un canvi en el significat conceptual, idiosincràtic o enciclo-
pèdic de l’arrel verbal √molest-.11

(7) a.  A la Maria li molesten els nens (‘li són una molèstia, no els suporta, no és criatu-
rera’).

 b.  Els nens molesten la Maria (o la molesten) tirant-li boles de paper (‘li fan alguna 
cosa que li causa molèstia’).

 (Solà 2009: §54.1)

Com es pot comprovar als exemples de (2) —repetits a (8)—, hi ha dos mecanismes 
que ajuden a diferenciar totes dues interpretacions, encara que de vegades no es fan evi-
dents en tots els exemples d’ús: l’aspecte verbal i l’ordre de mots dins l’oració. D’una 
banda, el temps verbal perfectiu facilita la interpretació causativa (8a) i el temps verbal 
imperfectiu facilita la interpretació estativa (8b); de l’altra, l’ordre neutre oracional sub-
jecte-verb-objecte (SVO) facilita la interpretació causativa (8a) i l’ordre neutre oracional 
objecte-verb-subjecte (OVS), l’estativa (8b).

(8) a. Les teves paraules la van sorprendre, preocupar, molestar molt.
 b. Li sorprèn, preocupa, molesta que la joventut d’avui fumi tant.
 (Cabré / Mateu 1998: 77 (3))

A l’apartat §2 estudio més a fons què diferencia les oracions causatives d’ordre SVO 
dels verbs AcExp amb experimentador acusatiu de les estatives d’ordre OVS dels matei-

11.  Per a més mostres d’aquest contrast semàntic (tot i que sense canvi d’ordre oracional), vegeu 
els exemples de Gutiérrez Ordóñez (1999: §30.5.2.5 (87)) de l’espanyol, amb canvi de règim: Los niños 
la molestan (= «Le están causando molestias»); Los niños le molestan (= «Los niños no le gustan, le re-
sultan molestos»). Fullana (1994-1995: 185-186) mostra amb dos exemples del català (sense canvi de 
règim) el contrast assenyalat per Grimshaw (1990) en els verbs ObjExp, entre el que anomena una lec-
tura psicològica (primer exemple) i una lectura agentiva (segon exemple): Els nens/els crits molesten 
l’àvia (= a l’àvia no li agraden els nens/els crits); Els nens molesten l’àvia posant-li el dit a l’ull (= els 
nens molesten l’àvia voluntàriament).
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xos verbs construïdes amb experimentador datiu, per analitzar detalladament com es ma-
nifesta la configuració sintacticosemàntica diferenciada de cada un d’aquests dos tipus 
d’oracions. A l’apartat §3 s’hi constata que l’anàlisi anterior no és suficient, perquè en 
català hi ha oracions estatives d’ordre OVS amb verbs AcExp en què l’experimentador 
està representat per un clític amb morfologia d’acusatiu;12 per tant, a §3 aprofundeixo en 
les característiques específiques de l’argument experimentador en les oracions estatives 
OVS d’aquests predicats. A les conclusions finals (§4) proposo que la natura lèxica i el 
possible canvi de significat idiosincràtic de l’arrel verbal de determinats predicats AcExp 
poden explicar que les oracions estatives d’ordre OVS es presentin amb un clític d’acu-
satiu o amb un de datiu.

2.  CONTRAST ENTRE LES ORACIONS DE VERBS ACEXP  
AMB ACUSATIU I AMB DATIU

Convé distingir les característiques sintàctiques i semàntiques de cada una de les 
oracions alternants de verbs AcExp que presenten un canvi de règim, i definir en quins 
contextos s’usen aquests predicats amb una estructura d’acusatiu o amb una altra de da-
tiu. Juntament amb les proves sintàctiques aspectuals, hi ha altres diferències que perme-
ten destriar totes dues construccions. En aquest apartat recullo unes quantes proves que, 
per contrast, poden ajudar a desfer l’ambigüitat d’aquests verbs i a decidir en cada cas si 
una oració es pot construir amb acusatiu o, hipotèticament, amb datiu, al marge de consi-
deracions normatives. Per fer les proves, parteixo dels exemples de Solà (2009: §54.1) 
recollits a (7) i que reformulo a (9), dues construccions possibles del verb AcExp moles-
tar: a (9a) el verb regeix acusatiu en una oració esdevenimental de causació externa amb 
canvi d’estat i ordre neutre SVO, i a (9b) el verb regeix datiu en una oració estativa d’or-
dre neutre OVS i duplicació de clític.13

(9) a. Els nens molesten la Maria. → Els nens la molesten.
 b. A la Maria li molesten els nens. → Li molesten els nens.

A (9a) hi ha una lectura específica o referencial del SD els nens (uns nens concrets); 
en canvi, a (9b) hi ha una lectura genèrica o de classe (els nens en general), en què l’article 

12.  Acedo-Matellán / Mateu (2015) defensen que els verbs AcExp de l’espanyol poden formar 
oracions causatives estatives en contextos determinats, amb ordre sintàctic SVO i experimentador acu-
satiu (Tu actitud la ha molestado desde siempre): no les estudio en aquest article.

13.  L’anàlisi que faig de l’oració de (9a) es podria aplicar tant a oracions de causació externa 
agentiva (Els nens molesten la Maria) com de causació externa no agentiva (El soroll del carrer moles-
ta la Maria). La lectura esdevenimental de l’oració seria més evident amb un aspecte verbal perfectiu 
(Els nens van molestar la Maria → Els nens la van molestar): hi mantinc el temps verbal en present per 
aconseguir una comparació paral·lela amb l’oració a la Maria li molesten els nens de (9b).
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determinat plural (els) es refereix a la suma màxima de tots els individus que formen part 
de la classe dels nens (cf. Borik / Espinal 2015). La primera oració denota un s(tage)-level 
predicate (cf. Carlson 1977), un estadi transitori en un temps i una situació concreta, i 
l’oració focalitza l’acció de els nens (del nominatiu); la segona oració denota un I(ndivi-
dual)-level predicate (cf. Carlson 1977), de propietats permanents, i l’oració focalitza 
l’actitud de la Maria, del datiu: «the event is oriented to the dative» (Cuervo 2003: §4).14

