
MANUEL PEREZ SALDANYA

LES EXPRESSIONS TEMPORALS COM A PREDICATS
D'ESDEVENIMENT

0. INTROD UCCIO

Un dels problemes mes dificils que es planteja a 1'hora d'estudiar la

temporalitat en les llengues naturals consisteix a escatir quina relacio

s'estableix entre els morfemes de temps i les expressions temporals o,

dit amb unes altres paraules, entre la realitzacio gramatical i la realitza-

cio lexica de les referencies temporals.' Aquesta dificultat no es exclu-

siva, pero, de la temporalitat; ans al contrari, es retroba sempre que un

determinat valor pot ser expressat alhora per mitjans gramaticals i per

mitjans 1exics. Dificultats semblants a les que es plantegen amb el

temps es retroben, aixi, quan s'analitza la relacio existent entre els

morfemes de mode i els elements modals (verbs, conjuncions, opera-

dors, etc.) o entre els morfemes de persona i nombre i el sintagma no-

minal subjecte. Fet i fet, les analisis que s'han proposat per donar

compte de les relations temporals son semblants a les que s'han assajat

amb el mode i amb la persona. De manera molt general, es poden dis-
tingir, en tots tres casos, dos grans tipus d'analisis: les analisis sintacti-

ques i les semantiques. El qualificatiu de «sintactiques» to a veure amb

el fet que les analisis que responen a aquesta concepcio es caracterit-
zen, en general, per subordinar els morfemes als lexemes i per conside-

rar que aquells estan regits per aquests i en son un simple reflex for-
mal. El qualificatiu de «semantiques», d'altra banda, es justifica pel fet

1. El concepte d'expressions temporals s'utilitzara per a designar Is classe d'elements
que, en la terninologia traditional, funcionen com a circumstancials de temps. Aquesta
classe es categorialment heterogenia i pot estar integrada per sintagmes preposicionals
(a les tres), sintagmes nominals (el proxim dia quatre), adverbis -o prepositions intran-
sitives- (abir) i sintagmes complementadors (quan el vam veure).
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que les analisis que segueixen aquesta perspectiva resolen la relacio

morfema/lexema a partir de la consideracio que tots dos son sintacti-

cament rellevants i semanticament complementaris.

Pel que fa a l'organitzacio d'aquest treball, els epigrafs 1 i 2 se cen-

traran en aquestes dues analisis i en els problemes que plantegen.2 En

I'epigraf 3 s'adoptara una perspectiva diferent basada en la hipotesi que

la relacio entre el temps i l'expressio temporal es troba mediatitzada

per l'argument esdevenimental. Per formalitzar aquesta hipotesi, s'hi

adoptara un model d'analisi basat en les idees temporals de Reichen-

bach (1947) i en la teoria de la predicacio de Davidson (1967). En l'e-

pigraf 4, finalment, s'emprara aquest model per resoldre alguns dels

problemes que no tenen una explicacio clara des de les perspectives

sintactica i semantica.

1. ANALISI SINTACTICA

Els autors que han adoptat perspectives sintactiques utilitzen, ba-

sicament, dos arguments diferents per donar suport a aquest tipus d'a-

nalisi. El primer i mes evident es basa en la idea que els morfemes de

temps son insuficients per delimitar de manera precisa l'interval tem-

poral en que es produeix I'esdeveniment denotat pel verb. En I'oracio

(1), per exemple,

(1) En Joan se n'ana ahir

l'element que fixa de manera mes explicita la referencia temporal no es
el morfema de temps, sing l'adverbi ahir; el temps verbal, conseguent-

ment, resulta redundant i, per tant, derivable de l'adverbi.
El segon argument que pot donar suport a un tractament sintactic

to un caracter mes teoric. Concretament, fa referencia a les dificultats

2. Per motius d'espai, ens centrarem unicament en els estudis referits a la temporali-

tat. Per al mode, es pot consultar Perez Saldanya (1988); per a la persona, Brucart

(1987: S 3.1).
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que planteja una analisi composicional del temps i de les expressions

quan s'adopta un marc teoric com el de la logica temporal dissenyada

per Prior (1967). Dins d'aquest marc teoric, el fet de considerar que

els temps i les expressions son elements independents i que tots dos

contribueixen a delimitar l'interval en que es produeix l'esdeveniment

verbal implica que tant Fun corn l'altre son operadors oracionals sus-

ceptibles d'establir diferencies d'abast. Des d'aquesta perspectiva, una

oracio com ara (1), hauria de respondre a una de les dues representa-

cions segiients:

(2) a. AHIR (PAS (anar-se'n (en Joan)))

b. PAS (AHIR (anar-se'n (en Joan)))

Cap d'aquestes representations no reprodueix, pero, el valor de 1'ora-

cio (1): en (2a) l'operador PASSAT es troba sota l'abast de l'operador

AHIR i, per tant, l'anada d'en Joan hauria de ser vertadera en un temps

anterior a l'interval denotat per l'adverbi; en (2b), per contra, AHIR es

sota l'abast de PASSAT i 1'anada hauria de ser vertadera un dia abans

d'un moment passat. Una analisi del temps en les llengi es naturals ba-

sada en operadors priorians sols pot evitar aquesta paradoxa de 1'abast

de les expressions temporals a partir de la consideracio que temps i ex-

pressions tenen un estatus diferent i, mes concretament, a partir de la

idea que el temps es una marca superficial (purament morfologica o

fonologica) derivada de 1'expressi6 temporal.

1. 1. Propostes sintactiques

La perspectiva sintactica ha estat adoptada per autors vinculats a

corrents linguistics diferents. Dins les escoles estructuralistes, aquesta

perspectiva es pot trobar, per exemple, en els autors que parteixen dels

principis teorics de la glossematica o escola de Copenhaguen. Per a

Alarcos (1969), concretament, el temps es un morfema amb reccio ho-

monexual i heteronexual alhora, aixo es, un morfema que pot estar se-

leccionat, a l'ensems, per un element que es trobi en la mateixa oracio
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o nexe (reccio homonexual) i per un element que es trobi en una ora-

cio o nexe diferent (reccio heteronexual). La reccio homonexual justi-

fica la seleccio que les expressions temporals exerceixen sobre el mor-

fema de temps; la reccio heteronexual, d'altra banda, dona compte de

la «consecutio temporum» o la segiiencia de temps.'

En la tradicio generativista, el punt de vista sintactic, ha estat adop

tat per autors vinculats a l'heterodoxa semantica generativa. Per a Ki-

parsky (1968) i McCawley (1971), per exemple, els morfemes de

temps serien simples marques superficials introduides transformacio-

nalment a partir de les expressions temporals existents en l'estructura

profunda. Pel que fa a la gramatica montagueana, Dowty (1979)

adopta una perspectiva semblant a la de Kiparsky i McCawley en in-

troduir el temps verbal d'una manera sincategorematica, aixo es, per

mitja d'una regla sintactica que, a partir d'una expressio temporal, con-

verteix una oracio no temporalitzada en una altra de temporalitzada.

