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LA IDENTITAT FOKMAL DELS DATIUS LEXICS
I NO-LEXICS^'

1. INTROD UCCIO

D'enca que Leclere, en un estudi sobre el frances, va establir la dis-
tincio entre els datius Iexics i els no-Iexics, en la literatura sobre Ilen-
gues romaniques hi ha hagut diversos intents de donar criteris formals
que fonamentin aquesta distincio. L'objectiu d'aquest article es mos-
trar que no existeix una distincio formal real entre els datius Iexics i els
no-lexics del catala'.

Abans de comencar, cal definir breument les notions de datiu lexic
i no-lexic. En general, i'oposicio entre -1exic>> i ano-1exic,, fa referencia
a la relacio entre el datiu i el verb, no a la naturalesa intrfnseca del da-
tiu. La idea de Leclere era que un datiu es I&xlc si -forma part de la de-
finicio lexica del verb,,, i no-lexic si no en forma part. No cal dir que
aquesta oposicio es pot reduir a l'oposicio entre «subcategoritzat» i
"no-subcategoritzat». Per als proposits d'aquest article, un datiu I&xlc
es un datiu subcategoritzat per un verb del tipus donar, que en conse-
quencia porta el paper tematic de META. En general, un datiu no-lexic
es qualsevol datiu no subcategoritzat pel verb. En aquest article consi-
derarem que els datius no-Iexics son els benefactius i els possessius ex-

Aquest treball ha estat possible en part gravies a una beta FPI del MEG concedida a
I'autor i a sengles ajuts concedits a un equip d'investigadors de la Universitat Autonoma
de Barcelona (DGICYT P89-0893-C04-01 i CIRIT GRQ93-2035). L'autor agraeix el
suport rebut dell sews col•legues en general i de la doctora G. Rigau en particular.

1. Aquest article es un petit reflex d'una investigacio mes amplia, on s'argueix que
aquesta distinci6 formal no existeix en cap Ilengua romanica. El lector interessat tro-
bara la presentac16 i discussi6 d'aquesta conclusi6 a la tesi doctoral de I'autor, A Study
of Lexical and Non-Lexical Datives, Departament de Filologia Catalana, Universitat
Autonoma de Barcelona, 1992.

Llengua & Literatura, 6. 1994-1995



Z:,t.1Ilm M:i,lchill,'11

clusivament , que tenen un comportament diferenciat de la resta de da-

tius no-lexics ( particularment dels etics )'. Aquests dos opus de datiu

son exemplificats a (1):

(1) a. La noia li va taller cent grams de mantega . (benefactiu)

b. La noia li .' a mossegar el dit. (possessiu)

2. PRES£;NTACIO DELS CRITERIS

En aquesta seccio presentarem els criteris tal com hen estat propo-

sats, i proporcionarem exemples que els il•lustren . Cal dir que el criteri

l (substitucio per per a SN) es una observacio, que mai no s'ha formu-

lat explicitament com a criteri formal. D'altra Banda, el criteri 7 (illes

febles ) no s'ha formulat ni tan sols com a observacio ; es una extrapola-

cio d'una comunicacio personal d ' un dell principals estudiosos del

terra.

Corr el lector pods comprovar , no tots els criteris seguents s'apli-

quen a datius benefactius i possessius alhora, i en alguns casos els seus

autors reconeixen d'entrada que no s'apliquen en totes les llengiies ro-

maniques . Tot aixo caldra tenir-ho especialment en compte a 1'hora de

discutir-los.

2.1. substitucio per per a

(2) Criteri l
Un datiu benefactiu pot ser substitu^it per per a SN, sense que canvi^i el

significat.

2. La utilitzacio dell termes « lexic» i .mo-lexic» noes deu a un caprici de 1'autor, sino

a la voluntat de continuer la tradicio encetada per Leclcre i continuade per alguns dell

estudiosos Ines importants del terra (Barnes, Herschensohn, Rooryck). A part de /c-

xic/no-lexic i subcategoritzat/no-subcategoritzat, altres oposicions utilitzades pels esni-

diosos son obligators/opcional, regit/no-regit i Q3/!!sure. En I'ultime note d'aquest article

s'ofereix una breu justificacio de la terminologia adoptada no basada exclusivament en

la tradicio.
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Aquest criteri correspon a observacions fetes per Leclere (1976)

per al frances i Fosch (1980) per al catala. A (3)-(4) hi ha alguns exem-

ples del frances (de Lecl ere), i a (5)-(6) n'hi ha uns altres del catala (de

Fosch):

(3) a. Paul a fabrique une table a Marie.

b. Paul a recousu ce bouton a Marie.

c. Paul a ouvert cette porte a Marie.

