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NEGACIO, VERB I ADVERBIS:
POSICIO RELATIVA EN CATALA, FRANCES I ANGLES

El proposit d'aquest article es de presentar una serie de dades
sintactiques del catala que, tot i contrastar amb les del frances i de
Tangles, hi mantenen una correlacio prou sistematica per desvetllar
l'interes teoric. He d'advertir que treballare dins el model conegut
com a Reaccio i Lligam (RL) (en angles, Government and Binding),' que
es el model on s'han desenvolupat els treballs que donen peu a
aquest article. Intentare, pero, que el to divulgatiu d'aquest treball el
faci accessible, a grans trets, al lector no especialitzat. L'adopc16 del
model RL pot semblar totalment arbitraria a aquest lector. Espero,
pero, que les dades presentades tinguin interes al marge de qualsevol
model. Es un fet que no es poden recollir dades (linguistiques o de
qualsevol tipus) sense un model previ. Quan s'intenta simplement
recollir dades sol passar que el model es implicit i rudimentari: la
gramatica tradicional, per exemple. El fet que assumeixi un model
determinat no es sing una manera de treballar, tan discutible com es
vulgui, i que no es el proposit d'aquest article discutir.

Cal dir que la comparacio de les dades de diverses llengues, quan
aquestes dades, tot i ser forga diferents, mostren una serie de
correlacions sistematiques, es una tasca interessant en general i
coherent amb el model RL, que to com a objectiu fonamental
descobrir els universals linguistics i reduir les diferencies entre les
llengies a uns factors minims (anomenats parametres), de manera
que la variacio d'un sol factor desencadena tot un seguit de diferen-
cies aparents (i sovint aparcntment no relacionades).

1. Per a una presentacio del model, vid. RIEJISDIJK & WILLIAMS 1986, RAD-
rORD 1988; vid. tambe CIIOMSKY 1981 i CIIONISKY 1986.

Ltengua & Lileratura, 4. 1990-1991
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D'altra banda , sovint una presentacio acurada de dades pot

desvetllar I'interes del linguista independentment del model teoric

en que treballi : espero que sigui aixi en aquest cas.

Concretant , el proposit d'aquest article es de contrastar amb les

dades del catala un conjunt de dades que apareixen en el treball Verb

Movement, UG and the Structure of IP, de j ean Yves Pollock. ' Per raons

de simplicitat , no transcriure exactament les dades de Pollock, ni

seguire la mateixa exposicio ni el raonament amb fidelitat, amb el

benentes que els exemples que aporto i la manipulacio que en faig

no traeixen I'esperit del text de Pollock.

1. La hipotesi de Pollock

La idea que motiva les observations empiriques de Pollock es

que la posicio que ocupa el verb en una oracio pot variar d'una

llengua a una altra, i aixo es tradueix en un determinat ordre relatiu

entre el verb i altres elements oracionals, com la particula negativa,

certs adverbis i certs elements quantificats.

Comen^ant amb la particula negativa (Neg = not en angles, pas;

en frances, no en catala), Pollock observa que mentre que en frances

Neg va situada despres del verb, aixo no es possible en angles:

(1) a) Jean (n') aime pas Marie

jean (ne) estima Neg Marie

2. Jean Yves POLLOCK 1988 (Universite de Haute Bretagne), manuscrit. Un

antecedent d'aquest treball, del mateix autor, en que la presentacio de dades es

potser encara mes completa, es Sur la syntaxe comparee de la negation de phrase en franfais et

en anglais: Placement du verbe et Grammaire Universelle, manuscrit (Un. de Paris viii

1987).

3. Pollock argumenta que, en frances, la particula negativa es realment pas, i

no ne, que es optional: Tu (n)as pas vu fa. 0, per ser exactes, que la posicio de Neg es

la que ocupa pas, i no pas ne.
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b) *John loves not Mary'

John estima Neg Mary

Una cosa semblant passa amb certs adverbis (toujurs/always =

(<sempre»; completement/completely = «completament», etc.; que aqui

anomenarem Adv) i amb els anomenats quantificadors flotants (corn ara

all/tons = <tots)); anornenern-los Qf):

(2)

(3)

a) Jean finit toujours/completement sa tiche

Jean acaba sempre/completament la seva feina

b) *John finishes always/competely his work

John acaba sempre/completament la seva feina

a) Les enfants aiment tons Marie

Els nois estimen tots Marie

b) *The boys love all Mary

Els nois estimen tots Mary

En angles, la posicio de Neg, Adv i Qf es pre-verbal, de manera

que els equivalents correctes d'(1)-b), (2)-b) i (3)-b) serien , respecti-

vament, (4)-a), -b) i -c):'

(4) a) John does not love Mary

b) John always/completely finishes his work

c) The boys all love Mary

4. L'asterisc, anteposat a una frase o expressio, indica que no es acceptable, es

a dir, que els parlants natius de la Ilengua no la senten corn a possible. El signe ?

anteposat a una frase indica que I'exemple es dubtos.