Esquematicament:

(3) En Joan se n'ana ahir

[En Joan anar-sen'n],

En JoanT anar-se'nvi

3. En (i), per exemple,

(i) Ens digue que arribaria I'endema

el condicional de ('oracio completiva es regit homonexualment per l'adverbi l'endemd i

heteronexualment pel verb en perfet de ('oracio principal. Dins d'aquesta concepcio, la
categoria del mode es diferencia de la del temps pel fet de ser regida o be homonexual-

ment, com en (ii), on el subjuntiu es seleccionat per la locucio adverbial tant de bo, o be

heteronexualment, com en (iii), on el subjuntiu de la completiva depen del verb de la

principal.

(ii) Tani de bo plogues
(iii) Volia que hi anessim sense avisar ningu
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Corn s'indica en la representacio anterior, anar-se'n es un verb intran-

sitiu (VI) que en combinar-se amb un terme o nom propi (T) forma

una oracio no temporalitzada (t), que, alhora, es combina amb l'ad-

verbi dc temps (AdvT) per produir l'oracio temporalitzada.

Per finalitzar aquesta revisio d'analisis sintactiques, citarem el tre-

ball de Cresswell (1973). Aquest autor considera, des d'una perspec-

tiva logicista, que mentre una oracio sense adverbi de temps corn (4a)

respondria a la lectura (4b), on ed es l'operador de passat, una altra

amb adverbi, corn (5a), respondria a la lectura (5b), on l'adverbi es Pu-

nic operador oracional.

(4) a. John slept
b. < <John, sleep> ed>

(5) a. John slept yesterday

b. < <John, sleep> yesterday>

1.2. Problemes de l'analisi sintactica

Ja s'ha assenyalat mes amunt que el punt de vista sintactic es basa

fonamentalment en la idea que les expressions temporals fixen l'inter-

val temporal en que es produeix 1'esdeveniment d'una manera mes pre-

cisa que no els temps verbals. Tot i amb aixo, aquesta perspectiva plan-

teja una serie de problemes bastant evidents. Deixant de banda els

problemes metodologics que en l'estadi d'investigacio actual suposen

aquestes hipotesis,' es poden assenyalar almenys les tres dificultats se-

guents:

a) Els temps verbals i les expressions temporals son elements sin-

tacticament independents, corn demostra el fet que els temps puguin

ser utilitzats sense expressions (e.g. (6)) i les expressions sense temps

(e.g. (7))

4. Per exemple, cap linguista vinculat a la Teoria del Regim i el Lligam no acceptaria

tractaments transformacionals corn els de Kiparsky o McCawley, per tal coin aquests

tractarnents exigeixen transformations molt poderoses i postulen categories buides

irrecuperables.
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(6) a. Cursare l'especialitat d'anglogermaniques.
b. Treballa en les oficines de la Ford.

(7) a. cAnar-nos-en dema? No, no puc.
b. La celebraci6 de la reuni6 tripartita ahir a les tres de la tarda.

Per tal de donar compte d'aquesta independencia, els autors que
adopten perspectives sintactiques es veuen obligats a diferenciar els
contextos amb expressio temporal explicita i els contextos sense ex-
pressio explicita, i a proposar-hi tractaments diferents.s Les anali-
sis sintactiques resulten, aixf, clarament antieconomiques i poc na-
turals.

b) En determinats contexts de subordinacio, s'estableix una apa-
rent contradiccio entre les expressions temporals i els temps verbals.
Aquest es el cas de les orations completives de (8), en les quals dos
temps de passat (el condicional i l'imperfet) es combinen amb expres-
sions de present o de futur:'

(8) a. En Joan ens va dir que arribaria dema
b. No sabfem que ara vivies a Mallorca

En aquest tipus de contexts, obviament, els temps no es poden obtenir
a partir de dema i ara.

c) Des d'una perspectiva purament sintactica, no es possible expli-

car el fet que expressions temporals deictiques corn ara enguany, avui,
etc. o no deictiques corn ara dilluns, a l'agost, etc. puguin apareixer

amb diferents temps verbals:

5. Des d'una perspectiva transformational, en el primer cas el morfema de temps
s'introduiria a partir de ('expressio temporal explicita mentre que en el segon s'in-
troduiria a partir d'una expressio sense realitzacio fonologica. Des d'una perspecti-
va corn I'adoptada per Dowty es igualment necessari utilitzar dues regles diferents:
unes que introdueixen el morfema a partir de 1'expressi6 temporal explicita i unes al-
tres on s'introdueix en contexts on no hi ha cap expressio. Des de I'optica adopta-
da per Cresswell, tambe es diferencien, corn s'ha assenyalat mes amunt, els dos con-
texts.

6. L'aparent contradiccio es produeix pel fet que s'hi combinen expressions deic-
tiques (ara 1 demd) amb temps anaforics (vivia i arribaria).
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(9) a. Enguany {ha viscut / viu / viura} a Mallorca

b. Dilluns {anire / vaig / vaig anar} a la perruqueria

2. ANALISI SEMANTICA

A causa dels problemes assenyalats suara, i malgrat que en oracions

com ara (1) el temps verbal sigui totalment redundant, hom ha assajat

descripcions «semantiques», descripcions de caracter componencial se-

gons les quals tots dos elements son sintacticament rellevants i semanti-

cament complementaris. Dins d'aquesta concepcio, ens centrarern basi-

cament en dues propostes diferents: a) laproposta segons la qual el temps

es comporta com els pronoms de tercera persona i pot apareixer lligat per

una expressio temporal; i b) laproposta segons la qual en algun nivell d'a-

nalisi existeix un constituent temporal en el qual l'expressio temporal es

un modificador del temps o d'algun valor associat al temps.

2. 1. Les expressions temporals com a antecedents del temps verbal

En un article classic, B. H. Partee (1973) rebutja la idea que els

temps verbals es comportin com a operadors oracionals i defensa, en

canvi, que el seu funcionament es equiparable al dels pronoms de ter-

cera persona i que, com aquests, admeten interpretacions lliures (o

deictiques) i interpretacions lligades (o anaforiques). La interpretacio

lliure es donaria en contexts en que el temps verbal no es combina amb

cap expressio temporal. El temps de (10a), per exemple, seria equipa-

rable al pronom de (10b) -utilitzat en una situacio en que el referent

del pronom es absent-: en tots dos casos es el context pragmatic el

que permetria delimitar el referent.7

7. La critica de Partee al tractament del temps com a operador es basa, concretament,

en ('oracio (l0a) i en el fet que el significat d'aquesta oracio no s'adiu amb cap de les

dues interpretacions «indefinides,, que ofereix una analisi del temps i de la negacio com

a operadors oracionals. Fet i fet, aquesta oracio no respon a la interpretacio de (i), se-

gons la qual existeix algun temps en el passat en el qual Jo no vaig apagar I'estufa; ni a la
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(10) a. I didn't turn off the stove

`No vaig apagar 1'estufa'

b. She left me
`Ella em deixa'

La interpretacio lligada, d'altra banda, apareixeria en aquells con-
texts en que el temps verbal es combina amb una expressio temporal.
El temps d'una oracio com ara (1) seria, aixi, equiparable a la interpre-
tacio lligada del pronom d'una oracio del tipus:

(11) Cadascu; diu que ell; obtindra el premi.