(4) a. Paul a fabrique une table pour Marie.

b. Paul a recousu ce bouton pour Marie.

c. Paul a ouvert cette porte pour Marie.

(5) a. La noia que em talla els cent grams de mantega...

b. Sir Geoffrey va obrir la porta a lady Jane.

c. Vaig comprar bujacs, tulipes i blauets a l'Hortensia.

(6) a. La noia que talla els cent grams de mantega per a mi...

b. Sir Geoffrey va obrir la porta per a lady Jane.

c. Vaig comprar bujacs, tulipes i blauets per a I'Hortensia.

2.2. Doblament amb clitic

(7) Criteri 2

Els datius no - lexics presenten doblament obligatori, i els datius lexics
presenten doblament opcional.

Aquest criteri va ser formulat per Strozer (1976) per al castella, i

ha estat adoptat per Gutierrez Ordonez (1977/1978) i altres autors

mes recents (entre els quals destaca Demonte (1991, 1992)). Els

exemples de (8) son de Strozer:

(8) a. Lola (le;) dio la manzana a Pablo;.
b. Lola (le;) com16 la manzana a Pablo;.
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2.3. El criteri del clitic

(9) Criteri 3
Les frases que contenen un datlu no-lexic (no clitic) son dolentes si
l'objecte directe es un clitic.

Aquest criteri va ser proposat per Rooryck (1988) per al frances. A

(10) tenim frases amb datiu no-lexic, que son agramaticals:

(10) a. "Quant au gateau, j'en al cult un aux enfants.
b. 'Quant a un emploi, j'en al trouve un a Theophile.
c."Ce pull, le gosse I'a demoli a sa mere.

En canvi, les frases de (11), amb un datiu lexic, son gramaticals:

(11) a. Ce livre, je le donne a Cunegonde.
b. Ce droit, le gouvernement I'a reconnu aux ouvriers.

c. Ces fleurs, elle en vend beaucoup aux touristes.

2.4. El criteri de la passiva

(12) Cri teri 4

Les frases que contenen un datiu no - lexic no son passivitzables.

Aquest criteri va ser proposat per Rooryck ( 1988) per al frances. A

(13)-(15) tenim frases passives amb datiu no - lexic, que son agrama-

ticals:

(13) a. ?Un emploi lui a ete trouve.

b. :Un emploi a ete trouve a Theophile.

(14) a. :.?Ce pull lui a ete demoli par le gosse.
b. Ce pull a ete demoli a Leontine.

(15) a. Un gateau leur a ete cult.
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b. Un gateau a ete cult aux Bosses.

En canvi, les frases passives de (16)-(18), amb un datiu 1exic, son

gramaticals:

(16) a. Ce livre Iui a ete donne.

b. Ce Iivre a ete donne a Cunegonde.

(17) a. Ce droit leur a ete reconnu.

b. Ce droit a ete reconnu aux ouvriers.

(18) a. Beaucoup de fleurs leur ont ete vendues.

... Beaucoup de fleurs ont ete vendues aux touristes.

2.5. Reflexivitzacio

(19) Criteri 5

Els datius no-Iexics poden reflexivitzar, pero els datius Iexics no poden.

Aquest criteri va ser proposat per Sanchez Lancis (1985, 1988) per

aI castella. A (20) hi ha frases amb datius no-Iexics reflexivitzats, que

son gramaticals:

(20) a. Juan se ha construido una casa.

b. Juan se ha comprado un libro.

c. ?Maria se canto una cancion.

d. Pedro se lava las manor.

En canvi, els exemples de (21), amb datius lexics, serien agrama-
ticals:

(21) a. ^ Juan se dio un regalo.
b. `Juan se conto un chiste muy malo.

c. :Yo inc niego auxilio.

d. :;Yo me doy dinero.
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2.6. Immobilitat sintdctica

(22) Criteri 6
Els datius no- lexics no poden ser extrets per trasllat de QU ni apareixer
en estructures clivellades.