5. Corn observa Pollock, ]'angles medieval (segles xiv-xv) es semblant al

frances modern en el sentit que permet tots aquests elements en posicio postverbal i

te, a mes, una particula negativa pre-verbal feble i opcional:

I (ne) sye noght

Je (ne) dis pas

Jo (ne) dic Neg

I'id. JESPI RSEN 1938.
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Una observacio mes acurada dels fets, pero , ens fa veure que

certs tipus de verbs de l'angles si que permeten l'aparicio de Neg/
Adv/Qf a la seva dreta : son els verbs auxiliars (Aux) en un sentit
una mica ampli . Concretament , son: l'auxiliar have («haver>>), el
copulatiu be («essen>/<estan>), el proverb do (pero no el do principal
= <(fen> ), els modals (will/shall = ofutun>, can/may = opoden), need =

ocaldre>> i must = ohaver de>>), i, en angles britanic, el have-verb-
principal (' tenir'):

(5) a) They have not/always/all loved Mary

(Ells) han no/sempre/tots estimat Mary

b) They are not/always/all in love with Mary

(Ells) estan no/sempre/tots enamorats de Mary

c) They do not always make love to Mary

(Ells) pro-V no sempre fer I'amor a Mary

d) The will shall can ma need must not/always/all love Mary

(Ells) fut. oden an de no/sempre/tots estimar Mary

e) (angles britanic)
They have not/always/all a present for Mary

(Ells) tenen no/sempre/tots un regal per a Mary

Podem constatar, doncs, que, mentre que en frances tots els

verbs (inclosos els Aux avoir= «haven> / otenin>, etre = oessen>/
oestan>, vouloir = ovolen>, devoir = ohaver de>>, pouvoir = opoden>) poden
portar Neg, Adv i Qf a la seva dreta, en angles nomes els Aux
permeten aquest ordre lineal:

(6) a) Its viennent pas/toujours/tons visiter Marie

(Ells) venen no/sempre/tots a visitar Marie

b) Its sont pas/toujours/toes venus visiter Marie

(Ells) son no/sempre/tots vinguts a visitar Marie
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c) *They come not/always/all to visit Mary

(Ells) venen no/sempre/tots a visitar Mary

d) They have not/always/all come to visit Mary

(Ells) han no/sempre/tots vingut a visitar Marie

Un fet correlacionat amb els anteriors es el seguent: en frances

tots els verbs experimenten inversio verb-subjecte en interrogatives,

mentre que, en angles, nomes els Aux permeten aquesta inversio:

(7) a) Viennent-ils? b) Sont- ils venus?

Venen (ells) son (ells) vinguts

c) *Come they d) Have they come`

Venen (ells) Han (ells) vingut

Per explicar aquests fets, Pollock es basa en una proposta d'E-

monds 1978, segons la qua] ]'angles i el frances experimenten un

proces transform acionaI de moviment del verb a una posicio ad'au-

xiliaru, que definirem amb mes precisio tot seguit . Abans, pero, hem

de presentar minimament 1'estructura sintagmatica de l'oracio que

maneja el model RL.

La idea basica es que l'oracio to un nucli no lexic: Inflexid (I).

"I'radicionalment s'ha suposat que l'oracio to com a constituents un

sintagma nominal (SN), o subjecte, i un sintagma verbal (SV), o

predicat. Molts models gramaticals, i concretament RL, pero, han

adoptat una teoria mes restrictive pel que fa a les possibilitats de

I'estructura de constituents dels sintagmes: la teoria X-barra, que

exigeix, entre altres coses, que tot sintagma tingui un nucli i que

aquest nucli sigui de la mateixa natura que el sintagma. Aixi, el nucli

del SN ha de ser un nom (N), el d'un SV ha de ser un verb (V), el

6. Aqui no presentarern una explicacio de la inversio verb-subjecte, pero

donarem per cert que hi ha una correlaci6 amb els altres fets que presentern. Aixi,

per exemple, en angles, tant la interrogacio corn la negacio desencadenen I'aparicio

del proverb do.
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d'un sintagma adjectival (SA) ha de ser un adjectiu (A), i el d'un

sintagma preposicional (SP) ha de ser una preposicio (P). Aquesta

idea s'expressa, de manera succinta, assurnint que tot sintagma es

una projeccio-barra del seu nucli. Aixi, N es projecta com a N'

