


2 MAX W. WHEELER

no hi ha moviment no es pot emprar anar. Roca i Pons indica I'auginen-tatiu o continuatiu com a valors tipics de la perifrasi anar + gerundi;tambe fa referencia a d1'accjo iepetida>> i <l'accio progressiva>>.5
Anfos Par6 parla amb extrema brevetat d'aquestes perifrasis. Cita algunsexemples d'estar i d'anar seguits de gerundi, pero no distingeix entre lesveritables perifrasis i els casos que tenen el gerundi com a complementextern, els quals casos no son gens diferents dels possibles exemples degerundi emprat corn a complement extern de qualsevol altre verb. No cita capexemple autentic de la perifrasi amb estar, ni analitza els valors de les perj-frasis amb anar - de les dues diu nomes <<pera reblar la durada d'unaaccio...». Per aixo no sabrfem dir en quina quantitat Metge empra aquestesconstruccions, ni amb quins valors.
Un estudi molt profitos sobre les perifrasis amb gerundi en les llengiiesromaniques es el que dona Stanislav Lyer.7 Malauradament, ofereix poquis-sims exemples del catala medieval. Tanmateix, referint-se a la situacio general,aclareix be les possibles relacions sintactiques entre verb finit i gerundi quecal establir abans d'intentar de destriar els valors semantics. Diu per exemple:'L'usage d'un de ces verbes en qualite de copule dependant beaucoup de sonsens abstrait reduit au minimum, it est parfois tres difficile - comme la ca-tegorie de proces renferme une notion abstraite a elle seule - de determineravec une certitude absolue, si le verbe de mouvement ou d'etat sert de purecopule ou non, c'est-a-dire s'il forme avec son gerondif une unite absolue ousi ces deux formes verbales sont senties comme deux e1ements».8 Afirma quela perifrasi es sempre el terme marcat de l'oposicio amb la forma sintetica:'Notre combinaison doit toujours marquer I'aspect imperfectif, tandis que leverbe simple pent seulement le faire>>.9
A mes Lyer fa veure que no podem dir en principi que tal o tal altra

perifrasi tindra un valor aspectual donat. Primer veiem com la perifrasi cris-
tallitza o dona emfasi a un valor aspectual indicat per un adverbi, pel sentit
del propi verb posat en gerundi, pel temps verbal o pel context.

Nosaltres, doncs, hem voigut, a partir de tots els exemples que hem
pogut trobar - i naturalment es possible que se'ns n'hagin escapat alguns -,
establir quins son clarament, i quins possiblement, els casos de les dues perj-
frasis en aquests dos textos, i despres, quins son els valors aspectuals que
expressen, sense, pero, anar massa lluny, primfilant la Ilista de possibles aspec-
tes, cosa que creiem que emmenaria a l'ofuscacib de l'estructura fonamental
que cerquem d'establir.

5. Op. cit., 192-193.
6. Sintaxi Catalana segons los escrits en prosa de Bernat Metge (Halle 1923), 307.7. Syntaxe du gerondif et du participe present dans les langues romanes (Paris 1934).Vegeu sobretot pags . 129-160 i 184-192.
8. Op. cit., 131.
9. Op. cit., 135. Subratllo jo.
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PRINCIPIS SINTACTICS

Els verbs anar i estar tenen (salvant usos excepcionals) un complement

obligatori, que os tipicament un adverbi de Hoc o un adjectiu; d'aquest com-

plement obligatori, com igualment del complement directe d'un verb transitiu,

en direm complement intern (CI).

Qualsevol verb pot tenir un o mes complements facultatius, corn s6n

ara adverbis de lloc, de temps o de manera; d'aquesta mena de complement,

en dirern complement extern (CE). El complement extern de qualsevol verb

pot Esser una frase gerundial. TIpicament, peril no obligatdriament, els com-

plements segueixen el verb finit en 1'ordre 1: CI, 2: CE.

Una analisi de les perifrasis d'estar o anar + gerundi podria osser que el

gerundi hi ocupa sintacticament el hoc del complement intern; i, de fet,

correntment, n'ocupa el tipic hoc ffsic, es a dir, va immediatament despros

del verb finit. Com que l'ordre de paraules que hem esmentat amunt no 6s

fix, sing nomes el preferit, podem comprendre com un sintagma, per exemple,

d'aquesta forma:

1) V1=estava + V2 gerundi + frase locativa
(=CE de VI) (=CI de VI)

pot haver arribat a analitzar-se amb aquesta estructura:

2) V1=estava + V2 gerundi + frase locativa
(CI de VI) (CE de V2 o de V1 + V2 plegats)

(podem suposar que aquesta reanalisi 6s l'origen de Nis perifrastic; a partir

d'aixo esdeve possible d'emprar V1=estar + V2 gerundi (Cl de Vl) aillat de

qualsevol frase locativa, etc., com a nexe independent que pot portar tots els

CE que puguin correspondre al V2).

Direm que els sintagmes de 1'estructura 1) - 2) que trobem en els

textos son ambigus; els podem interpretar de totes dues maneres: no-perifrastics

o perifrastics respectivament. Dins el nostre estudi els repetirem en els flocs

corresponents a cada interpretacio, distingint-los per la puntuaci6, la qual os

nostra sempre. Quan el gerundi es interpretat com CE del V1 (estar o anar),

Fen separo amb una coma.

En aquest treball prescindeixo d'aquells exemples de gerundi (=CE) que

corresponen a accions netament anteriors o posteriors a la del verb principal.

Son bastant frequents en el Curial, peri naturalment no tenen res a veure amb

les perifrasis que tractem.
Les citacions de Tirant to Blanc son tretes de l'edicio de Marti de

Riquer, 10 les de Curial e Guelfa son tretes de l'edici6 de R. Aramon i Serra.11

10. Seix i Barral ( Barcelona 1969 ), 2 volums. Indico per T, volum i pAgina.
11. ENC, Barcelona ( 1930-1933), 3 volums . Indico per C, volum i pAgina.
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4 MAX W. WHEELER

Alguns exemples del Tirant que ofereixen dificultats d'interpretaci612 han
estat comprovats amb el facsfmil de la primera edici6 publicat per la His-
panic Society of America . No he trobat res, peril, que dones floc a una com-
prehensi6 mes Segura.

I

ESTAR + GERUNDI

1. El primer grup d'exemples (1-24) compren aquells en els quals
estar to ja un complement intern a part el gerundi. Aquest complement no
pot entendre's sinb molt forgadament, i aixb en pots casos, corn a comple-
ment del verb en gerundi. Em sembla necessari d'insistir que en aquests exem-
ples no es tracta de perffrasis gerundials de cap mena, cosa que no semblen
haver entes alguns dels qui estudien aquestes questions, com ara A. Par13 0
R. Spaulding.14

Trobem aquf en gerundi verbs d'accib no-voluntaria, tals r, haver,
confiar, desijar, tenir, els quals no apareixen sinb forga excepcionalmcnt en la
construcci6 perifrastica. Separo, puntuant amb comes, els complements externs
gerundials ; aquesta puntuaci6 em sembla la mes adient amb el sentit i 1'es-
tructura sintactica.

1. pensau ab quanta alegria estaven los cristians , (...), pensant com eren ja
fora de captivitat. Tirant, I, 148.

2. mans que tota la gent sua estigues en terra gitada, Pent demostracib que
dormien. T, I, 157.

3. lo meu esperit dies ha estat alterat, havent sentiment de la mia dolor.
T, I, 167.

4. estaven en gran solag en mig de la praderia (...), dansant e Pent moltes
festes. T, I, 216.

5. Tirant dies havia que estava en orde, esperant quan lo demanarien.
T, I, 250.

6. pervengue a noticia d'aquell cavalier (...) qui estava dins la nau tancat
en una cambra, plorant sa desaventura. T, 1, 259.

7. havent animat Tirant los cavaliers (...) estigueren en gran esperanca,
confiant de la gran providencia. T, I, 461.

8. estigueren en aquestes raons, parlant de l'Emperador. T, I, 546.
9. trobaren la porta de la cambra on era la Princesa, ]a qual estava sola,

esperant-los. T, 1, 559.
10. baix en una cambra estan amagats ab lo cap cobert, esperant quan los

vendra la mort. T, 1, 576.