Aquest criteri ha estat proposat per Herschensohn (1990) 1 Aut-

hier i Reed (1991) per al frances. Els exemples de (23) son de Hers-

chensohn, i els de (24) d'Authier i Reed (a (23) I'exemple a es un cas

d'estructura clivellada, i l'exemple b un cas de trasllat de QU, mentre

que a (24) a i b son ambdos casos de trasllat de QU):

(23) a. '` C'est a elle qu ' il a tue son chat.
b. `'-A qui a-t-il tue son chat?

(24) a. 'A qui as -tu attrape deux rhumes?

b. ""A qui as- tu gribouille sur tour les murs?

2.7. Illes febles

Rooryck ( comunicacio personal ) va observar un contrast en fran-

ces entre les frases de ( 25) i (26 ). A (25) hi ha un datiu no-lexic que ha

estat extret d'una ilia negativa, i la frase es agramatical ; a (26) el datiu

extret es 1exic I la frase es gramatical:

(25) :Voila la personne a qui je ne crois pas qu'on alt demoli ce pull.

(26) Voila la personne a qui je ne crois pas qu'on alt donne ce prix.

Aqui suposarem que aquesta situacio es pot generalitzar, i formu-

larem el criteri fictici seguent, que afecta no solament les illes negati-

ves sing les illes febles (weak islands) en general:

(27) Criteri 7

Els datius lexics i els no-lexics es comporten diferentment respecte a la
possibilitat de ser extrets d'illes febles.
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Quan discutim aquest criteri a la seccio 3 distingirem quatre clas-

ses d'illes diferents: illes interrogatives, illes negatives, illes factives i

'Iles d'extraposic16.

3. DISCUSSIO DELS CRITERIS

El proposit d'aquesta seccio es mostrar que els criteris presentats a

la seccio anterior no permeten establir una distincio formal real entre

els datius lexics i els no-lexics del catala.3

Per tal que la distincio formal existis realment, caldria que el cataly

satisfes tots o la majoria dels criteris, i que els satisfes d'una manera

clara. Corn es veury, el catala nomes en satisfy un, i encara d'una ma-

nera no gaire clara. La discussio, doncs, permetry concloure, enraona-

dament, que la distincio formal entre les dues menes de datiu no exis-

teix en catala.

3. 1. Substitucio per per a SN

Recordem que segons aquest criteri els datius benefactius poden

ser substituits per per a SN.
La primera observacio que cal fer a proposit d'aquest criteri es que

a SN i per a SN signifiquen coses diferents, i que per tant, contryria-

ment a la creenca de Leclere i Fosch, la substitucio per per a SN si que

canvia el significat. Aquesta diferencia va ser observada per Kayne

(1977: 136) per al frances:

(28) a. II achete des jouets aux petits-fill de ses petits-fits.
b. II achete des jouets pour les petits-fils de ses petits-fils.

Kayne va observar que la construccio amb a implica una connexio

3. Com hem dit a la nota 1, aixo forma part d'una tesi mes amplia, segons la qua] la

distincid no existeix en cap Ilengua romanica , ni tan sols en les Ilengues per ales quals

s'han proposat els diferents criteris.
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directa entre el subjecte de la frase i el datiu que no es dona en la cons-
truccio amb per a. En el cas de (28), la construccio amb a nomes es
possible si el comprador to nets de nets en el moment de fer I'adquisi-
cio. La construccio amb per a, en canvi, no to aquest requisit.

Bartra (1985: 417, n. 108) va observar que en catala es dona una

distincio semblant:

(29) a. ??Compra joguines als sous futurs nets.

h. Compra joguines per als sews futurs nets.