Igual que en (11) el pronom de tercera persona es comporta com una
variable lligada pel quantificador cadascu,^ en (1) el temps es compor-
taria com una variable d'interval temporal lligada per un antecedent,
1'adverbi ahir:

(12) En Joan PAS; anar-se'n ahir;

El desenvolupament mes detallat i mes formalitzat d'aquesta hipo-

tesi es, Sens dubte, el que realitza End (1985, 1987) dins el marc de la
Teoria del Regim i el Lligam.'' Aquesta autora tracta de resoldre dos
problemes bastant evidents que planteja la consideracio que 1'expres-
sio temporal es 1'antecedent del temps: d'una banda, la posicio estruc-
tural que han d'ocupar aquestes expressions per poder funcionar com

interpretacio de (ii), segons la qual no hi ha cap temps en el passat en el qual jo vaig apa-
gar Pestufa.

(i) PAS (NO (apagar ( jo, Pestufa)))

(ii) NO (PAS ((apagar (jo, Pestufa)))

Com s'ha assenyalat suara , el valor temporal d'aquesta oracio no es indefinit lino definit:
I'oracio remet a un interval temporal definit contextualment.

8. La interpetacio d'aquest pronom seria , concretament, la seguenr. Cadascu x, x diu
que x obtindra el premi.

9. La idea que I'expressio temporal Iliga el temps Lambe es troba , entre d'altres, cn
Bauerle i Stechow ( 1980) i Richards ( 1982).
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a antecedent del temps, aixo es, la posicio des de la qual l'expressio co-

manda-c i Iliga el temps ; " d'una altra , el fet que la relacio de Iligam exi-

geix una correferencialitat que en oracions com la de ( 1) no es d6na,

per tal com ahir no denota el mateix interval que el temps de passat

sing un interval que inclou el del temps . Per tal de resoldre el primer

problema, Enc es veu obligada a assumir que les expressions de temps

ocupen la posicio de germana de flexi6 barra (FLEX):

(13) FLEX'

FLEX'

FLEX

Temps

SV

SAdv

Des d'aquesta posicio, les expressions temporals es comportarien com

qualsevol altre antecedent que lligui una variable, ja que comanda-

rien-c el temps i, cons equentment, podrien Iligar-lo.

Quant al segon problema, Enc considera que la interpretaci6 tem-

poral requereix un sistema de doble indexacio semblant al que Heim

(1982) utilitza per copsar el fet que en una oraci6 com ara (14):

(14) [Els nois] elegiren com a delegada []a noia de cabell roig]

la noia de cabell roig pugui pertanyer al grup de nois que 1'elegiren.

D'acord amb el convencionalisme de la doble indexacio si dos ele-
ments tenen el primer index igual, aleshores son correferencials, pero
si tenen el segon index igual pero no el primer, aleshores el coman-

dat-c (la variable) es inclos en el comandant-c (l'antecedent). Des d'a-

10. En la Teoria del Regim i el Lligam, la relacio de Iligam to un caracter estructural i

es basa en la relacio de comandament-c. Un element a comanda-c un element b, ssi ni a

domina b ni b domina a i la primera projecc16 que domina a tambe domina b. D'altra

banda, a Iliga b ssi a comanda b i a i b van coindexats.
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questa perspectiva, I'oracio (1) respondria a la interpretacio temporal

de (15) i seria vertadera si dins ]'interval temporal denotat per I'adverbi
ahir hi ha un subinterval en el qua] es veritat que en Joan se n'ana.

(15) En Joan PASS;, > anar-se'n ahir<k, ^

Tot i aquestes matisacions d'Enc, la idea que I'expressi6 temporal
es 1'antecedent del temps continua plantejant una serie de deficiencies:

a) Els antecedents que Iliguen una variable es caracteritzen, estruc-
turalment, per ocupar una posici6 mes alta que la variable i, lineal-
ment, per precedir-la gairebe sempre. Les expressions temporals sf que
ocupen una posici6 mes alta que el temps en el tractament d'Enc pero
normalment s'hi posposen.

b) Fins i tot aquesta posicio estructural mes alta resulta problema-
tica. Com ha fet notar Stroik (1990a), entre el complement directe i
l'express16 de temps (o de floc) s'estableix una serie d'asimetries sem-
blants a les que es donen entre el subjecte i el complement directe, asi-
metries que no es poden explicar si s'adopta la hipotesi que 1'express16
temporal ocupa la posici6 postulada per Enc."

11. A tall d'exemple, comentarem una d'aquestes asimetries, la polaritat negativa
d'oracions com ara:

(i) John saw no one anytime
(ii) John saw anyone never

Com es sabut, elements del tipus anytime o anyone son termes de polaritat negativa que
s'han de trobar sota I'abast (sota el comandament-c) d'un operador negatiu (no one i
never en els exemples anteriors). Si I'analisi d'En4 fos correcta I'oracio (i) hauria de ser
agramatical, puix que no one, des de la seva posicio dins el SV, no podria comandar-c
anytime situat a FLEX'. D'altra banda, I'oracio (ii) hauria de ser gramatical per tal com
never si que comandaria-c anyone. L'analisi d'En4 preveu, doncs, exactament el contrari
del que ocorre. Les asimetries analitzades per Stroik, es poden explicar des de dues
perspectives diferents. Considerant, com fa Larsson (1988 i 1990), que en I'estructura
profunda, l'ordre lineal reflecteix I'ordre estructural i, per tans, que les expressions
temporals, pel fet de situar-se a la dreta del complement directe, ocupen una posicio
mes baixa que aquest. Des d'aquesta optica en (i) el complement directe comandaria-c
I'expressio temporal i I'oracio seria gramatical, mentre que en (ii) I'expressio no co-
mandaria-c el complement directe i l'oracio seria agramatical. Una altra possibilitat,
molt menys abstracta pero tambe menys restrictiva, es la d'adoptar la hipotesi de Jac-
kendoff (1990), segons la qual en les relacions de Iligam intervenen factors estructurals
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c) Els temps verbals no s'identifiquen amb cap de les categories re-

ferencials que admeten relacions de Iligam. Noteu que, d'una banda, el

temps s'assembla a les anafores ( i. e. si mateix , es/se ) i es diferencia dels

pronominals ( i. e. ell, el/lo ) pel fet que 1 ' antecedent es troba dins la

mateixa categoria rectora, aixo es, dins la mateixa oracio, que el

temps. '' D'una altra , s'assembla als pronominals i es diferencia de les

anafores pel fet que pot apareixer en contexts Iligats ( quan va acompa-

nyat d'una expressio temporal ) o en contexts Iliures ( quan apareix tot

sol).