L’oració de (9a) pot tenir —almenys aparentment— un alternant pronominal intransi-
tiu: La Maria es molesta; però no és possible aquesta alternança amb l’oració de (9b): *La 
Maria es molesta. Cal tenir en compte que en el cas concret del verb català molestar hi ha 
un canvi de significat del verb en el que sembla que siguin els dos alternants de l’alternança 
causativa: ‘causar molèstia’ a l’alternant transitiu i, segons molts diccionaris, ‘ofendre’s, 
sentir-se ofès’ a l’alternant intransitiu (cf. DIEc2, DnV, DUVc, GDLc). Tenint en compte 
aquestes dades, el verb català molestar no participaria en l’alternança causativa en l’accep-
ció ‘causar molèstia’: formaria un verb ergatiu pronominal amb un altre significat (‘ofen-
dre’s, esdevenir ofès’), que no seria l’alternant intransitiu de l’alternança causativa del verb 
molestar; tot i això, la GIEc (§21.5c) indica que hi ha una accepció de molestar que partici-
pa en l’alternança causativa. Aquest fenomen no és el més habitual en els verbs AcExp, que 
solen presentar l’alternança sense canviar el significat del verb (10).

(10) a.  Els nens van {commoure / emocionar / esparverar / impressionar / neguitejar} 
la Maria (‘el nens van causar + substantiu psicològic + a la Maria’).

 b.  La Maria es va {commoure / emocionar / esparverar / impressionar / neguitejar} 
(‘la Maria va esdevenir + participi/adjectiu psicològic’).

D’altra banda, l’oració de (9a) pot rebre una interpretació inespecífica o arbitrària 
amb un subjecte nul plural, que indica que és un agent (11a) (cf. Pesetsky 1995: 38-42),15 
cosa que a l’oració de (9b) no es compleix (11b). Agentivitat que es mostra per l’accepta-
bilitat o no, respectivament, de la construcció en imperatiu (12) (cf. Cabré / Mateu 1998; 
Rosselló 2008). A més, mantenint la semàntica causativa i l’estativa, respectivament, en 
cadascuna de les dues oracions, només la primera passa el tough-construction test (13) 
(cf. Kailuweit 2005: 118).16

14.  Per a alguns autors (cf. Pylkkänen 1997, 2000; Landau 2010), els únics predicats psicològics 
que indiquen un Indivitual-level predicate o propietats permanents són els verbs SubjExp. Segons 
Pylkkänen, els verbs ObjExp estatius (que diversos autors equiparen als DatExp de l’espanyol o del ca-
talà) indiquen una causació estativa sense canvi d’estat, però el manteniment de l’estat depèn de la pre-
sència física o mental de l’estímul (una causa externa conceptual), no és una propietat permanent de 
l’experimentador. En una línia d’argumentació diferent, considero que tant les construccions amb verbs 
SubjExp —quan denoten estats— com les construccions amb verbs DatExp són Individual-level predi-
cates: expressen una propietat permanent de l’experimentador en la mesura que denoten una predisposi-
ció personal permanent davant un estímul determinat.

15.  En contra de la hipòtesi de Belletti / Rizzi (1988: 299-302), que afirmen que aquesta interpre-
tació arbitrària seria una prova de la inacusativitat d’un predicat.

16.  Kailuweit (2005: 118 (67)-(68)) utilitza aquesta prova per demostrar l’agentivitat d’oracions 
del francès i l’italià en què el verb té una semàntica causativa propera a ‘molestar’: claude est facile a 
déranger; claudio è facile {a + da} disturbare.
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(11) a. proarb Molesten la Maria → Algú (algun nen) molesta la Maria.
 b. *A la Maria li proarb molesten → *A la Maria algú (algun nen) li molesta.

(12) a. Nens, molesteu-la! ((a) la Maria).
 b. *Nens, molesteu-li! (a la Maria).

(13) a. La Maria és fàcil de molestar. [semàntica causativa de canvi d’estat]
 b. *La Maria és fàcil de molestar. [semàntica estativa]

L’oració de (9a) admet un complement de mitjà introduït per la preposició amb, que 
indica un agent o una causa esdevenimental (14a) (cf. Mateu 2000); en canvi, l’oració de 
(9b) no admet un agent o una causa esdevenimental i el complement introduït per la pre-
posició amb no pot ser de mitjà (14b). A més, una construcció amb un datiu possessiu en 
la primera oració mostra que és compatible amb verbs transitius agentius (15a) (cf. Lan-
dau 1999); per aplicar aquesta prova a (15b) mantinc el règim acusatiu del verb —moles-
ten els coloms, seguint l’antiga normativa del DIEc2 i l’opció de diversos autors—, per 
tenir una oració transitiva i evitar dos datius dins l’oració: amb una semàntica estativa de 
l’oració, el datiu de possessió hi és incompatible. Hi ha més proves que mostren la natura 
agentiva de (9a) i la no agentiva de (9b), pel contrast entre l’acceptabilitat de les oracions 
de (16a) i la no acceptabilitat de les de (16b).

(14) a. Els nens molesten la Maria amb un bastó.
 b. ?A la Maria li molesten els nens amb un bastó.17

(15) a. Els nens li molesten els coloms (a la Maria).18

 b. *Els nens li molesten els coloms (a la Maria).

(16) a.  Els nens molesten la Maria {intencionadament / deliberadament}. / —Què fan 
els nens? —Molesten la Maria. / La Maria és molestada pels nens.

 b.  *A la Maria li molesten els nens {intencionadament / deliberadament}. / 
—*Què fan els nens? —*Molesten la Maria. / *La Maria és molestada pels 
nens.

També hi ha un contrast entre les dues interpretacions possibles de (9a) amb un mo-
dificador verbal (17) i l’única possible de (9b) en un context similar (18). Seguint Hale i 
Keyser, Bosque / Masullo (1998) anomenen eventive quantification (E-quantification) la 
quantificació iterativa, que queda legitimada per un nucli esdevenimental; i anomenen 
inherent quantification (I-quantification) la quantificació dels elements predicatius in-
crustats més profundament en l’estructura sublèxica dels verbs (noms, adjectius i prepo-

17.  Amb una lectura predicativa, aquesta oració és acceptable: a la Maria li molesten els nens que 
tenen un bastó.

18.  Aquesta oració seria més natural amb un altre verb AcExp: Els nens li espanten els coloms (a 
la Maria).
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sicions). L’estructura semàntica i argumental d’oracions esdevenimentals amb verbs psi-
cològics AcExp explica que presentin les E/I-ambiguities —en termes de Bosque / 
Masullo 1998— de (17), cosa que no és possible en les construccions estatives d’aquests 
verbs (18).