(Ilegiu «N amb (una) barra)>') i N' es projecta com a N" (Ilegiu «N

amb dues barres) (= SN), com veiem a (8):

(8)

N"

Det N'

N SP

I a
on Det = Determinant

el viatge a Paris

La idea es que tota categoria lexica (N, A, V, P) pot tenir una

estructura com la de ( 8), generalitzada a (9), on X es una variable

sobre N, A, V, P:

(9)

X'\

Esp
on Esp = especificador ( Det a (8))

Y" Y" = Complement (P" a (8))x

A Chomsky 1985 es proposa d'estendre la teoria X -barra' a les

categories no lexiques , com l'oracio. L'estructura de l'Oracio seria,

seguint 1 ' esquema (9) (on SX = X"):

7. El nom de la teoria X-barra prove de la notacio X i X, que es feia servir

al comencament. Per dificultats tipografiques , es tendeix a substituir per X' i

X".
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(10)

I'\

SN / I\

on SN = Esp d'I"
I SV SV = Complement d'I

A (10) SN i SV es corresponen amb els constituents postulate

tradicionalment per a l'oracio. El nucli I es un nus abstracte, que

inclou com a constituents la concordanCa verb-subjecte (Conc) i el

temps verbal (T).

En una primera aproximacio , la idea de Pollock, que recull la

d'Emonds, es pot resumir aixi:

(11) a) Neg, Adv i Qf ocupen una posicio intermedia entre I i SV. b) El

verb (V) es pot desplacar, en principi, a I, en el pas de I'estructura

profunda a 1'estructura-S: en frances, tots els verbs, obligatariament.

En angles, nomes els Aux, obligatariment.

1.'estructura resultant d'aquest desplacsament verbal es la que
veiem a (12), on t es la traca del verb desplacsat:

(12) a) Its [, (n')aiment.] par/toujours/tour [sv t Marie ]

b) They [, havej not/always/all Lv tloved Mary]

Fins aqui aquesta proposta teorica ja to un cert poder restrictiu.

L'ordre relatiu dels constituents oracionals no es qualsevol: almenys
en frances i en angles, i almenys a I'estructura profunda, l'ordre es

uniforme: I - Neg/Adv/Qf - SV. D'altra banda, que I'estructura
profunda sigui aquesta es foresa natural: sembla que els constituents

Neg/Adv/Qf no poden pas ser interns al SV (com es desprendria de
l'ordre superficial del frances, on apareixen entre el V i l'objecte
directe). Neg es la negacio oracional; Adv es un modificador oracio-
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nal (ex. «probablament>) o del SV (ex. «completament>) (i, en aquest

darter cas, un modificador d'un sintagma no pot ser intern al mateix

sintagma); Qf es un element lligat interpretativament amb el sub-

jecte.

Passem a veure un altre fet, que complica, de moment, les coses.

En frances, els infinitius es comporten de manera diferent de les

oracions finites. Neg apareix obligatoriament en posicio pre-verbal

amb verbs no-Aux, mentre que amb Aux pot apareixer en els dos or-

dre s:

(13) a) (ne) (pas) aimer (*pas) Marie

b) (ne) (pas) avoir (pas) aime Marie

En angles passa una cosa semblant. Podem suposar, de moment,

que els infinitius del frances es comporten corn els verbs finits (i

infinitius ) de l'angles: nomes els Aux poden desplacar - se a 1, saltant

per damunt de Neg (en angles, pero , no solament «poden)>, sing que

ho han de fer obligatoriament en oracions finites).

Passem a veure una altra complicacio : en infinitius , Adv i Qf si

que poden apareixer a la dreta d ' un verb no-Aux, de manera que

l'ordre es opcional:

(14) a) (ne) (pas) toujors/tout aimer Marie

b) (ne) (pas) aimer toujors/tour Marie

Se'ns planteja el seguent problema: si cant Neg corn Adv/Qf

ocupen la mateixa posicio (intermedia entre I i SV), el contrast entre

(13-a) i (14) es insoluble. (14-b) indica clarament que Neg i Adv,/Qf

no ocupen la mateixa posicio i que hi ha una posicio intermedia

disponible perque s'hi desplaci el verb.