12. Estar: exs. 94, 110, 111, 121, 143, 160; Anar: exs. 41, 73.
13. Op. cit.
14. History and Syntax of the Progressive Constructions in Spanish, ,University of

California Publications in Modern Philology», XIII (1926 ), 229-284.
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it. ab los ulls oberts estic tancat, desitjant que passas la mia penosa vida.

dormit. T, II, 189.

12. tots estaven asseguts, escoltant que diria. T, II, 200-1.

13. aixf ordenadament estigueren tots aparellats, esperant quan vendrien los

moros. T, II, 405.

14. estant en aquella grandissima contentacio, retent llaors e gracies (...)

posy en orde la ciutat. T, II, 419.

15. estigue per bon espai que no parla, pensant en la molta amor que la

Princesa li portava. T, II, 464.

16. que estiguen continuament davant to camp dels moros, bombardejant e-

fent-los tant d'enuig e dan com poran. T, II, 468.

17. molt major plaer (...) fora per a mi d'estar en (...) repels, (...) que absent,

morint en penada vida. T, II, 493.

18. per espai d'una hora estigue que no pogue parlar, tenint continuament la

lletra estreta en la ma. T, II, 541.

19. Hipblit li estava continuament de prop, molt adolorit, fregant-li los polsos

e llancant-li aigua-ros per la cara. T, II, 570-1.

20. anvides de la sua cambra isque, ans estech tot torbat e pensiu dins si.

mateix, coses varies cogitant. Curial, I, 43.

21. vos starets tots temps at llit, prenent exarops e purgues, e, mostrant que

havets mal de hulls, no exirets. C. II, 47.

22. acosta's a la donzella, la qual stava de genolls, les mans e ulls deves to.

cel, scanpant lagremes. C, 11, 56.

23. Curial stava segur, que no -s movia, sperant co que voldrien fer. C, II, 92.

24. durant aquesta setmana to rey de Franca delibera estar en les tendes,

tot'ora sperant veure los cavaliers e lent molt grans festes. C, II, 164.

2. El grup que segueix consta de casos ambigus; una frase locativa

o de manera cant pot esser complement intern d'estar unicament, amb el

gerundi (complement extern) substituint una oracio subordinada, com pot esser

una circumstancial que caldria entendre amb el verb en gerundi (o amb els

dos verbs juntament, que formen una perifrasi). Puntuo aqui segons la primera

interpretacio, aixb es, la no-perifrastica. Mes avail donare els mateixos exem-

ples com a casos de la perifrasi en les seccions que els correspondran per

llur funcio. Son, doncs, casos formalment ambigus segons 1'analisi que hem

exposat mes amunt. En segons quin exemple, ens podriem inclinar mes per

una interpretacio o per una altra. Aixf, la interpretacio perifrastica es mes

atraient quan estar i el gerundi es troben junts (v. gr. 33, 39), o quan, assig-

nant el complement a estar unicament, el verb en gerundi resta desproveit

de tot complement (v. gr. 36, 50).

Per a deixar encara mes clar corn son ambigus aquests casos, heus aqui
un dels exemples analitzat. Es el 26.
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48. axi stigueren alguns anys , fraternalment comunicant . C, I, 25.

49. la duquessa de Baviera , que a la porta de la lliga stava, sperant la exida
de aquells mals homens , los corregue . C, I, 82.

50. com vos vessen estar aci , musant, vostra honor ne valdria menys.
C, I, 117.

51. corn molt hagues alli estat, mirant Johan , (...) la mesquina donzella mans
que ... C, III, 148.

52. estech alli algun temps , donant-se plaer tant corn podia . C, III, 173.

Segueixen uns pocs casos mes, pels quals una interpretacio segons la qual
els dos verbs van separats, no formant cap perifrasi, es possible, si be no
gaire natural, per tal com el possible complement intern d'estar en resta se-
parat pel mateix gerundi. Corn passa amb el grup anterior, incloure aquests
exemples, mes avail, en els grups corresponents a la funcio de la perifrasi
que poden formar els dos verbs.

53. demand prestament de Tirant, lo qual en aquell cas estava, parlant, ab
unes dames. T, I, 270.

54. trobaren lo Rei en la sala, que estava, parlant, ab los ambaixadors,
T, I, 346.

55. veu ]a Princesa estar, parlant a grans raons, ab lo negre. T, II, 181.

56. troba la Princesa, que estava, dormint, en lo llit. T, II, 204.

3. En el primer grup que dono de casos de la perifrasi estar + gerundi,
la perifrasi es troba dins una oracio subordinada a una oracio amb verb
del preterit perfectiu. La perifrasi destaca el valor imperfectiu i actual (no
habitual) dins l'oracio subordinada. En els exemples 58, 62, 64, 66, 67, 69,
71, 79, 96 la subordinacio es feta no amb conjuncio i verb finit, sino amb
formes infinites, el gerundi o l'infinitiu; amb aquestes formes el valor imper-
fectiu no pot marcar-se altrament que mitjanrant una perifrasi corn la que
ara tractem.

Al § 3a (exs. 99-105) l'oracio que conte la perifrasi no es troba subordi-
nada formalment a una oracio de preterit perfectiu; tanmateix, m'inclino
a veure-hi una subordinacio semantica que explicaria 1'6s de la perifrasi. Cito
aqui mes llargament per situar millor el corrent de la narracio, i subratllo el
verb perfectiu al qual la perifrasi em sembla esser subordinada semanticament.

Poques vegades la perifrasi correspon a una accio clarament durativa;
com fan veure les frases adverbials que extrec a continuacio, un tal valor es
possible en 75 ('de l'un cap de la cambra fins a 1'altre'), 87 i 88 ('encara'),
102 ('ja') i 105 ('continuament'). No sembla, doncs, que la perifrasi per ella
nateixa expressi 1'aspecte duratiu.

Son especialment remarcables els exemples 92 i 93, en els quals la peri-
frasi es troba coordinada amb una forma sintetica que exerceix ben be la
mateixa funcio sintactica. Tots dos son dins 1'episodi d'Espercius i el drac,
el qual podem sospitar que no es original del qui es autor d'aqueixa part del
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8 MAX W. WHEELER

Tirant, sing que pot haver estat un conte preexistent, incorporat no sense
inconsegiiencies narratives. La variatio estilistica seria potser obra de I'autor
original.

En la perifrasi trobem verbs que son d'accio voluntaria; aixd es, no hi ha
verbs impersonals ni verbs com sentir, creure, coneixer, poder, voler, saber,
tenir (haver), confiar, amar. No trobern sing un cop (ex. 75: passejar) verbs,
de moviment; el sentit basic d'estar potser imposa aquesta limitacio. Troba-
rem aquestes restrictions igualment amb altres usos d'estar + gerundi.

Entre els 49 exemples (44 de Tirant i 5 de Curial) hi ha, a la perifrasi,
esperar 15 vegades, parlar 9, i plorar i mirar 3 vegades cadascun. El verb
en preterit perfectiu es trobar 16 vegades, veure 9, i venir 3 vegades. Aquestes
preferencies que podem tipificar: 'trobaren X, que estava esperant' son ca-
racterfstiques del Tirant. Tornare mes avail sobre si es possible de destriar la
contribucio dels dos autors del Tirant.15

57. demana prestament de Tirant, to qual en aquell cas estava parlant ab
unes dames. T, 1, 270 (=exemple 53).

58. estant un dia Tirant ab lo Duc e ab molts altres cavaliers solacant e
parlant, vengueren dos cavaliers. T, 1, 294 (= ex. 30) (= I mentre estava
(...) solagant...').

59. trobaren to Rei en la sala, que estava parlant amb los ambaixadors.
T, I, 346 (= ex. 54).

60. Tirant (...) veu a Felip qui estava a la porta esperant d'acompanyar a la:
Infanta. T, I, 356 (=ex. 31) (='estava esperant a la porta...').

61. troba'l, que estava en un retret ab to secretari escrivint. T, I, 421
( = ex. 32) ( = 'estava escrivint en un retret ab lo secretari').