2.2. Les expressions temporals com a modificador del temps

El punt de vista semantic amb mes defensors es basa en la idea que
la forma temporal completa esta integrada per les expressions tempo-
rals i el temps verbal 1 que , en algun nivell de projeccio ( el nivell logic o
el semantic , normalment ), tots dos elements formen un unit consti-
tuent que to com a nucli el temps verbal ( o algun dels valors associate
at temps ) i com a modificador 1'expressi6 temporal."

i lineals. Si es postula que ('expressio temporal ocupa una posicio adjunta del SV, les dife-

rencies de gramaticalitat anteriors s'explicarien a partir de la relacio de comandament-m,

menys restrictiva que no lade comandament - c (a comanda -m b, ssi nil a domina b nib do-

mina a i la primera projeccio maxima que domina a tambe doming b). L'oracio ( 1), aixi,

seria gramatical ja que I'objecte directe precedeix i comanda-m I'adverbi ( acceptant que

les positions creades per adjuncio son transparents al comandament ). L'oracio ( ii) seria

agramatical pel fet que I'adverbi comanda-m el temps pero no el precedeix . Cap de les

dues hipotesis exposades no afecta les idees basiques del que es defensara en aquest arti-

cle. Tot i aixo, per evitar representacions excessivament abstractes, adoptarem el punt de
vista traditional de considerar que les expressions de temps ocupen la posicio adjunta de
SV.

12. La categoria rectora d'un element come aquest element , un rector d'aquest ele-
ment i un subjecte accessible ( un subjecte lexic o concordanca).

13. Vlanch (1981: 73), pero , inverteix els termes de la relacio en considerar que el

temps es un modificador de ('expressio de temps. L'oracio ( 1) respondria , des d'a-
questa perspectiva , a la representacio (PASSAT (AHIR)) (ANAR-SE'N (en Joan)), i
seria vertadera ssi la proposicioANAR-SE'N (l'Enric) es vertadera dins ('interval deno-
tat per ahir, tenint en compte que aquest interval se situa completament en el passat.
Aquesta hipotesi no ens sembla acceptable per les seguents raons: a) si admetem que
els modificadors restringeixen l'abast de nucli, s'haura de concloure que ('expressio
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Des d'una perspectiva Iogica, aquestes idees es poden trobar en els

treballs de Nef (1981), Dowty (1982) o Richards (1982)), autors que

tracten d'evitar la paradoxa de I'abast de les expressions temporals

(veg. § 1) a partir de la consideracio que temps 1 expressions temporals

s'introdueixen simultaniament sense establir diferencies d'abast. La

representacio logica de l'orac16 (1) seria, aixi, quelcom semblant a:"

(16) (AHIR, PAS) ( anar-se'n (I'Enric))

Des d'aquesta perspectiva, es pot resoldre tambe un terra que ha

preocupat els estudiosos de les expressions temporals: i'ambiguitat

temporal d'oracions com ara (17).

(17) La secretaria havia dinat a les tres

Aquesta oracio, segons el context sintactic o textual en que aparegui,

pot tenir dues interpretacions temporals diferents: pot indicar que

l'accio de dinar es produeix o be a les tres o be amb anterioritat a les

tres. Si admetem que el plusquamperfet es un passat de passat i que e'l

seu valor logic pot ser copsat mitjancant dos operadors de passat, les

dues interpretacions comentades suara respondrien, respectivament, a

les representacions logiques seguents:

(18) a. PAS ((A LES TRES, PAS) (dinar ( la secretaria)))

b. (A LES TRES, PAS) (PAS ( dinar ( la secretaria)))

El punt de vista semantic es troba tambe en Reichenbach (1947) i
en seguidors de les seves hipotesis com ara Smith (1978) o Hornstein
(1990). Es ben conegut el fet que Reichenbach s'allunya de la tradicio

temporal es el modificador del temps i no a I'inreves; i b) hi ha moltes oracions on no
apareix cap express16 temporal; si s'adopta la hipotesi de Vlanch, caldra acceptar, com fa
ell, I'existencia de proto-adverbis, d'adverbis profunds sense realitzacio fonetica, el valor
dels quals es delimitat pel context.

14. En aquest punt, seguim la representacio proposada per Nef (1981), per tal com

es la mes grafica 1 la que requereix un aparell formal menor.
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logica segons la qual els temps funcionen com a operadors oracionals i

considera, en canvi, que el valor dels temps depen de les relacions esta

blertes per tres moments diferents: el moment de 1'acte de parla (P), el

moment de la referencia (R) i el moment de 1'esdeveniment (E). Se-

guint la formalitzacio de Hornstein, un temps com ara el plusquam-

perfet tindria el valor indicat en (19), on assenvala que el moment

de I'esquerra es anterior al de la dreta:

(19) E R P

Partint d'aquests pressuposits, la funcio de les expressions tempo-

rals consistiria a modificar o be el moment E o be el moment R (veg.

Hornstein, 1990: § 1.4). L'ambiguitat de l'oracio (17) es deuria, per

tant, a aquesta doble possibilitat:'s

(20) a. E_R_P b. E_R_P

I I
a les tres a les tres

2.3. Objeccions a les analisis semdntiques

Aquest tipus d'analisis basades en la idea que 1'expressi6 temporal

es un modificador del temps verbal (o d'algun valor abstracte vinculat

al temps) no es exempt, pero, de problemes. Comptat i debatut, les ex-

pressions temporals no necessiten modificar cap temps, com demostra

el fet que puguin apareixer en contexts nominals com ara

(21) La celebracio de la reunio tripartita ahir a les tres de la tarda.

Allo que sembla suggerir aquest tipus d'exemple es que les expres-

I5. Una perspectiva semblant a aquesta adopta Branchadell (1989) en cons IderarqLIC

en la F(orma) L(ogica)' les expressions de temps funcionen com a modificadors, i con-

cretament com a especificadors, del sintagma temporal que to com a nucli variables

d'intervals temporals equiparables als moments de Reichenbach.
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sions temporals no modifiquen el temps verbal sing un esdeveni-
ment: en l'exemple anterior, l'esdeveniment denotat pel substantiu
deverbal celebracio.

Un segon problema relacionat amb ('anterior es deu al fet que la

delimitacio de l'interval (o els intervals) en que es produeix 1'esdeve-

niment no nomes esta condicionada pel temps verbal i per les expres-

sions temporals sing tambe per la mateixa naturalesa de I'esdeveni-

ment, o per dir-ho amb paraules mes tecniques, per la modalitat de

l'accio. Aquest fet es pot comprovar facilment en les dues oracions

seguents:

(22) a. En Joan i en Pere es llevaven a les deu
b. En Joan i en Pere eren a casa a les deu

Tot i que en les dues oracions s'utilitza el mateix temps verbal i la

mateixa expressio temporal, la interpretacio tempo-aspectual es dife-

rent: en la primera, el fet que el verb sigui puntual fa que la interpre-

tacio mes normal sigui 1'habitual (en el passat, I'accio es repetia de

manera habitual a les deu); en la segona, el fet que el verb sigui esta-

tiu fa, per contra, que la interpretacio mes normal sigui la imperfec-

tiva (en el moment denotat per l'expressio temporal, es trobaven a

casa). D'altra banda, cal tenir en compte el fet que si determinades

diferencies de gramaticalitat es deuen a la combinacio dels temps

amb les expressions temporals (per exemple, les de (23a)), d'altres es

deuen a la combinacio de les expressions amb els verbs (les de

(23b)):

(23) a. Hi {treballaren/:' treballaveni des del dilluns dia 5 fins al diious

dia 15

b. En Pere les va adormir/'va dormir^ a les quatre

Del que s'ha assenyalat fins ara, es pot deduir la necessitat de
proposar un model d'analisi que tracti d'integrar no nomes les ex-
pressions temporals i els temps verbals sino tambe la modalitat de
I'accio i, en general, les propietats sintactico-semantiques del verb.
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En les pagines que segueixen es proposara un model d'analisi que con-

jumini aquests tres aspectes, un model que integri els aspectes essen-

cials de la proposta temporal de Reichenbach (1947) amb la teoria dels

esdeveniments formulada originariament per Davidson (1967).