Aquesta situacio suggereix que potser els casos de substitucio no

son genu'ins. Aqui sostindrem la tesi que efectivament no son casos de

substitucio genu'ins; el que tenim es (31), no (30):

(30)

V SN a SN

V SN per a SN

(31)

V SN a SN

V SN 0 per a SN

Un argument favorable a aquesta tesi es el fet clue a SN i per a SN
poden coapareixer, es a dir, que hi ha casos com el de (32):

(32)

V SN a SN

V SN a SN per a SN

Aquest cas es illustrat per Les frases seguents (basades en un
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exemple de Fosch ( 1980); sobre aquesta questio , vegeu tambe Bartra

(1985: 410, n. 95 i 415, n. 107)):

(33) a. Vaig comprar bujacs, tulipes i blauets a I'Hortensia.

b. Vaig comprar bujacs, tulipes i blauets a I'Hortensia per al Miquel.

3.2. Doblament amb clitic

Recordem que segons aquest criteri els datius no-lexics presenten

doblament obligatori, i els datius lexics presenten doblament opcional.

Quan es discuteix aquest criteri cal aclarir especialment quina es

(]a varietat de) la Ilengua que s'esta considerant. El catala normatiu no

to doblament amb els datius lexics ni amb els no-lexics. Per tant, el cri-

teri no funciona per al catala normatiu.

Pel que fa al catala colloquial (i, mes concretament, el catala de I'a-

rea barcelonina) el criteri tampoc no sembla funcionar. Bartra (1985:

327) ja va observar «]a forta tendencia, quasi obligatorietat en molts

casos, de ]a construccio anomenada "doblament o doblet amb clitic",,.

Bonet i Sola (1986: 196) reconeixien que «les solucions expletives (...)

son mes usades que les normatives>> i constataven que amb els datius

possessius e] doblament es obligatori (1986: 201'). El nostre parer, ba-

sat en observacions no sistematiques pero si constants, es que si un

parlant dobla amb els datius lexics tambe dobla amb els no-lexics, i a

I'inreves. Si es dona credit a aquestes observacions, cal concloure que

el criteri tampoc no funciona per al catala colloquial.

Cal dir que aquest criteri tampoc no funciona per a (alguns dialec-

tes de) e] castelli, que es la Ilengua per la qua] es va proposar. En el cas-

tella d'America, s'ha observat tradicionalment que el doblament es sis-

tematic amb qualsevol tipus de datiu (vegeu Goldin (1972), Bentivo-

glio (1978), Suner (1988), Bogard (1992)), i ]a tendencia cap a]

4. Cal recordar que aix6 sempre es refereix al catala colloquial. En catala normatiu el

doblament no existeix, corn es pot veure a I'exemple de (i) (Proverbis 10,6):

(i) Sobre el cap del just venen benediccions, pet-6 un dol prematur tapa la Boca als

impius.
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doblament sistematic tambe ha estat detectada en el castella peninsular
( vegeu, per exemple, Vazquez Rozas ( 1988), Roca ( 1992)).

3.3. El criteri del clitic

Recordem que segons aquest criteri les frases que contenen un da-
tiu no-lexic (no ciftic ) son dolentes si l'objecte directe es un clftic.

D'acord amb el que s'ha dit a 3.2, es obvi que aquest criteri no fun-
ciona per a la varietat del catala que estem examinant . En aquesta varie-
tat, no hi ha datius no-lexics que no estiguin doblats per un clftic. Se-
gons l'enunciat del criteri, hauria d'haver-hi un contrast entre (34) i
(35), pero la nostra tesi es que totes dues son agramaticals en la varie-
tat considerada:

(34) El jersei, el nen l'ha estripat a la seva mare.
(35) Aquest llibre, el dono a la Cunegunda.

La forma normal d'aquestes frases en catala colloquial es la que es
pot veure a (36) i (37), que tampoc exhibeixen cap contrast:

( 36) El jersei, el nen [li]s ha estripat a la seva mare.
( 37) Aquest llibre, [11] dono a la Cunegunda.

3.4. El criteri de la passiva

Recordem que segons aquest criteri les frases que contenen un da-
tiu no-lexic no son passivitzables.

Aquf cal tenir present la distincio entre datius benefactius i datius
possessius . Els datius possessius si que admeten la passivitzacio, tant

5. [Ii] es I'aparenca fonetica de la combinacio dels clitics el i li, que en catala escrit es
representa per Phi . La mateixa combinacio apareix a ( 37). Els lectors interessats en els
efectes i el tractament d'aquesta mena de combinations haurien de consulter Mascaro
( 1986) 1 Bonet ( 1991a, 1991b).
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en frances ((38a)) (exemple de Zubizarreta i Vergnaud) com en catala

((38b)):

(38) a. La dent cariee lui a ete arrachee par le dentiste.

b. La dent corcada Ii ha estat arrencada pel dentista.