La solucio de Pollock es que hi ha dues posicions on el verb es

pot desplaccar, indicades corn a 1 i 2 a (15):

(15) SN1Neg2Adv/QfSV
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La idea de Pollock es que 1 es T (temps) i 2 es Conc (concordan-

^a), i que 1'estructura de l'oracio es com a (16), on les fletxes
indiquen el (possible) desplacament del verb:

(16) [.,.. T [,,g,, Neg [coy .. Conc Adv/Qf [s`, V...] ] ] ]

Ara podem fer les seguents generalitzacions:

a) En oracions finites, els verbs s'han de desplacar a T (en

angles, pero, nomes s'hi poden desplacar els Aux).

b) En oracions infinitives, els Aux es poden desplagar opcional-

ment a T. Els no-Aux no s'hi poden desplaCar, si be es poden

desplacar, en frances, opcionalment a Conc.

Simplificant molt la proposta de Pollock, seria:

(17)

a) El moviment del verb es ciclic: per desplarcar-se a T, primer ha de passar per
Conc. Si aquest primer pas es ban-at, no podra tenir floc el segon.

b) Quan To Aux son inelectivament pobres (T es pobre en els infinitius, ja

que no hi ha marca de temps; Conc es pobre en angles, ja que aquesta

Ilengua to una concordanga practicament nuHa ) esdevenen positions

opaques. Altrament, son transparents.

c) Els verbs no-Aux no poden desplacar-se a una posicio opaca (per raons

que no desenvoluparem).

Per (17-c) en angles els verbs no-Aux no poden despla^ar-se a
Conc. Per (17-a) tampoc no podran despla^ar- se a T . Per tant, els
verbs no-Aux de I'angles no es desplacen mai, i sempre apareixen a
la dreta, tant de Neg com d'Adv/Qf.

En frances, els no-Aux poden desplacar- se sempre a Conc, ja que
Conc, en frances, es sempre transparent .' En oracions finites, on T

8. Pollock assumeix (ha d'assumir) que Conc es transparent fins i tot en
infinitius, tot i que els infinitius no tenen concordanca amb el subjecte. La idea es

que la transparencia/opacitat de Conc es uniforme dins una Ilengua, de manera que
si es transparent en formes finites, tambe ho es en infinitius.
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es transparent, poden desplacar-se, a mes, a aquesta segona posicio.

Pollock tambe presenta una proposta (que aqui no presentarem)

per explicar per que, en oracions finites, quan el desplacament a T es

possible (per a tots els verbs en frances, per als Aux en angles), aquest

desplaCament es, a mes, obligatori.

2. Les dades del catala

En aquest apartat mostrarem que les dales del catala, tot i ser

diferents de les de I'angles i del frances, hi mantenen una correlacio

sistematica. Per veure-ho, haurem de desenvolupar una mica mes la

presentacio de dades que fa Pollock.

ComenCarem observant dues diferencies molt importants entre

les Ilengues estudiades per Pollock i el catala.

Un primer fet es que el complex verbal auxiliar-verb es comporta

com una unitat gairebe inseparable amb els verbs baver i vaig, en

contrast amb el frances i l'angles:

(18) a) Ha (*sovint) dit aixo

He has often said that

II a souvent dit ca

b) Van (*tots) venir a veure't

They've all come to see you

Its sont tout venus to voire

No s'esdeve aixi amb ser (passives) i estar/anar (progressiu). Pei

que fa a voler, poder i deure (modals), els considerarem mes endavant:

(19) a) Aquestes botigues van ser sovint/totes saquejades

b) Estaven sempre/tots treballant

c) Anaven sempre/tots Pent el simple

Probablement els verbs auxiliars haver/vaig s'han gramaticalitzat i

aixo es la causa de la seva inseparabilitat de la resta del complex
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verbal. De fet, en castella i en catala, a diferencia d'altres llengues, el

verb haver no to cap us <<independent»: nomes apareix en formes

verbals compostes i en 1'expressi6 haver de, que tambe es inseparable.

I,'unic element que pot separar aquests auxiliars i el verb princi-

pal son els clitics (vaig haver-ho vist) i la particula pas (no ha pas vingut /

no vaig pas dir aixo). Els clitics no son constituents independents,

sing quasi-sufixos del mateix auxiliar. Podriem suposar que pas to

tambe un caracter clitic, encara que no sigui aton. Per tant, a efectes

del que ens interessa aqui (el moviment del verb flexionat a Conc i a

"I') considerarem que el complex auxiliar-verb es comporta corn una

sola unitat.