(17) a. Els nens molesten molt la Maria → dues interpretacions possibles:
  a.1. Interpretació quantitativa: ‘en alt grau’, ‘els nens s’excedeixen moles-

tant-la’.
  a.2. Interpretació repetitiva (o iterativa): ‘sovint’, ‘els nens la molesten una ve-

gada i una altra’.

 b. Els nens continuen molestant la Maria → dues interpretacions possibles:
 b.1. Interpretació de procés: ‘ara’, ‘els nens l’estan molestant ara’.
  b.2. Interpretació repetitiva (o iterativa): ‘sovint, al llarg del temps, tornar a’, 

‘els nens la tornen a molestar una vegada i una altra’.

(18) a. A la Maria li molesten molt els nens → només una interpretació:
  a.1. Interpretació quantitativa: ‘en alt grau’, ‘la Maria té una actitud habitual de 

molta aversió als nens’.
 a.2. *Interpretació repetitiva (o iterativa): *‘sovint’.

 b. A la Maria li continuen molestant els nens → només una interpretació:
  b.1. *Interpretació de procés (*‘ara’) vs. interpretació d’estat (‘habitual’), ‘la 

Maria té una actitud habitual i continuada d’aversió als nens que no ha canviat 
amb el temps’.

 b.2. *Interpretació repetitiva (o iterativa): *‘sovint’.

Pel que fa als components de l’estructura eventiva, a (9a) hi ha els tres components 
dels verbs causatius de canvi d’estat [causa + procés (canvi) + estat resultant] (19a) (cf. 
Levin / Rappaport Hovav 1995; Cabré / Mateu 1998; Rosselló 2008); en canvi, a (9b) no 
hi són (19b). En el primer cas es manifesta un estat final resultant d’un canvi d’estat (La 
Maria no estava inicialment molesta i ha quedat molesta) i a continuació de l’oració Els 
nens molesten la Maria serien coherents les oracions de (20a); és un contrast amb el que 
s’esdevé en el segon cas (*La Maria no estava inicialment molesta i ha quedat molesta) i 
a continuació de l’oració a la Maria li molesten els nens no serien coherents les oracions 
de (20b).

(19) a.  Els nens molesten la Maria. [Els nens = X / molesten = V / la Maria = Y]
 1. Els nens molesten (causen o fan molèstia). [causa] X Verb
 2. La Maria es molesta (esdevé molesta). [procés o canvi] Y es Verb
 3. La Maria {està / queda} molesta. [estat resultant] Y està Vpp
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 b. A la Maria li molesten els nens. [Els nens = X / molesten = V / a la Maria = Y]
  1. Els nens molesten (són molestos / *causen molèstia). [*causa]19 X Verb
  2. *La Maria es molesta (esdevé molesta). [*procés o canvi] *Y es Verb
  3. *La Maria {està / queda} molesta. [*estat resultant] *Y està Vpp

(20) a.  La Maria està molesta; Molesta, la Maria mira els nens amb rancúnia; La Maria 
mira els nens molesta; La Maria ha quedat molesta.

 b.  *La Maria està molesta; *Molesta, la Maria mira els nens amb rancúnia; *La 
Maria mira els nens molesta; *La Maria ha quedat molesta.

A (9a) el participi passat del verb es pot utilitzar com a adjectiu (21a), cosa que a (9b) 
no és possible (21b) (cf. Jané 1984c). D’altra banda, la definició possible del verb en la 
primera oració és la corresponent a una construcció transitiva de causació externa amb 
canvi d’estat (22a), i en la segona oració la corresponent a una oració estativa (22b). A 
més, el verb amb acusatiu permet una paràfrasi causativa (23a) (cf. Solà 2009: §54.1), 
cosa que no permet el verb amb datiu (23b). 

(21) a. Els nens molesten la Maria. → La persona molestada (la Maria).
 b. A la Maria li molesten els nens. → *La persona molestada (la Maria).

(22) a.  verb causatiu + substantiu psicològic → {causar / produir / provocar} + molès-
tia → Els nens causen molèstia a la Maria.

 b.  verb estatiu + adjectiu psicològic20 → {ser / resultar} + molest → a la Maria li 
són molestos els nens.

(23) a.  Els nens molesten la Maria = Els nens fan que la Maria {es molesti21 / esdevin-
gui molesta} 

 b.  A la Maria li molesten els nens ≠ *Els nens fan que la {Maria es molesti / esde-
vingui molesta}

19.  Indico amb un asterisc el terme causa en el sentit que no és una causa que provoca un canvi 
d’estat en una oració esdevenimental. D’altra banda, cal observar que l’oració Els nens molesten, inter-
pretable com ‘els nens són molestos’ a (19b1), és una construcció estativa en què l’arrel verbal indica la 
propietat d’un hipotètic estímul d’una experiència psicològica (els nens): vegeu la caracterització se-
màntica indicada per Cuervo (2003: §1.3.3.2) per a aquest tipus de construcció. És un estat ben diferent 
del que denota el tercer component de l’estructura eventiva d’un verb causatiu, com el recollit a (19a3): 
en aquest cas, és un estat resultant d’un canvi d’estat previ, no pas una propietat, i està referit a l’experi-
mentador, no pas a l’argument que expressa l’origen de l’experiència psicològica.

20.  Per a una exposició més planera, faig servir la categoria gramatical d’adjectiu en aquesta defi-
nició, tot i que en realitat els verbs psicològics en l’indoeuropeu són denominals (ser o resultar + de 
molèstia; a la Maria li són de molèstia els nens): vegeu Bouchard (1992: 33, nota 10) i Cabré / Mateu 
(1998: 77).