62. veu la Princesa estar parlant a grans raons ab lo negre. T, 11, 181
( = ex. 55) ( = 'veu que la Princesa estava parlant...').

63. troba la Princesa, que estava dormint en lo ]lit. T, II, 204 (= ex. 56).
64. aquesta nova pervengue a 1'Emperador estant en la gran sala esperant

les dames. T, II, 213 (= ex. 41) (= 'que estava esperant les dames en
la gran sala').

65. aixi fon fet en presencia dels cavaliers de la vila, que alli estaven parlant
ab ell. T, II, 277 ( = ex. 43).

66. estant aixi esperant quan los moros vendrien, Tirant feu (...) una oracib.
T, II, 405 (= ex. 45).

67. estant (...) Tirant en la ciutat d'Estrenes festejant to (...) rei Escariano e
la Reina, passaren entre ells moltes delitoses paraules. T, II, 526,
(= ex. 47).

68. la duquesa de Baviera, que a la porta de la llica stava sperant la exida-
de aquells mals hi mens, los corregue... C, I, 82 (= ex. 49).

69. com vos vessen estar aci musant, vostra honor ne valdria menys. C, I,
117 (= ex. 50).

15. Vegeu §§ 5 i 6b i § 7 de la segona part: Anar + gerundi.
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70. com foren dins en la cambra , trobaren que lo Comte estava aconhortant

la Comtessa . T, I, 121.

71. un dia , estant parlant lo Rei ab l 'ermita , la Comtessa entry en la cambra.

T, I, 166.

72. se'n torna (...) cavalcant fins que fon ab Felip, lo qual 1'estava esperant

ab molt gran desig . T, I, 305.

73. trobaren un catiu crestia qui estava fortment plorant. T, I, 338.

74. arriba (...) to fildsof (...), lo qual ella estava esperant ab molt gran

desig . T, I, 347.

75. lo patge la hi ports, e troba'1 que estava passejant de l'un cap de la

cambra fins a l'altre . T, I, 353.

76. Tirant (...) troba (...) lo comte d'Africa qui 1'estava esperant ab molta

gent . T, I, 370.

77. troba alli son cosi Diafebus (...), to qual los estava recitant les amors...

T, I, 382.

78. com foren alt, trobaren l'Emperador qui estava esperant al seu Capita

que vingues. T, I, 424.

79. estant Tirant combatent, vengu6 lo duc de Macedonia. T, I, 533.

80. ja havien (...) apresonat lo rei d'Egipte, que estava combatent d'una

verdesca aixi nafrat com estava. T, I, 536.

81. anaren totes a la cambra de l'Emperador, e trobaren-lo que estava reci-

tant tota la batalla. T, I, 540.

82. l'Emperador (...) veu allf molts homens que estaven adobant taules e

bancs. T, I, 556.

83. troba a la porta los cavaliers que estaven esperant ab m6s devoci6 que

no fan los jueus al Messies. T, I, 559.

84. troba mon senyor Tirant e lo Conestable que ja estaven esperant.

T, I, 561.

85. Tirant se n'ana a sa posada, on troba los metges qui 1'estaven esperant.

T, I, 598.

86. trobaren que la Princesa estava jugant ab la Viuda a naips. T, II, 64.

87. trameteren per 1'esposada que vingues, e trobaren-la que encara estava

plorant. T, II, 69.

88. ells se llevaren e trobaren la donzella que encara estava plorant.

T, II, 161.

89. Tirant (...) com senti les onze hores (qui era la hors assignada, la qual

estava esperant ab gran desig), ab cuitats passos any a la porta. T, II, 191.

90. baixa to cap e torna a planyer e a lamentar-se, car la mort 1'estava

esperant . T, II, 222.

91. com foren a la torre de l'esperb per fer la guaita, e sos companyons

estaven bevent, l'albanes amaga la capsa dins un forat. T, II, 282

(= `mentre sos companyons estaven bevent...').

92. aquf yr u una donzella qui es pentinava e estava mirant en 1'espill.

T, II, 444.
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93. ]o drac, que veu que l'home no es movia ans estava esperant, moltgentilment e suau s'acosta a ell. T, II, 446.
94. porta'I a la cambra de l'excelsa Princesa, qui estava en lo seu acostumatestrado ab totes les sues dames davant ella, e festejant al rei de Sicilia.T, II, 518 (= `estava en lo (...) estrado (...), e estava festejant al rei').

95. lo mesqui de pare, corn veu que sa filla e les altres dones totes estavenPent gran del e plant, no pogue aturar en Is cambra . T, II, 558.
96. estant imaginant en ago, cercant via a manera corn se tolgues davantaquella cruel e desavisada vergonya, lo marques trames Curial a laGuelfa. C, 1, 33.

97. l'emperador, qui mirant stava la continenga de Curial, maravellant-se moltde go que veya, dix: ... C, 1, 88.
98. dementre ells axi stiguessen parlant, vets venir un cavaller. C, II, 29

(= `vingue un cavalier').

a) Perifrasis amb valor d'imperfectiu, no subordinades sintacticament:
99. en aquella hora que ells venien, 1'ermita estava davall l'arbre dient ses

hores. Com 1'ermita veu tanta gent venir... T, I, 186 (= ex. 26).
100. trames a dir al Solda que en tot cas del m6n ixques fora del camp,

puix la batalla era perduda e lo camp era desconfit. Lo Solda ab aiguns
dels seus estava tent armes. T, 1, 431 (= ex. 33).

101. se n'ha portada ]a Princesa dins en ]a cambra, e estdvern aci parlant de
moltes coses. Jo digui-Ii fos de sa merce... T, II, 170 (= ex. 38).

102. ab los jocs no la (= I'Emperadriu) sentiren fins que fon a la porta de
la cambra. Prestament Tirant se llanga estes per terra, e ]lan4arcn-li roba
dessus. E la Princesa segue's damunt ell. Estava's pentinant, e I'Empe-
radriu segue's al seu costat. T, II, 19.

103. No fon poca la passio que en aquell cas l'anima de la Princesa scnti,
com no tenia temps per satisfer a les verinoses paraules de la maliciosa
Viuda, per tant com 1'Emperador estava ja en taula, quc estava esperant
a la Princesa, e dues voltes l'havia tramesa a cridar. T, II, 87 (aixo cs:
'corn ell estava esperant, ella no satisfeu a les paraules...').

104. estant un dia Hipolit en lo retret, l'Emperadriu e Eliseu estaven parlant
Well. Dix la donzella... T, II, 165.

105. ]a Princesa ab la Viuda e ab les dos donzelles davallaren a l'hort, e
Tirant estava continuament mirant en l'espill, e veu venir la Princesa
ab ses donzelles. T, II9 204.

b) Dono a continuacio alguns exemples triats a l'atzar, per demostrar
corn amb verbs iguals als que anem tractant els nostres autors no es creien
obligats, ni de bon tros, a emprar ]a perifrasi estar + gerundi, per expressar
el valor d'imperfectiu en les oracions subordinades. Bastava l'imperfet d'in-
dicatiu.

veu que lo rei de Franga combatia la ciutat ab gran esforg. T, I, 145.
troba-la mes morta que viva, ab tots los metges qui treballaven en la salut
sua. T, 1, 162.
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trobaren l'Emperador, que ja volia cavalcar , ab molta gent que 1'esperava.
T, I, 401.

ixque en la gran sala on trobh a Tirant qui es burlava ab les donzelles.
T, I, 423.

ell anh-hi de continent e trobh'l que es vestia . T, II, 92.

l'Emperador passh a la cambra del consell, que l'esperaven per veure qui
farien. T, II, 120.

en l'espai que Tirant semblants paraules raonava, arribaren los metges.
T, II, 327.

trobh'Is que jugaven ab alegria molt gran. T, II, 492.

Tirant (...) lo seu camf drew a la cambra de l'inclita Reina, e trobh aquf la
Princesa en companyia de la Reina, qui 1'esperava. T, II, 501.

plegant al portal trobaren l'Emperador a l'Emperadriu, qui els esperaven a
cavall. T, II, 538.

trobaren Curial, qui•Is sperava a sopar. C, II, 257.