Un altre fet es que Neg apareix sempre a 1'esquerra del verb,

sigui Aux o no:

(20) a) No estima la Maria

b) No ha vingut/va venir/es aqui'

Davant d'aquest fet, i sense allunyar-nos excessivament del mare

teoric de Pollock, tenim dues alternatives: o be suposar que la

posicio de Neg es diferent de la que to en frances i en angles, es a

dir, en comptes de T - Neg - Conc - SV, l'ordre es Neg - 1' - Conc -

SV, de manera que el despla^ament verbal, si n'hi ha, no salta mai

per damunt de Neg; o be suposar que 1'estructura es la mateixa que

per a l'angles i el frances i que, per alguna rao, el verb no es desplaga

mai a T.

Sigui quina sigui I'alternativa correcta, sembla que el verb si que

es desplaca (com a minim a Cone), ja que Adv/Qf poden apareixer a

la dreta del verb (o complex verbal inseparable):

(21) a) Ha perdut completament el seny

b) Els professors estimen tots la Maria

9. No estudiare el dialecte rossellones, que sembla tenir un comportament

molt diferent, ja que Neg (=pas) es sempre postverbal. El pas dels altres dialectes no

es equiparable a Neg, sing que to una interpretacio d'emfasitzador de la negacio o

de negador implicit (<<Me'l portaras?<> <<No vindre pass [per aixo no te'l portare]).
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Sembla forca raonable suposar que els fets de (21) s'han d'expli-
car per desplacament del verb:

- Com ja hem dit abans, el modificador completament modifica tot
el sintagma verbal (perdre elseny) i no pas algun dels seus subconsti-

tuents (que, en aquest cas, tractant-se d'una expressio feta, no tenen

entitat semantica i, per tant, no son modificables);

- no podem apellar a la idea que el catala es una llengua d'ordre

(relativament) Iliure: adverbis com completament/molt, per exemple, no

poden precedir el verb (*Completament ha perdut el seny/*Molt co-

neix la Maria) i si be poden anar al final del sintagma verbal (Ha

perdut el seny completament/Coneix la Maria molt), aquest ordre no es,

intuitivament, el mes usual (en el cas de molt es clarament un ordre

forcat).

- dins un model com la RL, on un dels objectius es caracteritzar

els universals de 1'estructura Iingiiistica, l'adopcio d'una hipotesi

nulia (es a dir, una hipotesi igual o at maxim de semblant a una de ja
motivada) es sempre la primera opcio a considerar. En aquest cas

farem la hipotesi nulia que 1'estructura subjacent de l'oracio es la

mateixa per a les tres llengiies estudiades (i per a altres de semblants,

com les llengiies romaniques, es a dir, (22) (equivalent a (16)):

(22) [s., ] [sNcR Neg [sco^^ Conc [sv Adv/Qf [,,. V...] ] ] ]
]ni

on ST = T" = Sintagma Temporal

SNeg = Neg" = Sintagma Negacional

SConc = Conc" = Sintagma de Concordanca

Alternativament, i per raons que no analitzare aqui, l'estructura

podria ser la de (23), igual que (22) perb amb les posicions de T i

Conc permutades:

10. l.a posicio d'Adv/Qf la presentem com a posicio d'adjuncio a SV, sense

que sigui crucial aqui. Per a una proposta rues especifica en aquest sentit, vid.

SPORTICnE 1988.
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(23) [moo., Conc
[sNcg

Neg [,.,. T [5, Ad v/Qf [,^, V...] ] ] ] ]

Allo que realment compta per al desenvolupament que farem
aqui es que hi hagi dues posicions disponibles per al desplacament
verbal, mediades per Neg, que podem expressar com a (15). D'ara
endavant, doncs, anomenare 1 la primera posicio (T a (22), Conc a
(23) i 2 la segona (Conc a (22), T a (23)).

(15) SN I Neg2Adv/QfSV

Com hem dit, el fet que en catala el verb no aparegui mai a
1'esquerra de Neg (no), I'interpretarem com a impossibilitat del verb
de desplaCar - se a 1. El que intentare de fer veure a continuacio es
que el verb es desplaca obligatoriament a 2 i que, per tant, sempre
apareix a l'esquerra de la posicio Adv/Qf de ( 15), tal com suggerei-
xen les Jades de (22) i les de (24):

(24) a) EIs psiquiatres (no) guareixen mai/sempre/rovint/rarament els seus
malalts

b) Aquests psiquiatres han perdut tots/tots dos el seny

(22) i (24) indicarien que el verb es pot desplacar a 2, pero no
demostren a116 que acabem de postular, es a dir, que aquest despla-
^ament sigui obligatori. Els exemples de (25) semblarien indicar el
contrari, ja que el verb apareix a la dreta d'Adv/Qf:

(25) a) Els psiquiatres sempre/soviet/rarament guareixen els seus malalts
b) Aquests psiquiatres tots/tos dos han perdut el seny

Contra alto que sembla indicar (25), farem veure que el despla-
cament del verb a 2 es obligators. Els arguments en aquest sentit son
forca concloents.
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2.1. Una altra posicid per a Adv/Qf

Corn el mateix Pollock fa veure, en angles Adv/Qf pot ocupar

una altra posicio, a mes de la intermedia entre 2 i V: una posicio a

I'esquerra d'1. Les dales son les seguents:

(26) a) They always/never/often have loved Mary

Ells sempre/mai/sovint han estimat Mary

b) They all/both will love Mary

Ells tots/tots dos fut. estimar Mary

A (26), Adv/Qf apareixen a 1'esquerra d'Aux, que ocupa la

posicio 1. No podem pas sostenir que en angles el desplaCament a 1

es opcional , ja que, fins i tot en aquests casos, Aux apareix a

1'esquerra de Neg (per tant, a 1, segons la hipotesi amb que treba-

llem):

(27) They often will not tell you the truth

Suposem que el catala, corn Tangles, tambe disposa d'una posicio

mes periferica (que precedeix 1) per a Adv/Qf. Sense intentar

precisar quina es, estructuralment, aquesta posicio, i sense pretendre

que sigui exactament la mateixa per al catala i per a l'angles, podem

estudiar si efectivament hi ha un paraHelisme entre les dues Ilen-

giies. Aquesta posicio, tambe en catala, precedeix 1. Les dades

almenys ens indiquen que precedeix Neg:

(28) Sovint no diuen la veritat

2.2. La interpretacid semantica d'Adv/Qf

Si Adv pot ocupar dues posicions diferents, podriem esperar,

corn a confirmacio que, efectivament, son posicions diferents, que la

seva interpretacio no fos (necessariament) equivalent. De fet, amb
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adverbis com sempre la interpretacio de les dues posicions es equiva-
lent. Efectivament, (29) a) i b) son sinonims:

(29) a) En Joan sempre perd les coses

b) En Joan .erd sempre les cows

Aquesta sinonimia es certa per a adverbis com sempre, sovint,
rarament, a penes, ja, sens dubte, probablement, evidentment, certament, normal-
ment, etc. i els seus equivalents en angles (si be, com veurem tot
seguit, la interaccio amb altres elements, com ]a negacio, pot fer la
interpretacio diferent). En totes dues llengues els dos adverbis
pollen apareixer en les dues posicions (potser, sobretot en angles, hi
ha preferencia per la posicio mes a la dreta), amb una interpretacio
practicament equivalent (deixant de banda questions d'emfasi).

Les coses son diferents, pero, per a una altra classe d'adverbis,
com ara francament, feli(inent, estupidament, clarament, habilment, intelligent-
ment (i els seus equivalents anglesos), que tenen una interpretacio
diferent segons que ocupin una posicio o I'altra: els parells a) i b) de
(30) i (31) no son sinonims:

(30) a) En Joan intelligentment ha respost la pregunta

John cleverly has answered the question

b) En Joan ha respost inte/ligentment la pregunta

John has cleverly answered the question

(31) a) En Joan felifinent se n'ha anat de vacances

John happily has gone on vacation

b) En Joan se n'ha anat felifinent de vacances

John has happily gone on vacation

(30) a) i b) volen dir coses ben diferents: (30) a) vol dir que aha
estat intelligent, per part d'en Joan, de respondre la pregunta (encara
que I'hagi respost malament: alto que comptava era respon-
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dre, per demostrar desimboltura, per exemple)»; (30) b) vol dir que

<la manera com ha respost la pregunta ha estat intelligent (encara

que el fet mateix de respondre-la fos poc intelligent per part seva: la

pregunta era una provocacio, per exemple)n. Semhlantment, (31) a)

significa una cosa com <<ens alegrem que en Joan se n'hagi anat de

vacances (encara que, per exemple, hagi marxat de mal humor)>>,

mentre que (31) b) vol dir que <<en Joan ha marxat felic (encara que,

per exemple, la seva partida ens entristeixi)n.

Es cert que els exemples b) tambe poden tenir, secundariament,

la interpretacio dels a), pero no at reves. El contrast, en tot cas, es

clar.