21.  Cal tenir-hi en compte el possible canvi de significat de molestar-se ‘ofendre’s’ (cf. supra).
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L’oració de (9a) s’organitza conceptualment en el domini del temps (domini-T) i s’hi 
ressalta l’acció en el temps del subjecte, el participant més prominent i origen d’una 
energia (els nens) cap a una fita (la Maria); en canvi, (9b) s’organitza conceptualment en 
el domini de l’espai (domini-E) i s’hi ressalta una relació estàtica entre tots dos partici-
pants, el datiu experimentador —que és el participant més prominent i domina la visió de 
l’escena (la Maria)— i el subjecte (els nens) (cf. Ynglès 2011).22

També es pot considerar la interpretació que es fa d’una referència pronominal des 
del punt de vista del receptor del discurs. Incidirà en el receptor la seva capacitat d’inter-
pretar un món que mostra la coherència existent entre unes entitats i uns esdeveniments 
connectats, i la capacitat de centrar l’atenció en un subcomponent de la situació tot dei-
xant en el rerefons la resta (cf. Kehler 2002: 143-179). Per fer aquesta prova canvio un 
dels participants de l’oració perquè tots dos coincideixin en persona (3a), gènere (feme-
ní) i nombre (singular), i així la referència pronominal esculli entre dos referents potenci-
alment idèntics. En totes dues oracions (amb acusatiu i amb datiu), el referent identificat 
pel receptor del discurs es relaciona amb el participant jeràrquicament més prominent 
(grammatical role hierarchy preferences), tenint en compte que el participant que ocupa 
la posició del subjecte es considera més prominent —«more salient» (Kehler 2002)— 
que el que ocupa la posició d’objecte. El contrast de (24) és coherent amb la posició es-
tructural de tots dos participants: a (24a) la Rosa és el participant estructuralment més 
prominent i a (24b) ho és la Maria.23

(24) a. La Rosa molesta la Maria. En Joan li diu que se’n vagi a casa (li = a la Rosa)
 b. A la Maria li molesta la Rosa. En Joan li diu que se’n vagi a casa (li = a la Maria).

Del que s’ha vist en aquest apartat es podria deduir que molts parlants necessiten fer 
un canvi de règim sintàctic dels verbs AcExp, a més d’un canvi de l’ordre oracional, quan 
els utilitzen en una construcció estativa. Altrament dit, la diferent interpretació semàntica 
i lexicoaspectual d’aquestes oracions quedaria reflectida en una diferent configuració sin-
tàctica de les construccions en què participen els verbs AcExp catalans. De fet, diversos 
autors —Fábregas 2015; Viñas-de-Puig 2017; Ganeshan 2019— defensen que el canvi 
entre la lectura causativa i la lectura estativa d’aquestes oracions de l’espanyol implica un 
canvi real de cas, respectivament, entre l’acusatiu i el datiu. Però a l’apartat següent analit-
zo unes altres dades del català que obliguen a matisar aquesta deducció.

22.  Tot i que Ynglès (2011) usa els dos dominis de construcció [espai↔temps] per als possessius 
i datius de l’anglès i el català, utilitzo el domini del temps en aquestes oracions amb acusatiu per mostrar 
com el parlant conceptualitza l’escena.

23.  Per a la posició estructural prominent de l’argument experimentador datiu en oracions com a 
la Maria li molesten els nens, en posició d’argument extern legitimat per un aplicatiu alt, vegeu Pineda / 
Royo (2017: (37a)) i Royo (2020: 388, Figure 3).

Expressament descarto oracions en què puguin intervenir altres factors d’interpretació pronominal, 
com poden ser el paral·lelisme sintàctic (grammatical role parallelism preferences: La Rosa molesta la 
Maria i en Joan la neguiteja [la = la Maria]) o els aspectes semàntics del verb i el coneixement que el 
receptor té del món (La Rosa molesta la Maria. En Joan li diu que no s’ofengui [li = a la Maria]) (cf. 
Kehler 2002: 143-179).
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3.  LES ORACIONS ESTATIVES DELS VERBS ACEXP  
AMB ORDRE ORACIONAL OVS

Segons Ginebra (2003: 14; 29-30), existeix la possibilitat que els verbs AcExp cata-
lans formin construccions estatives d’ordre OVS sense canviar d’acusatiu a datiu, per la 
qual cosa no necessiten alternar necessàriament de règim per aconseguir la doble inter-
pretació sintacticosemàntica estudiada a l’apartat anterior (25). Ginebra (2005: §278) 
també ho exemplifica amb el verb preocupar (a la professora canals la preocupa fer 
classes a la tarda); però igualment que amb el verb molestar (a la professora canals la 
molesta fer classes a la tarda), l’oració amb preocupar sembla més forçada per a alguns 
parlants (cf. Ynglès 1991: 276, nota 8), si la comparem amb les oracions recollides a 
(25). D’alguna manera, la natura lèxica de cada verb AcExp influeix a l’hora de formar 
una oració estativa OVS amb un clític morfològicament de datiu o d’acusatiu.24

(25) a.  Són uns brètols que es dediquen a acollonir els nens que surten de l’escola. / A 
la Marta l’acolloneix estar-se tota la nit a casa sola.

 b.  No afalaguis la Lluïsa, que no et farà pas cas. / A la Lluïsa l’afalaga saber que 
tothom la busca quan té problemes.

 c.  La Rosa amargava les seves germanes amb el mal caràcter que tenia. / A la Rosa 
l’amarga passar l’estiu amb els cosins.

 d.  Els periodistes atabalaven la mare de l’encausat, per veure si xerrava. / Al seu 
germà l’atabala la nova responsabilitat i fa dies que no dorm gaire.

 e.  El seu gest generós va emocionar els presents. / A la Raquel l’emociona seure 
hores i hores contemplant el paisatge.

 f.  El discurs del poeta va commoure la concurrència. / Al Julià el commou recor-
dar tots aquells esdeveniments.

 g.  La notícia va alegrar la família. / Al David l’alegra anar pel món sabent que 
tothom el considera un triomfador.

 h.  El cop li va aixafar els dits. / A la Mireia l’aixafa el record d’aquell fracàs.
 i.  La palanca ha bloquejat la roda. / A la Montse la bloqueja aquesta nova situació.

