
MORFOLOGIA VERBAL CATALANA

I

CONSIDERACIO GENERAL

En les ratlles que segueixen ens proposem de fer un estudi de la
morfologia dels verbs catalans d ' acord amb principis linguistics que ens
semblen adequats . Cal aclarir , d'antuvi, que les idees que exposarem no
son el resultat de l'aplicacio de la metodologia de cap escola o doctrina
lingiifstica determinada : tanniateix , tindrem en compte, certament , el pen-
sament de diferents tendencies i orientacions que constitueixen inanifes-
tacions fonanlentals de la linguistics moderna.

Ens proposem de descriure , primerament, els verbs catalans que

podem considerar regulars d ' una manera que ens sembla raonable i con-

se(Iuent ; despres, explicarem les diferents menes d'irregularitats i esta-

blirem una classificacio dels verbs anonienats irregulars d'acord amb els
Inateixos principis fonamentals.

II

SOBRE AI,GUNS CONCEPTES PREVIS

A) L;1 concepte de In orfcIII a

Un concepte que considereni basic per al nostre proposit es el de

morfema, on el sentit general en que es entesa aquesta nocio a 1'America

del Nord i on moltes escoles i en molts lingiiistes europeus.' En el cas

I. La bibliografia sobre els morfemes 6s considerable . Ultra l ' atenci6 que li 6s dedi-
cada en les grans obres de caracter general , s6n especialment importants els segiients
estudis : C. E. BAZELL , On the Problem of the Morpheme , aArchivum Linguisticum I, T-5;
C. F. HocKETT , Problems of Morphemic Analysis, aLanguage. , 23 (1947 )• 321-343; D. I..

BOLINGER , On Defining the Morpheme , aWord,, 4 (1948), 18-23 ; F. A. NIDA , The Iden-
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2 I. ROCA I PONS

concret dels verbs catalans podem considerar morfemes tant l'expressi6 de

Farrel - que comporta la idea lexica en tota la conjugaci6 - coin la dels

anomenats tradicionalment accidents del verb (temps, persona , etc.). Per
tant , no emprem el mot morfema en el sentit que aquest concepte es oposat

al de semantema : segons els partidaris d'aquesta dualitat, els semantemes

expressen les idees lexiques o gramaticals que es corresponen, en general,

a les arrels , mentre que els morfemes expressen les modificacions o re-

lacions de les dites idees, sobretot, per mitja de la derivaci6 i de la flexi6.

En una forma verbal coin prediem, pre- seria un morfema derivatiu, -di

un semantema que expressa la idea de `dir', -e- un morfema que expressa
la conjugaci6 o el temps - o ambdgs alhora - i -m indica clarament la
primera persona del plural. Segons el concepte mes general - o generic -
que hem indicat, totes les parts del mot esmentat s6n morfemes. Cer-
tament, tant des d'un punt de vista coin des de 1'altre, l'analisi podria esser
diferent on els details. Segons la glossematica, creada per Hjelmslev, els
anomenats plerematemes (que equivalen, parcialment, als semantemes)
comprenen les arrels i els derivatius i s'oposen als morfemes, que expressen,
en general, les categories flexionals. El concepte de morfema es mes res-
tringit, encara, d'acord amb aquesta posici6. D'una manera rigorosament
formal, els morfemes son definits flavors corn a unitats susceptibles d'esser
exigides en 1'anomenada reacci6 heterosintagmatica, Es a dir, les relacions
que es donen entre sintagmes (quo equivalen, do fet, als mots, segons la
doctrina de Hjelmslev). Aixi el femeni d'un mot coin senyora s'imposa
on un adjectiu que pot referir-s'hi, coin bona, etc.'

B) Les classes de in orfemes

Per a nosaltres, el morfema es un concepte generic, on el sentit que
compren tota mena d'unitats significatives. Podem dividir els morfemes
on tres grups fonamentals : els radicals, que expressen les arrels, cis de-
rivatius i els flexius. Les dues darreres classes es rclacionen amb la deri-
vaci6 i la flexi6 (en sentit estricte). La primera afecta categories menys
generals i definides. i la seva aparici6, per primera vegada, on un mot, su-
posa tin proces de creaci6 lexica; la flexi6 afecta categories generals d'una
llengua, a les quals s6n sotmesos tots els mots que poden tenir-la. Si

tiphication of Morphemes , *Language *, 24 (1948), 4-41; Z. S. HARRIS, Morpheme Alter-
rants in Linguistic Analysis, nLanguage*, 18 (1942), P. 169-19o; L. RoUDET, Morphemes
et semanIPmes , "Bull. de la Soc. de Ling.* , 28 (1928 ), 69-79; L. HJELMSLEV, Essai dune
thlorie des morphemes , aActes du IV Congri s International des Linguisteso (Copenhague
1938).