Pei que fa als benefactius del catala, la primera 1mpressi6 es que

aquest criteri si que funciona. Segons les nostres investigacions, exem-

pies com (39) produeixen una gran estranyesa en els parlants:

(39) ??Li ha estat tallada la mantega.

Ara be, el fet es que aquest criteri presenta aiguns problemes per a

la varietat del catala considerada que conve discutir. El problema es

que I'eficacia del criteri es inevitable: el datiu benefactiu existeix pri-

mordiaiment en el llenguatge col•loquial, mentre que la passiva exis-

teix principalment en el lienguatge no-colloquial. Per tant, es pot pre-

dir sense acudir als fets que les frases passives amb datiu benefactiu

produiran estranyesa en els parlants.

La primera impressio que hem esmentat es pot desmentir buscant

en registres Ileugerament elevats, on la passiva sigui acceptable i el be-

nefactiu encara sigui possible. En un registre aixi, coses com (40) no

son gens estranyes:

(40) Als nets de cor, els seran obertes totes les portes.

De fet, amb els datius lexics el registre tambe to consequencies so-

bre l'acceptabilitat de les frases:

(41) a. ?Li ha estat donada una propina.

b. Li ha estat concedit el guardo.

Davant d'aquest panorama una mica confus , una bona soluc16 es

estudiar que passa en el catala de la Corporac16 Catalana de Radio i Te-

levisio. Com es sabut, en aquesta varietat del catala gairebe no existeix
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la passiva ((42a)), que es substituida normalment per dislocacions
((42b)):

(42) a. "`La mantega ha estat tallada.
b. La mantega Phan tallat.

Doncs be, en aquesta varietat del catala sembla que no hi hauria cap
contrast entre (43) i (44):

(43) La mantega, [Ii] han tallat.
(44) El premi, [li] han concedit.

3.5. Reflexivitzacio

Recordem que segons aquest criteri els datius no-Iexics poden re-
flexivitzar, pet-6 els datius Iexics no poden.

Aquest es un dels criteris mes sorprenents formulats en la litera-
tura, atesa la facilitat amb que es pot demostrar que una de les sever
premisses es erronia, fins i tot en la Ilengua per a la qua] va ser formu-
lat. En castella, efectivament, els datius lexics poden reflexivitzar, i els
exemples d'aixo son nombrosos i es troben pertot. A (45) es pot veure
una petita seleccio d'exemples periodistics:

(45) a. Los gobernantes de Occidente (...) se han visto forzados a prolongar
el plazo que se han dado para destruir el potencial belico del presi-
dente Saddam Hussein. (La Vanguardia, 22/1/91)

b. Minutos mas tarde miles de personas se concentraron ante la central
de correos y telegrafos de la callc Gorky de Moscu para enviarse gi-
ros postales a sf mismos que dieran prueba documental de ingresos Ic-
gales. (La Vanguardia, 24/1/91)

c. Los partidos se dan libertad para escoger sus aliados tras Ias eleccio-
nes locales. (El Pais, 1/2/91)

d. La FMT se ha concedido an margen de cuatro anos para reconvertirse
del todo. (El Observador, 25/4/92)

En catala, tambe es cert que els datius Iexics poden reflexivitzar:
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(46) a. Esperem que tots sabreu fer-vos dignes de la llibertat que ens hem

donat. (Francesc Macia, 14/4/31)

b. En Narcis s'ha escrit un poema (a si mateix). (Bonet i Sola (1986))

Ates que en catala els datius no-lexics tambe reflexivitzen ((47)), la

conclusio es que el criteri de la reflexivitzacio no funciona per a

aquesta llengua.

(47) a. La noia es va tallar cent grams de mantega i se'ls va cruspir tot seguit.

b. Paul es va cosir el boto sense que ningu li ho digues.

3.6. Immobilitat sintactica

Recordem que segons aquest criteri els datius no-lexics no poden

ser extrets per trasllat de QU ni apareixer en estructures clivellades.