3. TRACTAMENT ALTERNATIU

3.1. Una andlisi neo-reichenbachiana del temps i de l'aspecte

En uns altres treballs," hem defensat la conveniencia d'analitzar el

temps verbal a partir d'una perspectiva que reculli les idees basiques de

la proposta de Reichenbach, pero que hi introdueixi algunes modifica-

tions; concretament: a) la consideracio que P, R i E son intervals i no

moments temporals;" b) el fet que aquests intervals es relacionen de

dos en dos (i, per tant, que no es localitzen en la mateixa lfnia temporal

ordenats els uns darrere dels altres) I que la relacio establerta entre R i

P delimita la categoria del temps i la relacio establerta entre E i R la ca-

tegoria de l'aspecte; i c) la idea que aquestes relacions poden ser de tres

tipus: anterioritat, simultaneitat 1 superposicio. En (24), es delimita el

valor tempo-aspectual d'algunes formes d'indicatiu a partir de les con-

sideracions anteriors. En aquestes representacions els simbols «,»

1 .0- indiquen, respectivament, que ('interval de la dreta es posterior,

simultani i superposat al de I'esquerra.

(24) a. present: P,R & ROE

b. indefinit: P,R & ER

c. perfet: R_P & R,E_

d. imperfet: R_P & ROE

e. plusquamperfet: R_P & E R

f. conditional: R-P & R-E

16. Perez Saldanya (1991) i Cuenca Ordinyana i Perez Saldanya (1992).

17. Sobre el terra dels intervals temporals, veg., per exemple, Moreno Cabrera

(1987).
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En aquesta proposta pot sobtar el fet que l'aspecte s'identifiqui
amb la relacio que R estableix amb E. Cal tenir en compte, pero, que

aquesta relaci6 permet recollir el valor que tradicionalment s'ha ator-
gat a aquesta categoria . Comrie ( 1976: 3 ), per exemple , caracteritza
l'aspecte com la manera de concebre l'organitzacio temporal interna
d'una situacid i dona suport a aquesta definicio a partir d'oposicions
com la de l'imperfet i el preterit perfet (cantava /canto ) tot indicant
que el primer copsa la situacid des de dins i el segon des de fora, des de
la seva globalitat . Des de la perspectiva adoptada aqui, aquesta oposi-

ci6 pot recollir - se facilment a partir de la idea que en l'imperfet 1'esde-
veniment se superposa a la referencia ( ROE), mentre que en el perfet,
referencia i esdeveniment coincideixen ( R,E)."

Deixant de banda el terra de l'aspecte , cal afegir que aquestes idees
poden ser facilment recollides en la sintaxi ( en l'estructura - P i en I'es-
tructura - S) a partir de la hipotesi que les categories flexives son el nu-
cli de projeccions maximes i que el verb, mitjancant el moviment de
nucli a nucli , incorpora en la sintaxi els diferents afixos verbals ( cf. Po-
llock, 1989, i Chomsky, 1989). Aquestes idees poden ser exemplifica-
des per mitja de la forma verbal cantariem . Corn s' indica en la repre-
sentac16 sintactica (25), I'afix -r- to un valor aspectual i indica que E es
posterior a R; 1'afix -ia- to un valor temporal i assenyala que R es ante-
rior a P; l'afix -m, finalment, es un element de concordanca que indica
primera persona del plural.

El verb, d'altra banda, es desplaca , per mitja de la regla del trasllat
de nucli a nucli per tal d'incorporar els diferents afixos en I'estructu-
ra-S. El resultat d'aquest proces d'incorporacid dona com a resultat la
forma canto + r+ia+m que encara hauria de sotmetre's a les regles fo-
nologiques del catala.

18. Mes avail, d ' altra banda , tractarem de demostrar que aquesta caracteritracid de
I'aspecte permet explicar facilment les multiples interrelations que s'estableixen entre
aquesta categoria morfosintactica 1 la categoria lexica de la modalitat de I'accio.
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(25) SConc

Esp Conc'

Conc

-m T

RI P

-ia-

ST

Asp SV

I I
R_E I

V'

V

SAsp

I
canta-

3.2. La teoria dels esdeveniments

293

Una analisi temporal com la proposada suara es facilment compati-

ble amb la teoria dels esdeveniments formulada originariament per

Davidson (1967) i desenvolupada dins d'un marc teoric generativista

per Rothstein (1985) i Higginbotham (1985). La teoria dels esdeveni-

ments tracta de resoldre, basicament, el problema de la impossibilitat

que existeix en la logica de primer ordre de quantificar (i de predicar)

sobre predicats, en contra del que sembla normal en les Ilengues natu-

rals." La solucio apuntada per Davidson consisteix a postular que els

verbs actius son predicats que seleccionen com a argument un esdeve-

niment que pot ser quantificat i sotmes a d'altres predicacions. Des

d'aquesta perspectiva, un predicat del tipus colpejar no seria biargu-

mental sino triargumental, per tal com seleccionaria un agent, un pa-

cient i un esdeveniment; aixi mateix, una oracio com ara (26a) respon-

dria a la representacio logica de (26b), on la variable d'esdeveniment es

lligada pel quantificador existencial.

19. En una oraci6 com ara Vaigparlaramb en Rafel quatrevegades a l'entrada de la Fa-

cultat, sembla bastant evident que quatre vegades i a Pentrada de la Facultat incideixen

sobre el predicat parlar o, si es vol, sobre el predicat compost parlar amb en Rafel.
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(26) a. En Joan colpeja en Pere

b. 3e (esdeveniment (e) & colpejar (en Joan, en Pere, e))

Per tal d'integrar la teoria dels esdeveniments dins d'una perspec-

tiva generativista, Rothstein diferencia la categoria Temps de la cate-

goria Flexio i suggereix que tots els verbs, i no unicament els actius,

prenen un argument esdevenimental que es realitza a Flexio. Higgin-

botham, d'altra banda, recull tambe aquesta idea en el seu estudi sobre

les relacions predicat-argument. Per a Higginbotham, les deferents po-

sicions argumentals seleccionades per un predicat es « descarreguen>

(es tanquen en termes logics) de quatre maneres diferents, de les quals

tres son rellevants per al nostre estudi: 1' <assignacio tematica», el «111_

gam tematic» i la <identificacio tematica>>. L'assignacio tematica es

dona en aquells contexts en que un predicat atorga paper tematic a un

argument que ocupa una determinada posicio estructural (el verb col-

pejar, per exemple, atorga paper tematic pacient al SN que ocupa la po-

sicio de germana de V).