24.  De fet, la GIEc (§21.5b-c) distingeix dos subgrups de verbs AcExp, els de la classe de obses-
sionar i els de la classe de preocupar. Defensa la construcció amb acusatiu de tots dos grups, però ac-
cepta que els de la classe de preocupar admeten una construcció estativa d’ordre OVS amb 
experimentador datiu (Li preocupa la situació política, a l’empresariat; Li preocupa el seu possible di-
vorci), que ni té el valor causatiu de l’oració transitiva (no la preocupeu més) ni el de procés cap a un 
canvi d’estat psicològic de l’oració ergativa pronominal (Es va preocupar molt): els exemples entre pa-
rèntesis són de la GIEc. Sobre aquesta construcció amb datiu, la GIEc (§21.5c) afirma que l’oració 
expressa «l’estat psicològic que experimenta la persona afectada» i que «tot i ser força estesa, no és d’ús 
general». Per contrast, hi ha autors que no accepten la construcció causativa o amb un agent del verb 
preocupar: vegeu Kailuweit (2007: 1700-1701, referit a l’espanyol (*¡no me preocupes!), com també 
Marín (2011: 33); i Kailuweit (2005: 188) per als verbs préoccuper francès i preoccupare italià, com 
també Vermandere (2002: 339-342) per al mateix verb italià.
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 j.  La tempesta va enfonsar el vaixell. / Al Gabriel l’enfonsa la idea d’haver d’anar 
a l’hospital a operar-se.

 k. La caminada m’ha ben destrossat. / Al Xavier el destrossa aquesta tensió contínua.
 (Ginebra 2003: 29-30)

Per a Ginebra (2003) és probable que tots els verbs AcExp puguin aconseguir aquest 
efecte —una «desagentització o descausativització» del subjecte, una «estativització» 
del verb i una «despacientització-subjectivització» del complement— només amb el can-
vi d’ordre oracional i de la jerarquia informativa (tema-rema) de l’oració, ja que tots te-
nen un component d’estativitat en la seva estructura semàntica (cf. Rosselló 2008: §S 
13.3.7.3).25 Les oracions de (25) amb ordre OVS tindrien una construcció sintàctica molt 
similar a la dels verbs DatExp, però amb un experimentador acusatiu en lloc d’un de da-
tiu. Aquest fenomen també passa amb verbs causatius de canvi d’estat no psicològics que 
poden prendre un sentit psicològic figurat, com amargar, aixafar, bloquejar, enfonsar, 
destrossar... (25c/h-k): són les psych constructions descrites per Bouchard (1995: 265-
269). 

Si es té en compte el contrast de (9), repetit a (26), per estudiar el contrast de (27) —
amb un dels verbs utilitzats als exemples de (25), el verb atabalar—, cal substituir el 
clític datiu de l’oració a la Maria li molesten els nens (26b) pel clític acusatiu de a la 
Maria l’atabalen els nens (27b). Totes les proves fetes a l’apartat anterior per distingir 
aquesta última oració de l’oració de (27a) continuen sent vàlides. Per tant, són proves 
útils per caracteritzar de manera diferent totes dues construccions des del punt de vista 
sintacticosemàntic, però no ens ajuden a destriar el règim de cada una.

(26) a. Els nens molesten la Maria.
 b. A la Maria li molesten els nens.

(27) a. Els nens atabalen la Maria.
 b. A la Maria l’atabalen els nens.

La possibilitat del català de construir una oració estativa d’ordre OVS amb un verb 
AcExp i un experimentador que pot ser un datiu o un acusatiu obliga a fer una anàlisi més 
afinada sobre quina és la natura del datiu i de l’acusatiu que es presenten en aquestes ora-
cions. És necessari saber si en català és suficient el canvi d’ordre oracional i la duplicació 
de clític per denotar un canvi sintacticosemàntic de l’oració o si, a més, es necessita un 
canvi de règim verbal.

Hi ha dades que indiquen que en aquestes oracions estatives, sigui quin sigui el règim 
verbal que mostrin (acusatiu o datiu) —cf. (2b), (4)-(6), (26b), (27b) i la segona oració de 
cada exemple de (25)—, el subjecte és un estímul de l’emoció i l’objecte no és un paci-
ent, sinó un experimentador de la predicació estativa expressada pel verb (per exemple, 

25.  Vegeu, però, l’observació de la nota 19 sobre les característiques d’aquest component d’esta-
tivitat. Ginebra (2003) i Rosselló (2008) es refereixen al component indicat a (19a3) de les oracions 
causatives, que no és present a les oracions estatives: cf. (19b).
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Els nens són molestos), en una posició estructural prominent respecte de l’estímul.26 In-
dependentment de si l’argument experimentador està representat per un clític d’acusatiu 
o de datiu, no es tracta d’un element tematitzat i té propietats d’un subjecte, amb el ma-
teix comportament que l’experimentador d’oracions amb verbs DatExp (com agradar) o 
que altres subjectes canònics, un comportament diferent dels objectes tematitzats. Les 
proves que avalen aquestes afirmacions són que l’experimentador pot lligar una anàfora 
dins el subjecte (cf. Demonte 1989: 185-190; Eguren / Fernández Soriano 2004: 130), 
pot ser modificat per l’adverbi només (cf. Cuervo 1999: 21), permet l’extracció Qu- (cf. 
Belletti / Rizzi 1988: 337-338), pot ser un quantificador generalitzat indefinit en posició 
inicial (cf. Belletti / Rizzi 1988: 338), controla el subjecte d’una oració d’infinitiu (cf. 
Alsina 2008: §S 20.2.3.3) i en català no admet una coma que el separi de la resta de l’ora-
ció (cf. Ginebra 2003: 28-29; 2005: §280): vegeu Royo (2020: §3) per al desenvolupa-
ment d’aquestes proves. 

D’altra banda, quan l’experimentador es presenta amb morfologia d’acusatiu en 
oracions estatives, hi ha dades que mostren que es tracta realment d’un datiu, si el col-
loquem en la posició inicial de l’oració a través d’un pronom relatiu, un pronom in-
terrogatiu o un sintagma determinant. En aquest context (28a), l’experimentador  
en posició inicial es comporta com l’experimentador datiu de les oracions amb verbs 
DatExp (28b): només pot ser un datiu, encara que amb verbs com atabalar es mantin-
gui la morfologia de clític acusatiu dins l’oració. En canvi, l’experimentador en posició 
inicial pot tenir opcionalment morfologia d’acusatiu o de datiu en les corresponents 
oracions agentives amb verbs AcExp (28c), un comportament similar al de l’objecte de 
semàntica personal en oracions transitives de verbs no psicològics, siguin causatives o 
no (28d). A (28a) hi hauria un datiu «vestit» d’acusatiu o amb morfologia aparent 
d’acusatiu: vegeu Royo (2020: §4) per a una argumentació i exposició més àmplia de 
les proves.27

(28) a. És una persona {a qui / *que} (l’) atabala l’augment imprevist de feina.
 b. És una persona {a qui / *que} no (li) agrada l’augment imprevist de feina.
 c. És una persona {a qui (l’) / que} han atabalat contínuament amb problemes.
 d. És una persona {a qui (l’) / que} han {ferit / vist} amb una navalla.