4. Continuo amb exemples on la perifrasi duu el valor d'imperfectiu en
temps passat. Son casos que podriem anomenar descriptius, pero no es del
tot clar que hi aporta la perifrasi. Cito llargament perque la interpretaci6
d'alguns dels exemples es quelcom dubtosa. Em sembla possible d'interpretar
els exemples 108, 109, 111 i 113 com els 99-105, es a dir, casos de subordinaci6
semhntica a un preterit perfectiu. Tanmateix prefereixo de veure-hi trossos
de narracio descriptiva inserits dins la narracio d'accions feta amb verbs
perfectius. El 109 es clarament duratiu ('nit e dia', 'contfnuament'), i potser
el Ill tambe, si 'molt' hi es un adverbi de temps

106. estant en tal manera lo Rei mirant la morisma e lo gran dan que feien,
(...) pensava morir. T, I, 126 (= ex. 25).

107. deia que james de sa vida havia vist home que tant en les armes ni en
la guerra sabes. E per tal forma estaven esperant los enemies que vin-
guessen. E lo Rei estava en la sua ciutat de Tremicen... T, II, 267
(= ex. 42).

108. los cambrers qui estaven fora del retret estaven escoltant lo dol que Io
Rei feia, e com hague molt plorat e lamentat, feu principi a semblants
paraules... T, I, 126.

109. Tirant partf lo denoven dia del mes, hora de mija nit, a I'Emperador
aplegh hora de nona. Los turcs nit e dia estaven continuament mirant
lo camp dels crestians, que el podien molt be veure. E Tirant passh de
nit lo pont; e ja un dia ans que passhs... T, I, 526.

110. l'atxa de Tirant entre les altres era ben coneguda, la qual estava tota
vermella e rajant sang dels h6mens que mort havia. E la terra era coberta
de cossos... T, I, 534.

111. 1'Emperador la posy dins una cambra on ell estava dins una molt bella
ghbia, ab les reixes totes d'argent; e en aquell cas lo rei Artus tenia
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l'espasa recolzada sobre los genolls, e estava molt mirant en ella. ab lo
cap molt baix. E tots miraven a ell i ell no mirava a neg6. Pero la reina
Morgana prestament lo conegue... T, II, 34.

112. venint lo dilluns, tota la gent d'armes fon presta per partir. L'Emperador
e totes les dames estaven mirant los ducs e senyors que partien. Lo duc
de Pera e lo duc de Macedonia tenien ciirrec... T, II, 123-124.

113. Curial stava sperant si Melchior li aportava alguna bona nova; mas, com
vees que no parlava, comencii-Ii a demanar que era a116 que havia fet ab
la senyora. C, II, 273.

a) Els tres exemples que segueixen, dintre cls 'imperfectius descriptius'
son mes complicats. Sorprenentment les perifrasis corresponen a accions ha-
bituals. En 114 tots els verbs corresponen a accions habituals, pero a mes
a mes l'escoltar es duratiu: I'accio dura mitja hora entre cada accio momen-
tania d'agenollar-se i de llevar-se. En 115 el fer armes es habitual ('cascun dia')
i duratiu ('a totes bores'). Semblantment en el 116, encara que la redacci6
es una mica confusa; jo entenc que vol dir: 'si estava musant (=perdent el
temps) sense haver de que sostenir 1'estat..., vendria a pobresa i hauria
desonor'. El sentit, doncs, fa veure que es tracta d'una accio concebuda corn
a habitual i durativa.

114. agenollaven-se alli dos homens d'aquelis que faien la guaita, e estaven
escoltant I'Emperador si demanava alguna cosa. E com era passada mija
hora llevaven-se aquells... T, I, 394.

115. aixi cascun dia a totes hores estaven Pent armes, e moria-hi molta gent.
T, II, 255.

116. d'una part veya que 1'estar en Monferrat, no solament lens fruyt, ans
li porie esser molt noyble at plaer e a la honor, car estar musant e no
haver de que sostenir l'estat en lo qual se ere mes, venint a pobresa,
haurie desonor e molt gran abatiment. C, III, 17.

Un cas de la perifrasi dins els exemples que podem anomenar 'imper-
fectius descriptius' sembla tenir un sentit iteratiu; altrament esperariem un
imperfet sintetic.

117. la cruel nova pervenc a noticia del Cabdillo e de Tirant, e per los moros
ne fon fet molt extrem dol perque es tenien tots per perduts e estaven
dient entre ells que mes valia donar-se al rei Escariano . T, II, 272.

b) Hi ha quatre exemples forca sorprenents de la perifrasi en temps
imperfet, que va coordinat amb un perfet de preterit:

118. ella ixque en la sala a troba alli a l'Emperadriu que li demana de que
tenia tan vermells los ulls. - Senyora - dix la Princesa, - to cap hui
tot lo dia me fa mal -. Feu-la seure en les sues faldes, e estava-la besant
moltes voltes. Lo segiient dia dix Tirant a Diafebus... T, I, 408.

119. mans que (...) diguessen als qui vendrien de la ciutat com en la nit no
havia dormit e que en aquella hora reposava. Los uns se'n tornaren, los
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altres estaven esperant que es desperths . Corn fon hora de migdia, lo duc
de Macedonia, (...) ab lo Vescomte (...) volgueren entrar . T, II, 121.

120. corn foren a la torre de l'esper6 per fer la guaita, e nos companyons es-

taven bevent, 1 'alban8s amagh la capsa dins un forat . T, 11, 282 (= ex. 91).

121. conegueren que allo era 1'estol de Tirant, qui havia ferit en l'estol dels

moros , e hagueren-ne molt gran alegria; e d 'altra part estaven molt re-

dubtant que en aquella hora los moron del camp no combatessen la ciutat.

E tots los de la ciutat prengueren gran hnimo . T, II, 459.

Corn que en el 118 es tracta d'una simple narraci6 de fets passats, hauriem

esperat mes aviat 'besa-la moltes voltes', que expressa l'aspecte iteratiu prou

clarament, o potser 'estigue-la besant per bon espai' formula que, corn veurem,

l'autor empra sovint per expressar l'aspecte duratiu juntament amb el perfec-

tiu. Aixb es, no arribo a explicar-me la forma que de fet tenim.
En el 119 es possible de veure un imperfectiu de subordinaci6 semantica

(cfr. exs. 99-105); el verb 'subordinant' seria Ion o volgueren. Perb, aixi i tot,

estranyaria menys 'los uns se'n tornaren, los altres esperaren...', o be: 'los

altres estigueren esperant...'.
El 120 es bastant semblant als casos d'un imperfectiu subordinat a un

perfectiu (cfr. exs. 57-98), si deixem de banda la frase «foren... a». Corn
passa no poques vegades en el Tirant, la redacci6 fa 1'efecte d'esser quelcom
confusa; em sembla que vol dir: 'Arribaren a la torre..., e mentre... estaven
bevent, 1'albanes amaga la capsa'. La coordinaci6 del perfectiu amb l'imper-
fectiu (perifrastic), doncs, correspondria a un plantejament defectu6s de la
forma superficial sintactica.

Semblantment, en el 121 la redacci6 sembla no poc confusa; el text ens
afirma dos fets parallels: per una banda l'alegria dels ciutadans, i per altra
banda Ilur 'redubtanrca'. Nogensmenys, em sembla que el sentit total del pa-
ragraf demana una altra cosa, la qual es reforgada pel temps imperfet de la
perifrasi que tractem. Crec que vol dir: 'conegueren que allo era 1'estol de
Tirant, e hagueren-ne molt gran alegria, per tal corn anteriorment estaven molt
redubtant, etc.' La perifrasi, doncs, seria subordinada semanticament al verb
perfectiu que precedeix (cfr. exs. 57-98). Tanmateix, no deixa de sorprendre
1'Iis de la perifrasi amb un verb, redubtar, que no es d'acci6 voluntaria. (Nor-
malment un verb d'acci6 voluntaria es un mot amb el qual podem contestar
a la pregunta: 'Que feu?') Potser hi hague un encreuament involuntari entre
'redubtaven' i 'estaven redubtosos'.