L'autora que va proposar per primer cop aquest criteri, Herschen-

sohn, va reconeixer que nomes funciona per als benefactius del fran-

ces; els possessius del frances i els datius no-lexics en general d'altres

llengues romaniques com el castella no presentarien immobilitat sin-

tactica.

Aqui constatarem breument que els datius no-lexics del catala no

presenten immobilitat sintactica, i que per tans el criteri de la immobi-

litat no funciona per a aquesta llengua.

A (48) tenim dos exemples del catala que mostren que tant les es-

tructures interrogatives amb un datiu no-lexic ((48a)) com les clivella-

des ((48b)) son plenament gramaticals en catala:

(48) a. A qui li has tallat cent grams de mantega?

b. Es a la Cunegunda a qui li he tallat cent grams de mantega.

3.7. Illes febles

Recordem que el criteri de les Iles febles es un criteri inventat, se-

gons el qual els datius lexics i els no-lexics es comporten diferentment
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pel que fa a la possibilitat de ser extrets d'illes febles (es a saber, que els
1exics es poden extreure i els no-lexics no). Com hem dit en la presen-
tacio d'aquest criteri, dividirem la discussio en quatre apartats, un per
cada tipus d'illa feble considerat.

3.7.1. Illes interrogatives

A (49) tenim un exemple de datiu 1exic, i a (50) exemples de datiu
benefactiu ((50a)) i datiu possessiu ((50b)). La nostra test es que no hi
ha cap diferencia entre el grau de gramaticalitat de (49) i el grau de gra-
maticalitat de (50)6:

(49) A quin dels teus fills no sables quan donar-li el regal?

(50) a. A quin dels teus hostes no sables quan fer-li el sopar?
b. A quin dels teus arnics no sables quan tallar-li els cabells?

3.7.2. Illes negatives

A (51) tenim un exemple de datiu lexic, i a (52) exemples de datiu
benefactiu ((52a)) i datiu possessiu ((52b)). La nostra tesi es que no hi
ha cap diferencia entre el grau de gramaticalitat de (51) 1 el grau de gra-
maticalitat de (52)':

(51) A quin dels teus fills no Ii has donat el regal?

(52) a. A quin dels teus hostes no Ii has fet el sopar?

6. El nostre parer es que tans (49) corn (50) son plenament gramaticals. Alguns par-
lants no troben aquestes frases tan bones corn nosaltres, pero aixi i tot creuen que no hi
ha diferencies significatives entre (49) i (50) pel que fa a la gramaticalitat. En vista
d'aixo, no cal dir que per a aquests parlants el criteri que es discuteix aqui es tan invalid
corn per a nosaltres.

7. En aquest cas i en els dos seguents hi ha un ampli acord entre els parlants a con-
siderar plenament gramaticals tots els exemples.
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b. A quin dell teus amics no li has tallat els cabells?

3.7.3. Illes factives

A (53) tenim un exemple de datiu 1exic, i a ( 54) exemples de da-

tiu benefactiu (( 54a)) i datiu possessiu (( 54b)). La nostra tesi es que

no hi ha cap diferencia entre el grau de gramaticalitat de (53) i el

grau de gramaticalitat de (54):

(53) A quin escriptor et sap greu que li hagin donat el premi?

(54) a. A quin d'aquests venedors et sap greu que li hagin obert la porta?

b. A quin dels teus amics et sap greu que 11 hagin tallat els cabells?

3.7.4. Illes d'extraposicio

A (55) tenim un exemple de datiu lexic, i a (56) exemples de da-

tiu benefactiu ((56a)) i datiu possessiu ((56b)). La nostra tesi es que

no hi ha cap diferencia entre el grau de gramaticalitat de (55) i el

grau de gramaticalitat de (56):

(55) A quin escriptor seria una vergonya que li donessin el premi/donar-li

el premi?

(56) a. A quin d'aquests venedors seria una vergonya que li obrissin la

porta/obrir-li la porta?

b. A quin dels teus amics seria un pecat que li tallessin els cabells/ta-

Iiar-li els cabells?