26.  A diferència del que s’esdevé en l’alternant causatiu de l’alternança acusatiu/datiu, en què el 
subjecte és una causa externa provocadora d’un canvi d’estat en posició estructural prominent (que pot 
ser un agent o una causa inanimada) i l’objecte és un pacient que experimenta un canvi d’estat.

27.  Des d’un enfocament neoconstruccionista, a Pineda / Royo (2017: §3) i Royo (2020: §5) es 
proposa que el mecanisme sintàctic que pot explicar les oracions estatives en què l’experimentador té 
morfologia d’acusatiu aparent és el marcatge diferencial d’objecte indirecte o MDOI (cf. Bilous 2011; 
Pineda 2016). Tot i que les oracions són estatives, el MDOI permetria als parlants utilitzar aquestes 
construccions amb verbs que per la seva natura lèxica es resisteixen a ser concebuts com a estatius, per-
què en els esquemes conceptuals dels parlants es relacionen estretament amb verbs causatius de canvi 
d’estat. Significativament, els verbs causatius físics o no psicològics que prenen una semàntica psicolò-
gica per expansió metafòrica del significat mantenen la forma de clític acusatiu en les oracions estatives 
OVS: cf. (25c/h-k).
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L’estudi del contrast sintacticosemàntic entre les dues construccions de l’alternança 
acusatiu/datiu d’aquests predicats i l’anàlisi de la natura de l’experimentador en aquestes 
oracions no s’adiuen amb el tractament que determinats verbs AcExp reben en alguns 
reculls lexicogràfics o lingüístics, que proposen un ús absolutament opcional tant del rè-
gim acusatiu com del règim datiu en una mateixa accepció o subaccepció d’un petit nom-
bre de verbs amb objecte experimentador, en contextos idèntics i amb els mateixos 
exemples, sense indicar una diferència específica entre tots dos usos. És una opcionalitat 
absoluta que no ajuda a aclarir en quins contextos es pot utilitzar el verb amb acusatiu i en 
quins altres amb datiu, ja tingui morfologia transparent de datiu o morfologia superficial 
d’acusatiu. Abans de la publicació de la GIEc, recullen aquesta opcionalitat total en el 
verb interessar el DIEc2, l’ésadir i l’optimot,28 i el DUVc en l’accepció ‘concernir o 
convenir’; en el verb encantar el DUVc, el nDa i l’ésadir;29 i el DUVc en el verb estra-
nyar. Mestres et al. (2009: §XX 3.1.2) van més enllà i amplien força la llista de verbs 
amb un règim optatiu a l’espera de la sanció normativa.30

En els canvis introduïts al DIEc2 en línia el 5 d’abril del 2017, arran de la publicació de 
la GIEc, s’accepta el règim datiu dels verbs encantar, estranyar, molestar i preocupar, 
juntament amb el règim tradicional acusatiu. El DIEc2 introdueix les modificacions a les 
entrades dels verbs encantar (29), estranyar (30) i preocupar (31) seguint el model d’opci-
onalitat absoluta de règim que ja havia recollit abans per al verb interessar (32). Però ho fa 
altrament amb el verb molestar (33), que presenta una definició i uns exemples diferents 
segons el règim verbal; fins i tot, els exemples tenen un ordre d’elements oracionals invers 
en cada una de les dues accepcions de molestar: SVO a (33a) i OVS a (33b). La versió ac-
tualitzada del DIEc2 no accepta, en canvi, el règim datiu del verb sorprendre (34).31 En la 
majoria dels casos, la versió actualitzada del DIEc2 recull exemples amb un experimenta-
dor representat per un clític de tercera persona, que permet identificar dins l’oració el règim 
acusatiu o datiu del verb i que en alguns casos concrets representa una millora respecte als 
exemples del DGLc (cf. (3)), del DIEc i de la versió anterior del DIEc2.

(29) a.  2 2 tr. [LC] Produir (a algú) com un dolç arravatament, plaure-li en alt grau, 
captivar. Una veu que encanta tothom. L’encanta cuinar. Una bellesa, una grà-
cia, que encanta.

 b. 2 3 intr. [LC] Una veu que encanta a tothom. Li encanta cuinar.
 (DIEc2: modificació del 5 d’abril del 2017)

28.  Per als arguments a favor de considerar el verb interessar com a DatExp en l’accepció ‘susci-
tar interès’ de molts diccionaris, redefinida com a ‘ser o resultar interessant’, vegeu Royo (2017).

29.  L’ésadir ha modificat aquesta entrada tenint-hi en compte la GIEc i els canvis introduïts  
al DIEc2 en línia l’abril del 2017. A diferència de l’opcionalitat de règim a la versió actualitzada del 
DIEc2 i a l’antiga entrada de l’ésadir, a la nova entrada s’hi indica el següent: «Ús intransitiu, amb  
el significat ‘agradar molt’».

30.  Són els verbs següents: afectar, alegrar, amoïnar, apassionar, complaure, concernir, disgus-
tar, emprenyar, encantar, esperar, estranyar, fascinar, fastiguejar, horroritzar, impressionar, incomo-
dar, indignar, interessar, meravellar, molestar, neguitejar, preocupar, rebentar, satisfer, sorprendre.

31.  Com a les entrades del DGLc de (3), a les entrades del DIEc2 de (29)-(34) hi recullo les ac-
cepcions més directament relacionades amb una semàntica psicològica.
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(30) a. 2 1 tr. [LC] Causar estranyesa (a algú). això l’ha estranyat molt.
 b. 2 3 intr. [LC] Causar estranyesa a algú. això li ha estranyat molt.
 (DIEc2: modificació del 5 d’abril del 2017)

(31) a.  2 2 tr. [LC] Ocupar l’ànim (d’algú) causant-li ànsia o turment. El preocupa molt 
la sort que pugui tenir el seu fill.

 b.  2 3 intr. [LC] Ocupar l’ànim d’algú causant-li ànsia o turment. Li preocupa molt 
la sort que pugui tenir el seu fill.

 (DIEc2: modificació del 5 d’abril del 2017)

(32) a.  2 2 tr. [LC] Suscitar interès (a algú). aquesta lectura l’ha interessat molt. És 
una cosa que no l’interessa gens ni mica. això no interessa l’auditori.

 b.  2 3 intr. [LC] aquesta lectura li ha interessat molt. És una cosa que no li inte-
ressa gens ni mica. això no interessa a l’auditori.