El lligam tematic, el procediment que ara ens interessa, es dona en

contexts en que no hi ha cap argument que ompli una determinada po-

sicio estructural. En aquests casos, la posicio argumental es descarrega

en ser lligada per una categoria funcional que, en sentit ampli, actua

corn una mena de quantificador. Segons Higginbotham, es la categoria

Flexio la que lliga i atorga una interpretacio existencial a la posicio de

]'argument esdevenimental. Tenint en compte les idees tempo-aspec-

tuals desenvolupades en I'epfgraf anterior, podrfem perfilar aquesta

proposta a partir de la hipotesi que es la categoria Aspecte, i mes con-

cretament, l'interval E d'Aspecte el que Iliga l'argument esdevenimen-

tal i el que satura aquesta posicio argumental. Fet i fet, es aquest inter-

val el que actualitza ]'esdeveniment en emmarcar-lo en una referencia

temporal i, de retruc, en atorgar-11 caracter existencial.2-

20. El paral•lelisme entre el SN i el SV es des d'aquesta perspectiva pertccte. Higgin-

botham considera que els noms, pel fet de poder funcionar corn a predicats, contenen

una posicio argumental que es descarrega en ser lligada pel determinant. Des d'aquesta

perspectiva tindrfern que tant en el cas del SN corn en el SV, la posicI6 argumental no

realitzada se satura en ser lligada per les categories funcionals Determinant i Aspecte,
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Aquesta relacio de Iligam tematic apareix esquematitzada en (27);

l'asterisc indica el punt en el qual la posicio oberta de l'esdeveniment

ha estat descarregada.

(27)

Asp

R, E

SAsp <e*>

SV <e>

V <e>

El darrer procediment de descarrega, el de la identificacio tematica,

s'analitzara en 1'epfgraf seguent en explicitar la idea que les expressions

temporals son predicats d'esdeveniments.

3.3. Les expressions temporals com a predicats d'esdeveniments

El fet de postular 1'existencia d'un argument esdevenimental per-

met deixar de banda la idea que les expressions temporals incideixen

directament sobre els temps verbals i considerar, per contra, que la re

lacio entre el temps i 1'expressi6 esta mediatitzada per aquest argu-

ment. Partint d'aquesta idea, es pot considerar que les expressions

temporals son predicats d'esdeveniments i, concretament, que relacio-

nen un esdeveniment amb un interval temporal. Un sintagma preposi-

cional com ara a les tres, per exemple, consta d'un element propiament

predicatiu, la preposicio a, que selecciona dues posicions diferents que

anomenarem I i e. La posicio 1 es descarrega per mitja de 1'assignacio

tematica: la preposicio a marca amb cas oblic i amb paper tematic

temps la posicio omplerta amb el SN les tres. La posicio de 1'esdeveni-

ment, e, no pot descarregar-se per mitja d'aquest procediment d'assig-

nacio, per tal com no hi ha cap element que ompli aquesta posicio. El

procediment de descarrega to a veure, per contra, amb el que Higgin-

categories que, a mes d'ocupar posicions estructurals semblants respecte al nucli lexic (el
nom i el verb), es caracteritzen per actualitzar (o determinar) aquest nucli.
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botharn anomena « identificaci6 tematica ,,. D'acord amb aquest proce-
diment, la posicio oberta de la preposicio se satura en identificar-se
amb la posicio tambe oberta del verb. En ( 28), s'esquematitzen els di-
ferents procediments de saturacio analitzats fins ara:

(28) SAsp <e'>

Asp SV <e>

R, E SV <e> SP <1=", e*>

I

^r
identificacio-th

l

P <1, e> SN

La posicio I de la preposicio es descarrega per mitja del marcatge

tematic del SN; la posicio e de la preposicio, d'altra banda, es descar-
rega per identificacio tematica amb la posicio e del verb, que, al seu
torn, es descarrega en ser lligada tematicament per l'interval E d'As-

pecte. Tenint en compte aquests procediments de saturacio , una ora-
ci6 com ara (29a) respondra a la interpretacio logica de (29b), segons
la qual I'oracio es vertadera si i no mes si hi ha un esdeveniment que es
produeix en un interval anterior a l'acte de parla , que es produeix a les
tres i que consisteix en I'acci6 de plorar el nen.

(29) a.

b.

El nen plora ales tres

3e (esdeveniment ( e) & R_P & R, E & en (e, E) & a (e, les tres) &
plorar (el nen, e))

Tenint en compte aquesta perspectiva , la agramaticalitat d'una ora-
cio com ara (30),

(30) "El nen plora dema
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es deura a la incompatibilitat que s'estableix entre la predicacio de

1'adverbi, que situa 1'esdeveniment en l'ambit del futur, i el Iligam de
]'interval E, que el situa, en canvi, en l'ambit del passat. D'altra

banda, el fet que en oracions com ara (31a i b)

(31) a. Se'n va a Londres deura
h. Va dir que se n'anava a Londres I'endema

no es produeixi cap mena d'agramaticalitat caldra explicar-lo a partir

de Ies propietats aspectuals del present i I'imperfet i, concretament,

a partir de la idea que el tipus de relacio establerta en tots dos casos

per «0» (ROE) es neutra (o no marcada) respecte a la relacio esta-

blerta per «_» _(R_E):'' es el caracter no marcat d'aquest interval E

el que permet que ]ligui un esdeveniment situat en I'ambit de la

posterioritat. El resultat d'aquesta combinacio es el que Huddleston

(1969: 788) anomena valor de futur programat: es tracta d'un esde-

veniment futur la realitzacio del qua] ha estat calculada o plane-

jada.

Deixant de banda el terra de les compatibilitats temporals entre

els temps i les expressions, i abans de centrar-nos en altre tipus de

compatibilitats, conve insitir en el fet que el mateix que s'ha asse-

nyalat fins ara per al sintagma preposicional a les tres es valid per a

les altres expressions temporals, independentment de la categoria

sintactica a que pertanyin. La rao es ben evident: la capacitat de

funcionar com a predicats no esta restringida a cap categoria grama-

tical, corn es pot comprovar en els exemples de (32) on els sintag-

mes entre claudators prediquen sobre els sintagmes nominals que

els precedeixen.

2I. Aquesta idea es troba en totes les aproximacions estructuralistes al temps verbal

(veg., per exemple, els treballs d'Alarcos (1976) i Blasco (1982)). Des d'una perspectiva

reichenhachiana, Hornstein (1990) dona compte d'aquest tipus de combinacions a par-
tir de la idea que una expressio temporal pot convertir l'«estructura basica del temps,,
en una .•estructura temporal derivada>> sempre que es mantingui I'ordre dels intervals.