5. 1Fins a quin punt les dades que hem comentat fins ara permetrien
de distingir la contribuci6 de Joanot Martorell de la de Marti Joan de Galba
en el Tirant?16 Hem vist 57 casos, en el Tirant, de la perifrasi en el temps
d'imperfet de preterit, o amb formes no-finites que hi corresponen; entre

16. El debat sobre la contribuci6 dels dos autors del Tirant, que parteix de 1'afirmaci6
de Galba que ell 6s 1'autor de la quarta part del llibre, 6s resumit en el recent Ilibre de
JOAN COROMINES, Lleures i converses d'un fildleg ( Barcelona 1971 ), 363-366.
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a) Semblants als exemples 122-144 son els que segueixen (145-150); hi
manta, pero, la precisio, mitjangant frase adverbial, de la duracio de temps.
No podem dir tampoc que la interpretacio durativa sigui imposada pel context;
en vista dels exemples anteriors, pero, no em sembla esgarriada. L'exemple 149
es el mes estrany; estec festejant ocupa el mateix temps en 1'acci6 que els dos
feu. (Es un dels rars casos d'estec en el Tirant fora de l'episodi d'Espercius.)

145. corn tots foren asseguts, estigueren tots esperant que 1'ermita parlas.
T, I, 186.

146. com lo cavalier veu la sepultura, estigue mirant, e veu los quatre escuts.
T, I, 269.

147. posa's al costat seu, davant la taula del Rei, e estigue mirant a cascuna
part de la taula, e veu les llesques del pa. T, I, 316.

148. estigue mirant si poria pujar per la part. Corn veu que floc no hi havia...
T, II, 108.

149. en aquell instant que lo virtuos Capita estec festejant Ics dames c feu
lo parlament de consolacib a la duquessa de Macedonia, l'Emperador feu
tenir lo consell. T, II, 499.

150. tantost preses les robes, lo cavalier se vesti e•s arma , e pres son cavall per
les regnes , e stech sperant co que seria dels dos cavaliers . C, II, 22.

b) La distribucio de la perifrasi estar + gerundi en temps perfet de pre-
terit s'assembla a la de la perifrasi en temps imperfet; sobretot si no incloem
els casos ambigus. Aleshores 1'extensi6 mes gran sense exemple es de I, 448 a
II, 108 (260 pbgines). La segiient es de II, 282 a II, 445; si deixem de banda
els dos exemples de 1'episodi d'Espercius, a causa de les sospites que hem
expressat abans, manquen exemples d'aquesta forma de la perifrasi entre II, 282
i II, 499, que correspon a la situacio que veierem amb els exemples anteriors.19

Quant a temps preterits, en Curial hi ha nomes quatre exemples, tots amb

verbs diferents. Entre els exemples del Tirant hi ha 18 verbs diferents, dels

quals parlar i mirar apareixen cinc vegades cadascun; esperar i pensar hi son

tres vegades cadascun.20

7. Son pocs els exemples de la perifrasi estar + gerundi en temps
present; uns corresponen a 1'6s `imperfectiu subordinat a perfectiu' (cf. exem-
ples 57-98). Tots tres exemples duen, a 1'oraci6 principal, imperatius; em
sembla natural d'interpretar els imperatius perfectivament; I'accio que expres-
sen incideix en una accio mes llarga, imperfectiva, potser amb un matfs duratiu.
Naturalment son no-habituals.

151. cuitau prest, que la infanta vos esta esperant ! T, I, 344.

152. besa'm a lleixa'm anar, car l'Emperador m'esta esperant. T, II, 20.

153. vet acf 1'Emperador que t'esta escoltant si cridarOs. T, II, 70.

19. Cf. § 5.
20. Cf. § 3.
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a) Altres exemples del present no-habitual expressat amb ]a perffrasi son

els 154-158. En els 155 i 157 (dos), podem veure un matfs duratiu: en 155

esta esperant ds quasi 'ja fa temps que esth esperant'. En 157 (noteu encara)

estan mirant es quasi com 'estan mirant des de fa temps', i estan esperant

quasi com 'estan esperant fins que siam cansats'. En el 156 esta menjant es

iteratiu, pert igualment ho es el sintetic pren. Als altres no veig res mes que

un senzill present no-habitual. De fet son massa pocs exemples per a orientar-

nos s»ficientment sobre el paper essencial de la perffrasi.

154. (lo Duc) en aquella capella esta Pent oracio. T, I, 237 (= ex. 28).

155. mon germa lo duc de Messina vos esta esperant, que no es vol seure

sens vbs. T, I, 315.

156. pren los raims sens rompre'ls del cep, e a mossos los esta menjant.

T, II, 164.

157. aquella gent que ens estan mirant no han ferit encara, sins que estan

esperant que siam cansats. T, II, 338.

158. ara ja esta be, Deus coerce, e parlant de moltes coses . C, I, 129.

b) Hi ha dos casos en els quals, contrariament a 1'us modern, la perifrasi,

en temps present respon a una accio habitual. Al 159, no estem obligats a

veure-hi un exemple de la perffrasi; si hi es, podria correspondre a 1'aspecte

iteratiu (noteu «ades... ades))). L'altre exemple es del tot sorprenent; es tracta

de 1'afirmaci6 d'una veritat eterna. L'unica manera d'explicar la perifrasi, em

sembla que es per a destacar el sentit iteratiu implicit en el verb 'vaciHar',

pero en tot cas esperarfem un adjectiu predicatiu: 'la pensa de l'home es va-

ciHant'.

159. incessantment va e esta ab ]a gent d'armes burlant ades ab uns, ades ab

altres. T, I, 480 (= ex. 34).

160. esta en veritat que la pensa de l'home esta vaciHant. T, I, 236.

APENDIX SABRE PERIFRASIS AMB ESSER

Els exemples d'esser a que va subordinat un gerundi no ofereixen cap cas

de perffrasi autentica. Com hom pot veure a continuacio, esser t6 el seu propi

complement locatiu i el gerundi queda a part com a complement extern; son,

doncs, com els exemples 1-24 d'estar + gerundi.

1. deuen esser alli tretze preveres, dient continuament hores de defunts.

T, I. 180.

2. les dames (...) eren per les finestres, mirant com l'Emperador cavalcava.

T, I, 401.

3. s6 estat en la sua terra , anant en Jerusalem . T, I, 504.
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4. to qual oynt Curial, qui a la porta del seu tende116 era, senyant-se ab to
ventallet, ab un gran crit feu un salt. C, I, 73.

5. axi eren tenguts en gran preu en moltes provincies, en les quals, cercant
honor, (...) eren estats. C, I, 165-166.

Un exemple em sembla que presenta un anacolut; en lloc de passant, la
sintaxi demana passar:

6. ve't alli Camar, la bella, que•s mats per ell, per esser ell leal a to e
passant per to infinits treballs. C, III, 229.

Als altres exemples que pot semblar que ofereixen casos de perifrasi, no
es tracta del gerundi, sino del participi de present. Al 7 entenc participant com
a participi substantivat 21 Al 8 havent misericdrdia sembla esser una variant
estilistica de `misericordios'. Als 9-14 tenim autentiques perifrasis de participi
com fa veure bastants al 14. Es un recurs predilecte de 1'autor del Curial.

7. per que has permes (...) que vassall seu (...) sia estat participant en la
sua mort dolorosa? T, I, 259.

8. s6 estat tostemps piadbs a havent misericijrdia a totes gents. T, I, 215.

9. no•m digues res; lies membrant de mi. C, 1, 53.
10. yo•us prech que slats recordant de la mia senyora. C, II, 107.
I1. apres que sie morta sies remembrant de mi. C, III, 139.
12. prech nostre Senyor que• us ho vulla guardonar, car yo no• y s6n bastanr.

C, I, 68.