 (DIEc2: sense modificació)

(33) a.  1 1 v. tr. [LC] Donar, causar, molèstia (a algú). si reposa, no el vull molestar: ja 
tornaré més tard. aquell soroll molesta.

 b.  2 v. intr. [LC] Ésser una molèstia per a algú. Li molesta que fumi?
 (DIEc2: modificació del 5 d’abril del 2017)

(34) a.  2 1 tr. [LC] Una cosa inesperada, colpir l’ànima (d’algú). Em sorprèn que us en 
desdigueu, ara. Em sorprèn en ell tanta fermesa.

 b.  2 2 tr. [LC] Meravellar (algú) amb quelcom d’inesperat, d’incomprensible. Em 
sorprens amb tanta amabilitat.

 (DIEc2: sense modificació)

EL DnV, en canvi, segueix un criteri ben diferent i evita aquesta opcionalitat absolu-
ta. Abona només el règim datiu per als verbs estranyar i interessar, i només el règim 
acusatiu per als verbs preocupar i sorprendre.32 Quan indica tots dos règims en un ma-
teix verb, relaciona cada règim amb una accepció verbal diferent. Així, el verb encantar 
regeix acusatiu en l’accepció ‘atraure irresistiblement, fascinar’, i datiu en l’accepció 
‘agradar molt’. El verb molestar presenta l’accepció ‘causar molèstia’ amb acusatiu, i 
l’accepció ‘resultar molesta, una cosa, a algú’ amb datiu (cf. la nota 7).

En aquest punt es pot reprendre l’observació feta al contrast dels exemples de (7), 
sobre els dos alternants que «no són semànticament equivalents» (Solà 2009: §54.1), 
amb un canvi en el significat conceptual, idiosincràtic o enciclopèdic de l’arrel del verb 

32.  Com fa el DIEc2 per al verb sorprendre —amb el clític em, a diferència de les altres entrades 
de (29)-(33): cf. (34)—, el DnV utilitza clítics que no són de tercera persona en els exemples d’ús dels 
verbs preocupar (clítics et i em) i sorprendre (clític ens), corresponents a l’experimentador en cada 
oració i morfològicament coincidents amb els clítics de datiu, fet que no permet identificar dins l’oració 
el règim acusatiu o datiu del verb. S’ha d’interpretar per les marques gramaticals que hi ha a l’inici de 
cada accepció.
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molestar. La GIEc abona aquesta idea quan caracteritza el verb molestar de la manera 
següent:

[...] té propietats sintàctiques diferents segons l’accepció. El verb molestar té una accepció 
transitiva de sentit causatiu (i la corresponent pronominal no transitiva de sentit incoatiu) 
quan significa ‘contrariar, fer enfadar’: aquestes insinuacions l’han molestat / s’ha moles-
tat per aquestes insinuacions. D’altra banda, presenta una accepció estativa i selecciona un 
complement de datiu quan significa ‘ser molest a algú, fer nosa a algú’: a la veïna li molesta 
el soroll del bar. Aquesta accepció estativa no té correlat pronominal (GIEc §21.5c).

Tot i que en les dues definicions de (33) recollides al DIEc2 no apareix aquest con-
trast semàntic indicat per la GIEc, es pot entendre que el significat lèxic del substantiu 
molèstia és diferent en totes dues accepcions verbals. Aquesta és una de les vies d’estudi 
possible que ajudarien a explicar per què determinats verbs AcExp poden construir-se 
amb dos règims diferents de l’argument experimentador d’una manera transparent: no hi 
hauria només un canvi lexicoaspectual entre les dues oracions alternants, sinó també un 
canvi en el significat lèxic del verb que justificaria el canvi de règim evident. 

És una explicació que donaria raó també del comportament del verb encantar, per 
distingir entre una accepció ‘captivar, encisar’ amb acusatiu (L’actor va encantar el pú-
blic) —a més d’una altra accepció ‘sotmetre a un encanteri’ amb acusatiu— i una accep-
ció ‘agradar molt’ amb datiu (a la Maria li encanten els bombons), com ho indica el 
DnV i, d’alguna manera, el GDLc. L’observació de l’ésadir recollida a la nota 29 mos-
tra una intuïció similar: tot i que el DIEc2 no ho reflecteix exactament així, la GIEc 
(§21.5a) i la GEIEc (§17.3c) assenyalen que encantar pot regir datiu en l’accepció 
‘agradar molt’. En canvi, el contrast en cada parell d’exemples de Ginebra (2003) reco-
llits a (25) —que aparentment no mostren una diferència de règim— podrien explicar-se 
per un canvi lexicoaspectual entre les dues oracions alternants sense un canvi evident en 
el significat lèxic del verb. 

Una conseqüència paradoxal d’aquest plantejament —i del fet de considerar l’argu-
ment experimentador de les oracions estatives OVS dels verbs AcExp com un datiu real, 
independentment de la morfologia de datiu o d’acusatiu— és que l’alternança acusatiu/
datiu dels verbs psicològics catalans existeix, però sense una manifestació externa evi-
dent, com en els exemples de (25): en l’alternant datiu el català mostra la preferència per 
mantenir-hi un acusatiu superficial i l’alternança no hi queda evident. Però quan l’oració 
estativa presenta un datiu transparent es tractaria d’una accepció verbal diferent de la de 
l’oració causativa amb acusatiu: per tant, no seria una alternança real, en haver-hi un can-
vi en el significat lèxic del verb, com en els exemples de (7).