Des d'aquesta perspective, el canvi de P,R,E en P,R_E. seria gramatical, mentre que el
canvi de 11,R,-1 en E P,R no ho seria.
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(32) a. Deixa el Ilibre [ sr damunt la taula]

b. Tots consideren I'Enric [SN un bon candidat]
c. Vain trobar l'Enric [snd, molt malament]

La situacio es, doncs, semblant per a les expressions temporals:

aquestes expressions es caracteritzen per funcionar com a predicats

d'esdeveniments , i aixo, independentment que l'expressio sigui un sin-

tagma preposicional (a les tres ), un sintagma nominal (el proxim dia

quatre ), un adverbi - o preposicio intransitiva - (ahir ) o un sintagma

complementador (quan el vam veure).''

4. COMBINACIONS D'EXPRESSIONS TEMPORALS, VERBS

1 TEMPS VERBALS

Des de la perspectiva adoptada en aquest treball, es relativament

senzill donar compte de les diferencies de gramaticalitat que presentee

les combinacions d'expressions temporals , verbs i temps verbals de

( 23), que ara reprodu 'im de bell nou.

(23) a. Hi i treballaren /: treballaven } des del dilluns dia 5 fins at dijous dia 15

b. En Pere ies va adormir/ va dormir } a les tres

Aquestes agramaticalitats cal atribuir-les, d'una banda, a les restric-

cions que els verbs i les expressions temporals exerceixen sobre ('argu-

ment esdevenimental (al tipus d' argument esdevenimental que selec-

cionen ) i, d'una altra , a les peculiaritats de la categoria Aspecte.

Comencarem per analitzar la tipologia dels arguments esdevenimen-

tals seleccionats pel verb i les possibilitats de combinacio amb les defe-

rents classes d'expressions temporals.

22. Pel que fa a la hipotesi que els sintagmes nominals amb valor temporal son predi-

cats d'esdeveniment , es pot consultar Stroik ( 1990b ). Respecte a la problematica d'a-

questes expressions en catala , veg. Sola (1987 : 101-115).
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4. 1. Combinacions de verbs i expressions temporals

Les restriccions sobre ('argument esdevenimental poden ser siste-

matitzades facilment si s'assumeix, amb Vendler (1967), que els verbs

(o composicionalment els sintagmes verbals) seleccionen quatre tipus

diferents d'esdeveniments: els estats, ee (saber, estar malalt, dormir,

etc.), les activitats, e,, (menjar, correr, escriure, etc.), els assoliments, ea,

(trobar, adormir-se, adonar-se, etc.) i les realitzacions, e,. (menjar-se

una poma, escriure un Conte, correr mil metres, etc.).

Cada un d'aquests esdeveniments presenta una temporalitat in-

terna (una modalitat de 1'acci6) diferent, que pot ser caracteritzada en

termes de proces i resultat. Les realitzacions, per exemple, son esdeve-

niments que consten d'un proces que cuimina en un determinat resul-
tat (en escriure una Carta, el proces d'escriure to com a resultat la Carta
escrita). Les activitats i els assoliments, d'altra banda, es redueixen a
un d'aquests constituents: les activitats son esdeveniments processuals
i els assoliments, esdeveniments resultatius. Els estats, finalment, es-
tan mancats de proces i de resultat. Esquematicament:

(33) a. realitzacio: + proces, + resultat

b. activitat: + proces, - resultat

c. assolinient: - proces, + resultat

d. estat: - proces, - resultat

De manera semblant al que hem fet amb els verbs, les expressions
temporals tambe poden ser classificades segons les propietats tempo-
rals de l'esdeveniment que seleccionen. Seguint la caracteritzacio rea-

23. Corn indiquen els predicate que apareixen entre parentesi, la seleccio d'un o d'un

altre tipus d'esdeveniment de vegades no depen unicament del verb sing del conjunt
format pel verb i el complement directe: escriure, per exemple, es una activitat, mentre

que esnyiure una Carta es una realitzacio. Que es tracta de predicats amb propietats tem-
porals diferents es pot comprovar facilment a partir de les diferencies de gramaticalitat
de les orations seguents:

(1). Escrigue durant quatre hores

(ii). , Escrigue una Carta durant quatre hores
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litzada per Vlanch ( 1981), es poden diferenciar tres tipus d'expres-
sions temporals : les situacionals , les puntuals i les duratives.21

( 34) a. situacionals : ahir, 1'any passat, per Nadal, etc.
b. puntuals : a les dues, en aquell moment, etc.
c. duratives: de tres a sis , durant el rues de mare, etc.

Les expressions situacionals no seleccionen cap tipus concret d'es-

deveniment , per tal com no fan referencia at temps intern de l'esdeve-

niment sing a l'interval temporal DINS (in) el qual es realitza:

( 35) En Pere jestigue malalt ( estat ) / juga a tennis ( activitat) / escrigue una

carta ( realitzacio ) / troba I ' anell (assoliment)} ahir

Els altres dos tipus d'expressions si que fan referencia al temps in-
tern de I ' esdeveniment i sf que estableixen algun tipus de restriccio.
Les expressions puntuals assenyalen que l'esdeveniment es produeix
EN (at) un interval i, per tant, son perfectament compatibles amb els
assoliments que, pel fet de ser resultatius son esdeveniments de conse-
cucio immediata ; es poden combinar amb els esdeveniments de carac-
ter processual ( les activitats i les realitzacions ) sempre que siga possi-
ble la interpretacio d'inici o d ' acabament de 1'esdeveniment; i son
generalment incompatibles amb els estats:

( 36) En Pere { troba I'anell ( assoliment ) / juga a tennis ( activitat ) / escrigue

una carta ( realitzacio ) / estigue malalt ( estat )} a les tres

Les expressions duratives , finalment, es produeixen DURANT

(for) un interval i son compatibles amb els esdeveniments no resulta-

tius (els estats i les activitats ) pero son dificilment compatibles amb

els resultatius ( les realitzacions i els assoliments):

24. En aquest punt seguim basicament la proposta de Vlanch (1981). Ens separem

d'aquesta proposta en considerar que expressions corn ara dilluns o l'any passat sOn si-

tuacionals I no inclusives.
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(37) En Pere { estigue malalt ( estat ) / juga a tennis (activitat) / ' escrigue una

carta (realitzacio) / ' '-troba l'anell (assoliment )} durant tres bores

4.2. Combinacion, de verbs i expressions temporals amb temps

verbals

Les restriccions introduides pels temps verbals i, concretament,

per ('interval E d'Aspecte poden ser explicades d'una manera semblant

a les restriccions establertes pets verbs i les expressions temporals. De

manera general, cal diferenciar dos tipus de temps verbals: els que te-

nen un aspecte no imperfectiu o global i els que tenen un aspecte im-

perfectiu. Els primers (on s'inclouen tots els temps excepte el present

i l'imperfet) es caracteritzen per copsar l'esdeveniment en la seva tota-

litat sense fer cap tipus de referencia at desenvolupament intern. Els

segons (on s'inclouen el present i l'imperfet) es caracteritzen, en

canvi, per remetre al desenvolupament 1'esdeveniment tot fent abs-

traccio de l'acabament. Retornant al model neo-reichenbachia detimi-

tat mes amunt, les formes amb aspecte global son aquelles en que I'm-

terval E es anterior, posterior o coincident amb l'interval R (E R;

R_E; R,E); les formes amb aspecte imperfectiu, en canvi, son aquelles

en que l'interval E se superposa a ('interval R (ROE).