13. no es bastant memoria de hdmens a recordar-ho. C, IIi, 92.
14. mans de h3mens no eren bastants a compondre aquella corona. C, III, 93

II

ANAR ^- GERUNDI

1. Reparteixo els exemples d'anar + gerundi d'una manera semblant
a com ha estat fet amb estar +gerundi. Al primer grup, no tenim de cap ma-
nera casos de perifrasi, per tal com anar to complement intern propi que no
podem construir amb el verb posat en gerundi; aquest to sovint el propi com-
plement. Es tracta, doncs, de (rases independents que separo amb coma; cada
verb mante integre el seu significat normal. Com que no tenim perifrasi, no
estranya de trobar, en gerundi, verbs d'accio no voluntiiria, com haver (1)
doldre's (11).

1. aquest virtubs Comte hi volgue anar, havent dolor a contriccib de moltes
morts. T, I, 118.

21. Cf. ANF6s PAR, Sintaxi Catalana, 305.
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ment extern), com en el grup anterior ( exs. 1 -26). Cada verb tindria el sig-
nificat propi , no formant cap perifrasi . Acf puntuo amb comes , segons aques-
ta interpretacio . Mes avail repartire els mateixos exemples segons la funcio
que pugui tenir anar + gerundi vist com a perifrasi.

La diferencia entre aquests exemples i els del grup anterior ( exs. 1-26) es
que en els que dono a continuacio la frase adverbial que modifica anar pot
entendre ' s igualment amb el verb en gerundi , si ho desitgem , formant un
complement extern a aquest o, mes exactament , als dos verbs conjuntament,
entesos com a perifrasi . Per fer mes clar a116 que vull dir, repetire acf alguns
dels exemples , canviant 1'ordre de les paraules , de manera que s'ajuntin anar
i el gerundi . Fent aquesta operacio , veiem mes clarament com pot esser l'altra
interpretacio, la perifrastica , que donare als mateixos exemples en el hoc que
els correspondra.

Hi ha mes exemples22 que podriem interpretar sens dubte rebutjant la pos-
sibilitat d'una perifrasi , encara que ]a frase amb gerundi ella mateixa separa
1'anar del seu possible complement . Aixo es potser mes facil quan el verb en
gerundi to ja complement propi. Podriem per exemple puntuar aixf:

Tirant anava , guardejant lo camp , ades en un Hoc, ades en altre . T, I, 427
( = ex. 76, cfr. ex. 36).

anant, demanant les almoynes , de casa en casa, no trobava qui res Ii doniis.
C, I, 105 (= ex. 84).

Tanmateix aquesta manera d'interpretar no em sembla la mes natural.
Pero potser val la pena de tenir en compte que en diversos exemples a les
sections posteriors (exs. 51 ss.) es possible que els dos verbs no s'hagin fos
tan completament com en altres, en els quals l'anar no to cap complement pos-
sible a part del gerundi.

27. ab los regidors de Ia ciutat and per les cases, lent traure foment e civades.
T, I, 126. (Altrament podria equivaler a: 'ab los regidors de la ciutat per
les cases ana fent traure forment...')

28. fon-li mostrat que anava per l'esglesia , Pent fer cambres e estables.
T, I, 176.

29. anam per lo riu , solacant e peixcant e prenent plaer, ab moltes trom-
petes , clarons e tamborinos . T, I, 203.

30. e anant aixf, plorant, veu en lo tabernacle les armes de son senyor.
T, I, 269. (Altrament: 'anant plorant aixf, veu...'.)

31. aixf van per tota la ciutat, Pent mostra. T, I, 288 (Altrament: 'van fent
mostra per tota la ciutat').

32. Tirant, qui anava entre ells , capitanejant (...), posant tota la gent en
orde. T, I, 421. (Altrament: 'anava capitanejant entre ells...'.)

33. los cavillers restaren en ]a sua esquadra, e Tirant anava d'esquadra en
esquadra , visitant la gent, amonestant-los. T, I, 426. (Altrament : ' Tirant
d'esquadra en esquadra anava visitant la gent...'.)

22. Cf. estar § 2a , exs. 53-56.
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34. acabava 's d'armar e prestament cavalcava , e aixi anava per tot lo camp,

fent armar tota la gent . T, I, 427.

35. de mati and de casa en casa , pregant a tota la gent que ... T, I, 428.

36. aixi van per tot lo camp, guardejant dins e defora. T, I, 480.

37. deu saber com la crida va per la ciutat, notificant a tots la partida.

T, II, 93.

38. ell va per lo camp, usant de son ofici, venent oli. T, 11, 269.

39. e anant aixi, conquistant, pervengueren prop d'una ciutat. T, II, 351.

40. los trompetes anaren per la ciutat, manant a tots los qui tenien d'anar

que es recollissen. T, II, 438.

41. acompanyant-la, avant aixi, la Princesa li demana per qui ... T, II, 454.

(A 1'edici6 que emprem es llegeix no anant sing anat; corregeixo segons

facsimil de la La edicio, publicada per la Hispanic Society of America.)

42. anava per la ciutat, soHicitant la gent que tothom estigues en orde.

T, II, 459.

43. b8•ns trufa aquesta donzella que va per lo mon, mirant totes les belles

cores. C, II, 47. (Altrament: `que va mirant per lo mon totes les

belles coses'.)

44. axi ana Curial tota aquella matinada per aquell cami, cercant loch on

poguessen albergar. C, II, 80. (Altrament: `tota aquella matinada Curial

ana cercant loch per aquell cami on poguessen albergar'.)

45. axi ana tot aquell jorn ab Festa, parlant dels cavaliers. C, II, 90.

46. axi anaren per tots los aleujaments, pregant Ios cavaliers que... C, II, 121.

47. anaren per moltes ciutats e viles, cercant los catius. C, III, 105.

48. anaren per moltes alqueries e cases de les ortes, cercant e interrogant

los catius. C, III, 106.

49. se lleva del lit e anava per la tenda, bascant. C, III, 239.

50. anavan per tota la playa, cridant merce e convidant e animant les gents

a cridar. C, III, 242.

3. Els exemples d'aquest grup corresponen als del § 3 de la primera

part (estar + gerundi). La perifrasi to un valor imperfectiu i es subordinada

a un preterit perfectiu. Els exemples 51-58 sbn exactament parallels als

exemples amb estar, llevat que aquests tracten de moviment, mentre aquells

tractaven d'estats. L'exemple 54 es ambigu; corn que no sabern si les naus

feren mos d'una volta, no os cert que hi hagim de veure un matis iteratiu.

En el § 3a, a mes dels valors d'imperfectiu (subordinat) i de moviment,

podem veure expressats altres aspectes verbals, molt sovint l'iteratiu i de ve-

gades l'incoatiu 23 Sovint veiern que la perifrasi reforga el coatis aspectual

23. L'incoatiu, diu J. ROCA I Poxs, Estudios sobre perlfrasis verbales del espanol (Ma-

drid 1958), 64, representa eel cambio que sin tender propiamente a un nuevo estado, aumenta

o disminuye m$s o menos gradualmente y en algiin aspecto, el estado o situaci5n ya

existentes..
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inherent en el verb, o implicat per una frase adverbial. Aixi cercar es neces-
sariament iteratiu, corn ho es paixer; les frases ((per l'illa>>, «per l'esglesia»,
«per la batalla», etc., o «de moltes coses>> (junt amb l'imperfectiu) fan veure
que 1'acci6 del verb es repetida.

En els exemples 59, 64, 65 i 66, l'aspecte podria esser igualment iteratiu
o incoatiu, o tots dos enserns.

51. adormf'm anant pensant, e lo meu rossf ha Ileixat lo cami real. T, I, 171
(= `quan anava pensant').

52. trobaren-lo en lo cami, que anava Ilegint les cavalleries. T, I, 185.

53. e anant aixi plorant, veu en lo tabernacle les armes de son senyor.
T, I, 269 (= ex. 30).

54. veren (...) les naus que a la vela anaven voltejant, que no podien en lo
port entrar. T, I, 544.

55. la Princesa, perqu6 anava plorant, no volgue tornar, mas demana...
T, I, 565.

56. anant capant per lo camf, trobaren a Tirant. T, It, 412.
57. acompanyant-la anant aixi, la Princesa li demana per quo... T, II, 454

(= ex. 40).

58. veu lo duc de Macedonia, qui anava plorant e arrancant-se los cabells
del seu cap. T, II, 554.

a) Casos d'imperfectiu subordinat a preterit perfectiu, que expressen
;a mes altres aspectes verbals.