D’altra banda, caldria buscar altres explicacions, que no tracto en aquest article, en el 
cas de verbs com estranyar i preocupar. El grup de predicats que tradicionalment s’han 
caracteritzat com a AcExp no és homogeni, i hi ha aspectes idiosincràtics de determinats 
verbs concrets que n’exigeix un estudi individualitzat.33 La possibilitat que determinats 

33.  Per exemple, vegeu a la nota 24 els dos subgrups de verbs AcExp que proposa la GIEc 
(§21.5b-c). El grup de obsessionar es comporta com els exemples de (25); la GIEc hi inclou els verbs 
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verbs com estranyar i preocupar no acceptin un subjecte agent i no participin en oracions 
causatives pot ser un tret cabdal que els diferenciï sintàcticament d’altres predicats psico-
lògics que poden participar en oracions agentives amb objecte experimentador;34 per a 
altres llengües romàniques —com l’espanyol, el francès i l’italià— també s’ha descrit el 
comportament de preocupar i d’altres verbs psicològics que sovint es caracteritzen com 
a AcExp com a predicats que no participen en oracions agentives o causatives (cf. Ver-
mandere 2002: 339-342; Kailuweit 2005: 188; 2007: 1700-1701; Marín 2011: 33). Se-
gons Ginebra (2003: 31), avui les oracions del verb preocupar amb un subjecte agent 
poden sonar forçades, una observació que s’adiu amb una altra de Bouchard (1995: 290-
291), segons el qual les propietats lèxiques de determinats verbs com worry ‘preocupar’ 
impliquen que no admeten un agent, perquè només accepten un trigger —el desencade-
nant de l’emoció— amb unes propietats referencials més abstractes, no pas un agent, en-
cara que sigui un subjecte de denotació personal.35

4.  CONCLUSIONS

Les oracions de verbs psicològics catalans amb un experimentador acusatiu o amb un 
de datiu presenten una configuració sintacticosemàntida diferenciada, acusatiu per a 
l’oració causativa de canvi d’estat i datiu per a l’oració estativa. Però, aparentment, les 
dades del català mostren que cada configuració no exigeix un règim diferent, perquè amb 
determinats verbs psicològics AcExp és possible formar oracions estatives d’ordre oraci-
onal OVS en què el clític que representa l’experimentador presenta una morfologia 
d’acusatiu. La natura lèxica del verb influeix en la possibilitat de formar aquestes oraci-
ons estatives amb un clític morfològicament de datiu o d’acusatiu.

Cal aprofundir en la natura semàntica i sintàctica de l’experimentador en les oracions 
estatives dels verbs AcExp, i algunes dades apunten a la possibilitat que es tracti d’un 
datiu independentment de l’aspecte morfològic que presenti (cf. Royo 2020: §3-4). L’op-
ció morfològica amb datiu de l’alternança acusatiu/datiu dels verbs psicològics catalans 
manifesta un procés de canvi que està en curs, per la qual cosa no està plenament esta-
blert i es manifesta amb vacil·lacions. 

Una possible via d’estudi que ajudi a explicar aquesta alternança en determinats 
verbs és diferenciar el que Ginebra (2015) anomena neologia lèxica i neologia sintàcti-

aclaparar, acomplexar, acovardir, alegrar, angoixar, atabalar, aterrir, avergonyir, commoure, emoci-
onar, encaparrar, enervar, esglaiar, esparverar, esverar, fastiguejar, horroritzar, neguitejar, obsessio-
nar, ofendre i tranquil·litzar. A diferència d’aquest grup, la GIEc no dona exemples d’altres verbs que 
pertanyen al grup de preocupar.

34.  La GIEc (§21.5c), però, afirma que preocupar i altres verbs de la seva mateixa classe adme-
ten la construcció causativa (cf. la nota 24).

35.  Segons Bouchard (1995), seria un trigger entès com un concept (una propietat o característi-
ca, i amb una emoció més oculta i centrada en l’experimentador), no pas com un substantive (un agent 
que actua activament per produir un efecte).
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ca, de manera que la nova configuració sintacticosemàntica o lexicoaspectual d’aquests 
predicats manifestaria sempre una neologia sintàctica, que es mostraria obertament amb 
un clític de datiu morfològic corresponent a l’experimentador quan també inclogui una 
neologia lèxica, amb un canvi del significat conceptual, idiosincràtic o enciclopèdic de 
l’arrel verbal. Però no és l’únic factor que influeix en la caracterització sintàctica 
d’aquests predicats, i cal tenir-hi en compte també altres factors, com pot ser la dificultat 
d’uns quants verbs d’aquest tipus per participar en oracions agentives.
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RESUM

Determinats verbs psicològics catalans que en l’ús tradicional formen oracions amb 
un experimentador acusatiu (Els nens molesten la Maria) mostren un ús innovador alter-
nant amb cas datiu (a la Maria li molesten els nens). Són dos alternants amb característi-
ques sintacticosemàntiques diferents: a través de diverses proves, l’article aprofundeix 
en l’índole causativa de l’oració amb acusatiu, i en l’estativa de l’oració amb datiu. Però 
el català també presenta oracions estatives de verbs psicològics amb objecte experimen-
tador sense un canvi aparent de règim (a la Maria l’atabalen els nens). La natura lèxica 
del verb influeix en la caracterització de l’experimentador en les oracions estatives: en-
cantar o molestar es construeixen amb un experimentador representat per un clític de 
datiu quan hi ha un canvi en el significat lèxic de l’arrel verbal; altres verbs com atabalar 
o commoure es resistirien al canvi de significat lèxic i mantenen la morfologia d’acusatiu 
en el clític.

mots CLau: alternança, català, experimentador acusatiu, experimentador datiu, verb psi-
cològic.

ABSTRACT

Accusative experiencer and dative experiencer: a contrast between alternating sentences

Certain Catalan psychological verbs that are traditionally used in sentences with an 
accusative experiencer (Els nens molesten la Maria ‘The kids annoy Maria’) have an in-
novative use in the dative case (a la Maria li molesten els nens ‘lit. To Maria kids are 
annoying’). These two sentences have different syntactic and semantic characteristics, 
and by applying various different tests this article looks more closely at the causativeness 
of the accusative sentence and the stative nature of the dative sentence. However, Cata-
lan also presents stative sentences by using psychological verbs with an experiencer ob-
ject without an apparent change in case marking (a la Maria l’atabalen els nens ‘lit. To 
Maria kids are overwhelming’). The lexical nature of the verb influences the characteri-
zation of the experiencer in stative sentences; encantar ‘delight’ or molestar ‘annoy’ are 
constructed with an experiencer represented by a dative clitic when there is a change in 
the lexical meaning of the verbal root; other verbs like atabalar ‘overwhelm’ or com-
moure ‘move, touch’ appear to resist the change of lexical meaning and maintain the ac-
cusative morphology in the clitic.

Key words: alternation, Catalan, accusative experiencer, dative experiencer, psychologi-
cal verb.

Estudis romanics 43.indd   58Estudis romanics 43.indd   58 13/1/21   13:4513/1/21   13:45