Hi ha una altra diferencia interpretativa, que afecta tant Adv

com Qf: quan hi ha presencia de Neg, les dues posicions sovint no

son equivalents. La posicio de mes a la dreta queda afectada per la

negacio, mentre que la de l'esquerra no (els exemples (a) amb Qf

son potser d'una gramaticalitat dubtosa):

(32) a) Ells sovint no venen a dinar a casa

They often do not come to have lunch home

b) Ells no venen sovint a dinar a casa

They do not often come to have lunch home

(33) a) ? Els meus amics tots dos no es van presentar a la festa

?My friends both did not turn up at the party

b) Els meus amics no es van presentar tots dos a la festa

My friends did not both turn up at the party

El contrast interpretatiu entre els exemples a) i b) es clar, i

explicable en termer d'abast: en els exemples a) la particula negativa

es en una posicio menys prominent que Adv,,Qf, i per tant no els

afecta, contrariament at que passa als exemples de b), on Adv/Qf

queden negats (ono sovint)> = <<rarament»; ono tots dos , pero potser

un»). Novament , els exemples b) poden tenir (secundariament) la

interpretacio dels d'a ), i no at reves, sense que aixd invalidi el con-

trast.
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2.3. Possibilitats d'ocurre'ncia

Un altre fet que indica que les dues posicions per a Adv/Qf no
son la mateixa es que pollen set omplertes simultaniament:

(34) a) Ells certament han estimat sempre tots dos la Maria
They certainly have always both loved Mary

b) Ell habilment ha respost estupidament la pregunta
(evitant aixi que el reclutessin)

He cleverly has stupidly answered the question

Hi ha una classe d'adverbis, pero, que nomes poden ocorrer en la
segona posicio: son adverbis com completament, del tot, molt, poc, massa,
una mica, mes, menys, be, malament, etc., i els seus equivalents anglesos:

(35) a) Ell ha acabat completament/malament la feina
lie has completely/badly finished his work

h) *Ell completament/malament ha acabat la feina
*He completely/badly has finished his work.

La interpretacio dell fets es la seguent: aquests adverbis son, per
les seves caracteristiques semantiques, modificadors del SV, pero no
de l'oracio. Nomes poden ocorrer, doncs, en la posicio que prece-
deix (o segueix: Ell ha acabat la feina malament) el SV, de manera
que queden a la dreta del verb quan aquest es desplaCa a 2. Aquests
exemples ens fan veure clarament que (si la resta de la hipotesi es
correcta) el desplacament del verb a 2 es obligatoria en catala.
Altrament, els exemples de (35)h) serien acceptables.

2.4. Els infinitius

Ws amunt hem vist que els infinitius del frances i de Tangles es
comportaven diferentment de les oracions finites, en el sentit que el
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desplacament verbal a 1 no es possible amb els primers , mentre que

es obligatori amb les darreres (en angles nomes amb Aux). Els

infinitius admetien opcionalment el desplacament a 2 en totes dues

llengues.

Les Jades del catala indiquen , en canvi, que els infinitius es

comporten exactament igual que les oracions finites: el verb no

es desplaCa mai a 1 (no apareix mai a 1'esquerra de Neg: ( 36)), pero

es despla^a obligatoriament a 2 ((37) ):

(36) ...(no) perdre (*no) el seny

(37) (*Completament) ep rdre (completament) el seny

Un altre fet que cal remarcar respecte als infinitius es que no

semblen tenir disponible la posicio mes periferica (que precedeix 1)

per a Adv/Qf. Cf. ( 38) amb (39):

(38) a) Ells, (sovint) van (sovint) a casa

b) Ells, (tots) tenen (tots) cotxe

(39) a) Et conve (*sovint) anar (sovint) a casa

b) Va be de (*tots) tenir (tots) cotxe

No es sorprenent que sigui aixi: aquesta posicio mes periferica

sembla que es (en catala, pero segurament no en angles), una posicio

estructuralment igual a la dell topics, es a dir, la d'adjuncio a oracio.

A (40) veiem que Adv i els topics commuten Iliurement el seu

ordre. Els infinitius no tenen la posicio de topic disponible, corn

veiem a (41):

(40) a) Aixo generalment a en l oan no Ii ho diuen

b) Generalment aixo a en loan no li ho diuen

c) A en loan aixo generalment no li ho diuen
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(41) *He decidit aixo a en loan no dir-li-ho"

Aixi, doncs, el desplacament del verb a 2 en catala es obligatori:
tot verb o complex verbal inseparable (amb haver/vaig) s'hi ha de
desplacar i apareixera a 1'esquerra d'adverbis com completament.