La caracteritzacio anterior permet preveure que les formes imper-

fectives siguin dificilment compatibles amb els assoliments, que re-

duits a la consecucio d'un resultat dificilment poden ser copsats en el

seu desenvolupament (e. g. (38a)). Tambe son dificilment compatibles

amb les expressions duratives, que circumscriuen l'esdeveniment entre

uns limits temporals (e. g. (38b)); i amb les expressions puntuals, que

el limiten a un moment (e. g. (38c)):

(38) a. '`Ens digue que trobava el rellotge
b. "Hi treballaven des del dilluns dia 5 fins al dijous dia 15

c. ?'-Aquell dia Ilegia una novella a les sis

Tot 1 amb aixo, aquestes combinacions son perfectament gramaticals
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quan s'adopta una interpretacio de caracter habitual, per tal com alto
que resulta ara imperfectiu, alto que es copsa en el seu desenvolupa-
ment no es 1'esdeveniment concret sino el conjunt d'esdeveniments
que es repeteix de manera habitual:

(39) a. Ens digue que sempre que perdia un rellotge el trobava I'endema
b. Treballaven de quatre a cinc (=`habitualment treballaven ...')
c. Normalment Ilegia una novella a les sis

Aquesta caracteritzacio dels temps tambe permet preveure que de-

terminats estats poc restringibles temporalment siguin incompatibles

amb les formes verbals globals, per tal com aquestes pressuposen l'i-

nici i l'acabament de l'esdeveniment:

(40) La finestra de la meva habitacio {^ fou / era} rodona

4.3. Ambiguitats estructurals

Abans de finalitzar aquest treball, conve retornar al tema de I'ambi-

guitat temporal d'oracions com ara (17), que reproduim ara de bell

nou:

(17) La secretaria havia dinat a les tres

Com s'ha assenyalat mes amunt, aquesta oracio pot tenir dues inter-

pretacions diferents: pot indicar que l'accio de dinar es produeix o be

a les tres o be amb anterioritat a les tres. La primera d'aquestes inter-

pretacions s'adiu perfectament amb I'analisi que s'ha desenvolupat

fins ara: l'expressio a les tres predica sobre l'esdeveniment verbal que

Iliga l'interval E d'Aspecte. El problema es planteja amb la segona in-

terpretacio, amb la interpretacio segons la qua] I'esdeveniment es an-

terior a l'interval denotat per a les tres. Per poder donar compte d'a-

questa interpretacio, es pot adoptar la idea suggerida, entre d'altres,

per Zagona (1988) 1 Abush (1990), segons la qual el verb auxiliar ha-
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ver selecciona una posicio argumental diferent de la posicio e del verb

principal: la posicio que anomenarem <<r>>. Des d'aquesta perspectiva,

I'estructura sintactica d'una forma com ara havia dinat respondria a la

seguent representaci

(41) ST

T

R P Vaux
I <r>

-ia

hav-

SVaux

Conc

I
0

SConc

Asp

E-R

-d-

SV
I
V
<e>

dina-

D'acord amb aquesta representaci6, l'auxiliar haver selecciona una

posici6 r (que es descarregara en ser Iligada per ('interval R de Temps)

i pren corn a complement el sintagma que to com a nucli lexic el verb

principal. Aquest sintagma, d'altra banda, esta integrat per dues cate-

gories funcionals: la categoria de Concordanca (que d6na compte de la

relaci6 del participi amb el clftic de complement directe: me les he

menjades, per exemple) i la categoria d'Aspecte (que s'identifica amb

I'afix -d-'1 i assenyala que ('interval E es anterior a l'interval R).'"

Partint d'aquesta caracteritzaci6, I'ambiguitat de l'orac16 (17) pot

ser caracteritzada, no com a ambiguitat logico-semantica, sin6 corn a

ambiguitat estructural: I'express16 temporal pot ocupar dues posicions

estructurals diferents, la d'adjunt del SV o la d'adjunt del SVaux, i per

25. Aquest morfema es pot convertir en -t- per raons purament fonolbgiques: I'en-

sordiment de sonores en determinades posicions.

26. Des d'aquesta perspective, el valor d'anterioritat dels temps composts caldria
atribuir-lo tans at verb auxiliar que selecciona la posicio r diferent de la posicio e, com
al morferna -d- del participi, que indica que E es anterior a R.
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tant, pot predicar sobre la posicio e del verb principal o sobre la posi-
cio r del verb auxiliar. Esquematicament:

(42)

a. SVaux

Vaux

SVauxb.

SVaux <r> SP <r*>

ha
I-

Vaux <r>

SV

SV<e> SP<e*>

dila-

hav-

SV

dila-

La idea que es tracta d'una ambiguitat de caracter estructural per-

met explicar facilment que la posicio de les expressions de temps pu-

gui ser significativa i, concretament, que en contexts com els de (43),

en que I'expressio ocupa la posicio d'adjunt del sintagma complemen-

tador,

(43) A les tres, la secretaria havia dinat

la interpretacio mes normal sigui que I'accio de dinar es produeix amb

anterioritat a les tres: fet i fet I'expressi6 temporal ocupa el lloc estruc-

tural mes alt de I'oracio i tendeix a identificar-se amb r, amb la posicio

d'argument mes proxima. Des d'aquesta perspectiva, d'altra banda, es

pot explicar tambe que en algunes Ilengues sigui possible 1'aparici6 en

una mateixa oraci6 d'una expressi6 que s'identifiqui amb l'esdeviment

del verb principal i una altra amb la referencia del verb auxiliar (veg.

Hornstein (1977: § 1.7) o Smith (1978: 52)):

(44) Last night, Mary had disappeared 3 months ago.

En aquests casos, I'expressio que s'identifica amb e ocupa la posi-
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cio mes baixa (la d'adjunt del SV), mentre que 1'expressi6 que s'identi-

fica amb r ocupa la posicio mes alta (la d'adjunt del sintagma comple-
mentador).

5. CONCLUSIONS

La idea tradicional que les expressions temporals mantenen una re-
lacio directa amb els temps verbals (o amb algun del valors vinculats

als temps) planteja una serie de problemes que es poden resoldre facil-
ment si es considera, com s'ha fet al llarg d'aquest treball, que la rela
cio temps/expressio esta mediatitzada per l'esdeveniment verbal. Te-
mes com el de les possibles combinacions dels temps amb les
expressions i amb els verbs o el de les ambiguitats temporals s'expli-
quen d'una manera senzilla des d'aquesta perspectiva.

MANUEL PEREZ SALDANYA

Universitat de Valencia
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