La conclusi6 obvia d'aquest apartat es que el criteri de les iles fe-

bles no funciona per al catala. En general, la conclusi6 de tota la sec-

c16 3 es que en catala no es pot fer una distinci6 formal entre els da-

tius lexics i els no-lexics, perque cap dels criteris proposats en la

literatura no funciona realment. Les taules de (57) i (58) resumeixen

la situaci6. Si la distinci6 existis, haurem de tenir la taula de (57) (o



248 Albert Branchadell

una taula que s'hi acostes ); la realitat es que el que tenim es la taula de
(58):

(57) Criteri funciona?

I si

2 si

3 Si

4 Si

5 Si

6 Si

7 Si

(58) Criteri funciona?

1 no

2 no

3 no

4 no es clar
5 no

6 no

7 no

4. CONCL USIO

El proposit d'aquest article ha estat revisar els criteris que s'han
proposat en la literatura per a una distincio formal entre els datius Ib-
xics i no-lexics , i mostrar que no funcionen per al catala . La nostra tesi,
doncs, es que no hi ha cap diferbncia formal sistematica i significativa
entre els dos tipus de datiu. Aquesta tesi to algun precedent en la lite-
ratura, tant sobre el catala (Bartra (1985: 328)) com sobre altres lien-
gues (Barnes (1980: 247) (frances), Czepluch (1988: 94) (alemany)),
si be en general es minoritaria, corn es dedueix de I'alt nombre de crite-
ris examinats . La contribucio de la nostra investigacio es haver demos-
trat amb Pets que aquesta tesi es la correcta.

Si els datius lexics i no-lexics no es distingeixen sintacticament, en
que es distingeixen ? Bartra ( 1985: 328 ), despres de fer-se la mateixa



La idcntitat Iornral deli datius Ic.cic i no-Iexic 249

pregunta, va observar que la diferencia entre les dues classes de datiu

pot ser formulada en termes de paper tematic. Els datius lexics reben

el paper META, mentre que els no-lexics reben un paper diferent. Re-

cordem que per als propostes d'aquest article els datius no-lexics son

els benefactius i els possessius. Quant als benefactius, hi ha un cert

consens sobre el fet que el paper tematic que reben es BENEFI-

CIARI; pel que fa als possessius, s'han fet diverses propostes, que in-

clouen els papers POSSESSOR (Jaeggli (1982)), META SECUNDA-

RIA (Gueron (1985)), TEMA (Yoon (1990)), FONT (Gueron

(1991)) i BENEFICIARI (Zubizarreta i Vergnaud (1991)). D'altra

banda, nosaltres som del parer que la diferencia en paper tematic es

pot relacionar amb una diferencia en el mode d'assignacio d'aquest pa-

per. Els datius lexics son arguments del verb, i el verb els assigna el pa-

per META contingut a la seva estructura argumental. Els datius no-le-

xics, en canvi, no son arguments del verb, i el verb no els pot assignar

un paper que no es present a la seva estructura argumental. Aixo cons-

titueix un problema serios, sobre el qua] s'han fet diverses propostes,

que no podrem debatre aqui".

ALBERT BRANCHADELL

Universitat Autonoma de Barcelona

8. Un cop acceptat el fet que els datius no - lexics no son arguments del verb, hi ha

dues positions basiques sobre aquesta quest16 . La primera consisteix a postular I'exis-

tencia de mecanismes per a ampliar I'estructura argumental dels verbs ; gracies a aquests

mecanismes , els datius no-lexics, tot i no ser - ho d'entrada , podrien esdevenir argu-

ments del verb. La segona posicio nega ( o simplement ignora ) I'existencia d'aquests

mecanismes , i sostc que els datius no-lexics obtenen la seva legitimacio tematica si apa-

reixen en una <,construcci6 adequada ,,. El lector que vulgui aprofundir en totes aques-

tes questions es convidat a consultar la tesi doctoral de I'autor , citada a la nota 1. En

aquesta tesi s'adopta la segona posicio, i s'atribueix la legitimacio tematica dels datius

no-lexics at fet de ser germans d'un mode V' d'un tipus determinat . Cal adonar-se, a

proposit d ' aquesta giiesti6, que la terminologia adoptada aqui (Iexic vs . no-Iexic) queda

plenament iustificada: els datius lexics son lexics perque depenen d'un element Iexic

(V), mentre que els no-lexics son no-lexics perque depenen d'un element supralexic

(V').
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