2.5. Els modals

Per simplificar, considerare nomes la interpretacio no epistemica
d'aquests verbs.12 Considerem les segiients dades:

(42) a) Ells volen sempre/tots venir a casa

b) Ells oden soviet/tots anar a esquiar

(43) a) Ells volen venir sempre/tots a casa

b) Ells poden anar sovint/tots a esquiar

Considerem el contrast entre (42) i (43):

a) IntuItivament, els exemples de (42) son mes forCats, no tan
naturals. Tecnicament, diriem que son mes marcats.

b) Els exemples de (42) suggereixen una estructura en que els
modals son verbs principals amb un complement oracional infinitiu.
Consequentment, dAdv modifica el SV encapgalat per voter/poder i el
Qf quantifica el subjecte ells. Efectivament, la interpretacio de (42) a)
es (44) a) i no pas (44) b). L'estructura de (42) a) seria (45), on

11. Potser els exemples amb asterisc de (39) i (41) no son del tot inacceptables:
els podriem trobar en una parla molt dislocada o dubitativa . En tot cas , nomes volia
fer veure que, amb infinitius , l'absencia (o presencia marginal) d'Adv en posicio
periferica i de topics son dos Pets relacionats , amb un grau d'acceptabilitat sem-
blant.

12. Per tant , no considerarem el modal deure, que es obligatoriament epistemic
en el catala central actual . Per a un estudi sobre el contrast entre els modals
epistemics i no epistemics, vid. PICALLO 1988.
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Adv/Qf es adjuntat al SV encapcalat per la traca (t) de volen,

coherentment amb la interpretacio (44) a):

(44) a) uall6 que volen sempre/tots es venin>

b) aallo que volen es venir sempre/tots>>

(45) Ells [,volen [ti,,, sempre/tots [s^, t [ti,, venir...]]]]

on SC, = Sintagma Complementador = Oracio

c) Els exemples de (43), en canvi , son compatibles amb dues

analisis: una en que el modal i l'infinitiu formen una mena de verb

compost ((46)) i una en que, com a (45), el modal es un verb

independent i to com a complement una oracio d'infinitiu , pero, a

diferencia de (45), Adv/Qf «va amb>> el verb en infinitiu ((47)):

(46) Ells [2 volen -venir [s`, sempre/tots [yv T a casa ]]]

(47) Ells [ , volen [, , t [SC [2 venir , [,,. sempre/tots

[SV t -a casa 11111

(46) correspondria a la interpretacio (44) a) mentre que (47)

correspondria a (44) b). Sembla que l'estructura (46) es la menys

marcada: per aixo la interpretacio (44) a) es la mes natural per a (43)

a). En canvi, (45) i (47), amb l'infinitiu no incorporat, serien mes

marcades: per aixo (42) es menys natural que (43) i (44) b) es menys

natural que (44) a) per a (43) a).

3. Recapitulacid

De 1'estudi de les Jades de les tres ]lengues, i assurnint una

estructura subjacent comuna (22) o (23) (en abstracte (15)), podem

concloure que difereixen en els segiients aspectes:
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a) En angles els verbs no-Aux no es desplacen. Els Aux es

desplacen obligatoriament a 1 a les oracions finites i opcionalment a

1 o a 2 a les infinitives.

b) En frances tots els verbs es desplacen obligatoriament a 1 a les

oracions finites. A les oracions no finites els Aux es desplacen

opcionalment a 1 o a 2 i els no-Aux opcionalment a 2.

c) En catala tots els verbs (o complexos verbals) es desplacen

obligatoriament a 2 en tots els casos, pero mai a 1.

Fins on se veure, el comportament del catala es essencialment

igual al d'altres ]lengues romaniques de subjecte nul (italic," castella,

portugues), per la qual cosa cal suposar que aquest comportament es

relacionat amb la possibilitat de subjecte nul.

Intentar fer una explicacio de les diferencies entre les tres

Ilengi es (com fa Pollock per a frances i angles) ultrapassa les

possibilitats d'aquest article. Val a dir, pero, que l'explicacio de

Pollock en termes d'opacitat/transparencia del nus Conc (en fratnces

Conc seria transparent perque la concordanCa verbal es «rican,

mentre que en angles seria opac, perque to una concordanp verbal

quasi nulla) no sembla trivialment extensible a] catala, on la concor-

danp es rica (encara mes que en frances) i, tot i aixi, el comporta-

ment es clarament diferent.

JAUME SOLA PUJOLS

Universitat Autonoma de Barcelona

13. En italic els complexos verbals amb avere/essere no son sintacticament

inanalitzables , segurament perque no estan gramaticalitzats (avere = atenin> i essere

aparcix en copulatives). Per aixo no es desplacen en bloc:

i) Hanno sempre/tutti fatto it loro lavoro

ii) Sono sempre/tutti venuti a casa.
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