59. sabe que los moros anaven conquistant per 1'illa, fent morir molts cris-
tians e deshonint dones e donzelles e posant-les totes en captivitat.
T, I, 124 (iteratiu + incoatiu).

60. fon-li mostrat que anava per l'esglesia Pent fer cambres e estables.
T, 1, 176 (iteratiu) (= ex. 28).

61. e anant parlant de moltes coses, aplegaren a la ciutat de Pera. T, 1, 402
(iteratiu).

62. Tirant veu que casi la meitat de la sua gent havia ferit, e tostemps
anaven guanyant. T, I, 532 (incoatiu).

63. fon fort, apres bon espai que anava combatent per la batalla, s'encontra
ab lo Rei. T, I, 534 (iteratiu, + duratiu?).

64. com Tirant sabe que I'Emperador anava conquistant, ell e lo duc de
Pera cavalcaren. T, I, 544 (iteratiu + incoatiu).

65. estigueren en aquestes raons, parlant de 1'Emperador com anava recobrant
viles e castclls. T, I, 546 (iteratiu + incoatiu).

66. e anant aixi conquistant, pervengueren prop d'una ciutat. T, II, 351
(iteratiu + incoatiu) (= ex. 39).

'67. mans (...) que anassen preicant per tot lo seu regne e que batejassen...
T, II, 441 ( iteratiu).

68. lexaren-les anar paxent la erba. C, II, 81 (iteratiu).
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69. los altres cavaliers (...) anaven cercant son senyor per tots los aleujaments,

e non podien res saber ; mas digueren-los que ... C, II, 118 (iteratiu).

(Cas de subordinaci6 semantica.)

70. anant cercant de ca e de Ila , de aleujament en aleujament , tant anaren,

que veren... C, II, 118 (iteratiu).

71. Ii dix si era alli to rey, car nou cavaliers d'Arag6 lo anaven cercant.

C, II, 119 (iteratiu).

4. Imperfectius (preterit) no subordinats.

Als exemples 72 i 73 sembla que la perifrasi amb anar nomds afegeix

a l'imperfectiu descriptiu la idea de moviment dins 1'espai. Al 73 hi ha un

anacolut que fa dificil d'interpretar-lo amb seguretat. Als segiients exemples

trobem expressats, com abans, els aspectes iteratiu o incoatiu. L'aspecte iteratiu

6s inherent en capitanejar (75) i guardejar (76), i va implicat en «per tot lo
camp», «per tot lo regne>> i ode casa en casa> ; l'aspecte incoatiu 6s inherent
-en millorar (79) i va implicat en (<a poc a poc», i «cascun dia». Els 76, 77,
i 78 refereixen fets habituals, cosa que no sembla impedir 1'us de la perifrasi.

ps remarcable que 1'exemple 79 ds 1't nic entre tots els casos que tenim

d'anar + gerundi en el qual anar ha perdut el significat basic de verb de

moviment. Fa veure que a l'epoca dels nostres textos amb prou feines si
comencava a desenrotllar-se la ilibertat de que gaudim actualment, d'emprar

la perifrasi amb qualsevol verb, fins i tot, em sembla, amb verbs d'acci6
no-voluntaria.

72. anaven ballant ab tamborinos . T, I, 191.

73. per go ell no curava de res sin6 anant corrent ( sic) i en orde . T, I, 531.

a) Els exemples amb expressi6 de matisos aspectuals.

74. ans iria peixent les herbes per los monts que sol un dia jo aturas en
aquesta cort. T, I, 304 (iteratiu).

75. Tirant, qui anava entre ells capitanejant (...) posant tota la gent
en orde. T, I, 421 (iteratiu) (= ex. 32). (El subjecte, Tirant, queda
penjant sense verb principal.)

76. Tirant anava guardejant to camp, adios en un lloc, adios en altre. T, 1,
427 (iteratiu).

77. acabava's d'armar e prestament cavalcava, e aixf anava per tot lo camp
lent armar tota la gent. T, I, 427 (iteratiu) (= ex. 34).

78. Tirant combatia envers to cap de Pala, car a poc a poc anava defugint
de la pressa de la gent . T, I, 534 ( incoatiu).

79. Tirant anava cascun dia millorant, que ab una crossa podia per la cambra
anar . T, II, 149 ( incoatiu).

80. Plaerdemavida (...) anava tostemps reclamant a la Mare de D6u (...)
que... T, II, 241 (iteratiu).

81. ab cuitats passos anava cercant les vies de la cruel fortuna. T, II, 241
(iteratiu).
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82. los enemics anaven conquistant per tot lo regne . T, II, 267 ( iteratiu +
incoatiu).

83. anava confortant la gent de la ciutat , dient-los que s 'alegrassen . T, II, 459
(iteratiu).

84. anant demanant les almoynes de casa en casa , no trobava qui res li donas.
C, I, 105 (iteratiu).

85. anavan per tota la placa cridant merci e convidant e animant les gents
a cridar. C, III, 242 (iteratiu).

b) La perifrasi en temps imperfet coordinat amb perfet preterit 24 Als
exemples 86 i 87, on no es questio de valors aspectuals afegits, sembla tractar-
se senzillament que l'autor en cada cas hagi canviat el seu punt de vista
(narracio perfectiva / narracid imperfectiva) dins una frase. Als exemples
88-92 es possible que 1'aspecte iteratiu (en 89 continuatiu) hagi influit, trac-
tant-se de mes d'una accio en hoc d'una sola, per a afavorir el temps imperfet
del preterit. Les observations fetes sobre l'iteratiu a les sections anteriors
valen tambe aqui. Cal remarcar, a 1'exemple 89, 1'aspecte continuatiu (1'6nic
exemple que en trobem), que expressa anaven torrent; avui dia potser dirfem
mes aviat `continuaven torrent'.

86. totes les trompetes anaven sonant, e vengueren davant la taula de l'Em-
perador. T, I, 558 (iteratiu?).

87. dons-li tan forts colps e tan pesants sobre•1 cap que torba'I, e anava lo•
duch tot balancejant, que no sabia on se stava, e 1'altre continuament lo
feria. C, II, 133.

88. e los cavaliers restaren en la sua esquadra, e Tirant anava d'esquadra en
esquadra visitant la gent, amonestant-los. T, I, 426 (iteratiu) (= ex. 33).

89. Tirant se lleva la manyopa de la ma e trague's 1'anell e dons-to-hi. E
Diafebus detingue's un pot, si be los altres anaven corrent, e atura un
escuder seu. T, I, 438 (continuatiu).

90. cavalca sobre un gran cavall tot blanc, e ab una verga en la ma anava
capitanejant la sua gent. T, I, 526 (iteratiu).

91. cavalca ab molts pots qui es trobaren en lo palau en aquella hora; e
anava per la ciutat sol-licitant la gent que tothom estigues en orde.
T, II, 459 (iteratiu) (= ex. 42).

92. se lleva del lit e anava per la tenda bascant. C, III, 239 (iteratiu)
(= ex. 49).

5. La perifrasi es aqui en temps perfet de preterit. Els exemples ara
no presenten cap novetat de cara als que ja hem vist. Als 93 i 94 no veig.
mes matis aspectual que el perfectiu que porta el temps i el de moviment,
el sentit basic d'anar. No sembla, malgrat el possible paraHelisme formal amb

24. Cf. estar, § 4b, exs. 118-121.
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els exemples 122-150 d'estar + gerundi, que hi hagim de veure un matfs

duratiu.
Als exemples 95-106 veiem afegits els aspectes iteratiu o incoatiu, sem-

blantment al que hem vist abans . Cal notar que la majoria dels exemples s6n

dels que anomeno ambigus, segons he exposat al § 2. L'exemple 98 6s d'una

expressi6 sintactica no gaire clara. Crec que avant hi es un gerundi de poste-

rioritat respecte a partiren, de manera que vol dir 'partiren i anaren rego-

neixent'.

93. entrain en la ribera ab moltes barques, (...) e anam pescant per la ri-

bera passades dues centes barques. T, I, 194.

94. anam a la ribera ab moltes barques (...); e anam per lo riu solacant e

peixcant e prenent plaer ab moltes trompetes, clarons e tamborinos.

T, I, 203 (= ex. 29).

95. ab los regidors de la ciutat ana per les cases lent traure forment e civades.

T, I, 126 (iteratiu) (= ex. 27).

96. coin lo bon Rei veu Ia batalla venguda, ana seguint los morns. E tants

coin n'aconseguien, tots los feien morir. T, I, 159 (incoatiu, + iteratiu?).

97. ella anti Ilegint les lletres e no volgue tocar sin6 Amor. T, 1, 249

(iteratiu).

98. lo Mestre e Tirant de la posada partiren, anant regoneixent la ciutat,

perqu8 Tirant volgue veure... T, I, 327 (iteratiu).

99. de matt ana de casa en casa pregant a tota la gent que... T, 1, 428

(iteratiu) (=ex. 35).

100. los trompetes anaren per la ciutat manant a tots los qui tenien d'anar

que es recollissen. T, II, 438 (iteratiu) (= ex. 40).

101. axi ana Curial tota aquella matinada per aquell camf cercant loch...

C, II, 80 (iteratiu) (= ex. 44).

102. axi ana tot aquell jorn ab Festa parlant dels cavaliers. C, II, 90. (ite-

ratiu) (= ex. 45).

103. axi anaren per tots los aleujaments pregant los cavaliers que ... C, 11,

121 (iteratiu) (= ex. 46).

104. anaren per moltes ciutats e viles cercant los catius. C, III, 105 (iteratiu)

(= ex. 47).

105. anaren per moltes alqueries e cases de les ortes cercant e interrogant

los catius que trobaven. C, III, 106 (iteratiu) (=ex. 48).

106. girant la squena, doloros e plen de lagremes, se'n and fugint. Duri

aquell encalg molt. C, III, 215 (incoatiu).

6. La perifrasi en temps present.

La giiesti6 es aqui molt mes simple que no en el cas dels exemples

d'estar + gerundi en temps present 25 Aquf tots els exemples presenten 1'as-

25. Cf. I, § 7.
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pecte iteratiu. Cal notar que molts dels exemples del Tirant corresponen a
accions habituals, segons assenyalo en cada cas. De fet, no sembla que aixa
influeixi definitivament sobre l'tis de la perifrasi, peri 6s natural que s'apro-
ximin l'iteratiu i l'habitual; c6s per casualitat que no n'hem trobat tants
exemples, de l'habitual, a les sections anteriors?

La preferencia que, com hem pogut veure ja, t6 el verb cercar, inherent-
ment iteratiu, per la perifrasi amb anar, la podem veure confirmada encara
m6s en aquesta secci6, que n'ofereix 9 casos.

107. e per ago nos van cercant. T, 1, 154.

108. aixi van per tota la ciutat Pent mostra. T, 1, 288 (habitual) (= ex. 31).
109. aqueixa es 1'aigua que jo vaig cercant. T, I, 344.
110. ara es perduda tota la mia esperanga. No em resta sin6 que vaja men-

dicant per lo msn. T, I, 460.

111. aixi van per tot lo camp guardejant dins e defora. T, I, 480 (habitual)
(= ex. 36).

112. jo us he conservat aquell bell do de fortuna que tots los homens van
per tot lo mon cercant. T, 1, 553 (habitual).

113. deixa les 1]agremes tristes (...) que molt pot aprofiten per obtenir lo que
vas cercant. T, II, 33.

114. deu saber com la crida va per ]a ciutat notificant a tots la partida.
T, II, 93 (= ex. 37).

115. zque es d'un jueu que to tens qui va venent oil per lo meu camp?
T, II, 269 (habitual).

116. ell va per lo camp usant de son ofici, venent oli. T, II, 269 (habitual)
(= ex. 38).

117. veig les dones e donzelles (...) ab los pits descoberts e nafrats van cridant
per lo palau, manifestant a tot lo m6n la llur dolor. T, II, 559.

118. b6•ns trufa aquesta donzella que va per lo m6n mirant totes les belles
coses. C, II, 47 (= ex. 43).

119. ssn enviat per dos cavallers, qui van cercant un cavalier. C, II, 74.
120. trobaras noves del cavalier que vas cercant. C, II, 75.

121. ell encontraria certament los qui•1 van cercant per toldre-li la vida.
C, II, 76.

122. veritat es que yo vaig cercant un cavalier. C, II, 98.

123. on que ells vagen ferint, passen e lexen camf ubert. C, II, 135.
124. veurets de mi go que anats cercant. C, III, 115.

7. Observacions sobre anar + gerundi.

Com observi vem tractant d'estar + gerundi, en 1'6s de la perifrasi es
mostra una preferencia per certs verbs. Aquf aixd es nota sobretot en el
Curial. En el Tirant trobem en la perifrasi anar + gerundi 39 verbs diferents,
entre els quals hi ha cercar cinc vegades, fer i conquistar quatre vegades i
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plorar tres vegades; la resta , una o dues vegades cadascun . En el Curial

trobem 14 verbs diferents , entre els quals cercar onze vegades i els altres,

nomes una vegada cadascun. Podem dir, doncs, que anar cercant era per als

nostres autors quasi una frase feta , com ho era l'estar esperant.

Cal destacar una altra vegada que, dels 74 exemples de la perifrasi anar

+ gerundi, nomes en un anar deixa de tenir el seu significat basic de verb

de moviment (ex. 79), mentre que en 14, al meu parer, no porta cap altre
matis aspectual sino el de moviment dins l'espai. Dels aspectes representats

en els altres 60 exemples, predomina molt l'iteratiu, que s'hi troba uns 49 ve-
gades, l'incoatiu 5 vegades i tots dos ensems 5 vegades; el continuatiu s'hi

troba una vegada. Its clar, doncs, que 1'6s d'aquesta perifrasi no arriba, ni de

bon tros, a la Ilibertat i diversitat de matisos que posseeix actualment, que

han tendit fins i tot a arraconar l'estar + gerundi, si mes no de la llengua

literaria.
.Que aporten les dades d'aquesta perifrasi sobre la giiestio dels dos

autors del Tirant? Si incloem els casos ambigus (=exs. 27-50) les extensions

mes grans sense exemple corresponen a les pagines II, 459-554, II, 149-241,

II, 269-351 i I, 565-II, 33 (68 pagines). Dit d'una altra manera, el primer

volum (494 pagines de text) del qual segurament res no es de Galba, n'ofereix

37 casos; el segon volum (581 pagines) n'ofereix 16 casos. Si deixem fora

de compte els casos ambigus, les majors extensions sense exemple son

II, 269-412 - els casos limitants, exemples 115-6 i 56, son poc sospitosos -,

II, 33-149 i com abans II, 459-554. No deixa de cridar l'atencio el fet que l'ex-

tensid buida que trobem aqui entre II, 269 i II, 412 correspon mes o menys a

la que hem vist tractant d'estar + gerundi (temps imperfet) entre II, 282

i II, 444,26 i d'estar + gerundi (preterit perfectiu) entre II, 282 i II, 445.27

La conclusio que tree sobre els autors del Tirant es aquesta: Galba

afirma haver afegit una quarta part a l'obra de Martorell; trobem que des-

pres de II, 282, gairebe exactament despres de tres quarts de l'obra comptant

per pagines , escassegen molt els casos de perifrasi , sobretot quan el verb princi-

pal, estar o anar no to complement propi possible, durant un espai de 200

pagines mes o menys; llavors a les pagines finals de l'obra tornem a trobar

exemples mes sovint. A mes, els casos son frequents dins 1'episodi d'Espercius

i el drac (II, 442-9). Sospitern que Galba, a qui no agradaven massa aquestes

perifrasis , intervingue amb material original despres de II , 282, si mes no,

i inseri un conte fabulos preexistent ; cap al final de l'obra tornem a trobar

material de Joanot Martorell . Naturalment , amb dades de caire tan restringit

no podem parlar sino de sospites.

MAX W. WHEELER

Universitat de Liverpool.

26. Cf. I, § 5.
27. Cf. I, § 6 b.
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