2. Vegeu l ' obra d ' E. ALARCOS , Gramdtica Estructural (Madrid 1951).
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MORFOLOGIA VERBAL CATALANA 3

inventem un nom o un verb en catala, per exemple, inimediatament el

posern en relaci6 amb les categories flexionals corresponents (el genere

i el nombre, si es un nom, i el temps - amb el mode - i la persona

- amb el nombre -, si 6s un verb). En canvi, la relaci6 del nou mot

amb les categories derivatives sera potencial i contingent. D'altra banda,

els morfemes flexius expressen, en general, categories molt m6s Glares

i definides quo les propies de la derivaci6. L'existencia d'aquestes cate-

gories se'ns fa evident fins i tot quan no hi ha una expressi6 formal sepa-

rable; per exemple : la forma dic del verb dir expressa en catala Farrel,

el temps (i el mode) i la persona (i el nombre). De fet, els flexius afecten

generalment les relacions formals entre els mots, tal coin podem observar,

per exemple, on la concordanca de genere, nombre, etc. La forma esmen-

tada dic ocupa el mateix hoc que canto, per exemple, en 1'estructura de

Ia frase (despr6s de jo, etc.). Els derivatius no permeten una delimitaci6

tan clara, tot i que algunes vegades ofereixen una significaci6 tan definida

i general coin la del sufix -ble on catala per a indicar la possibilitat d'una

idea verbal. Els derivatius i els flexius presenten un caracter coniA de

dependencia respecte a les arrels, les quals, a diferencia dels anteriors,

poden correspondre a tin mot, corn on el cas de moltes particules (1'ad-

verbi ara, la preposici6 contra, etc.). En el nostre estudi dels verbs catalans

ens referirem nom6s a la primera i a la darrera de les classes de morfemes

esntentades.

C) La significaci6 dels morfemes

El fet de tenir una significaci6 distingeix els morfemes del fonemes :

aquests darrers s6n unitats mininres no significatives. Els problemes que

afecten la significaci6 dels morfemes - coin la significaci6 en general

en el llenguatge - sOn extremarnent complicats i, d'altra banda, ultra-

passen l'objecte d'aquest estudi. Ens limitarem, doncs, a unes quantes

consideracions. En primer lloc, el concepte de significaci6 cal entendre'l

en tin sentit m6s aviat ampli : en dir que els morfemes tenen significaci6

volem dir que tenen una ra6 d'6sser en el doble pla, expressiu i signi-

ficatiu, de la llengua i que no es limiten, per tant, a consistir on un

fonema o una successi6 de fonemes. Els prefixos de verbs coin re-tenir, con-

tenir no tenen un veritable carActer morfematic - en el sentit que en-

tenem aquest concepte -, puix que, en els casos concrets indicats, no

aporten cap coatis o modificaci6 a la significaci6 del mot. En realitat,

la significaci6 se'ns presenta clara i definida on les arrels dels noms i els

verbs : a diferencia dels derivatius i dels flexius, la significacib no depcn
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4 /. ROCA I PONS

d'una pluralitat. En aquestes dues darreres classes de morfemes cal que
1'expressi6 se'ns doni en un seguit de casos repetits: la pluralitat de
casos en els quals una -s final es relaciona, en catala, amb la segona per-
sona de la conjugacio, ens fa pensar que la dita -s es 1'expressi6 regular
de 1'alludida segona persona. Els flexius, pero, ofereixen una significacio
molt mes clara i constant que els derivatius : horn pot comparar, per
exemple, la significacio general i invariable de -s final per a 1'expressi6
de la segona persona verbal amb un derivatiu tan important corn el que
trobem en mots com menja-dor (floc), calla-dor (instrument) o imila-dor
(agent). L'analisi es complica si volem tenir on compte mots corn senador,
etcetera. La significacio dels derivatius depen essencialment del valor
productiu dels afixos. Finalment, podem trobar una significacio abstracta
i funcional, tambe, entre les arrels : pensem on els anomenats mots fun-
cionals. Un exemple interessant es to, en angles, per a 1'expressi6 do
1'infinitiu.

En analitzar els morfemes flexius del verb catala ens trobarem anib
el problema do la vocal tematica, la significacio de la qual es purainent
grainatical, car no tc cap transcendencia on la realitat. El mateix s'esdevc
amb el genere dels norns asexuals (paper es masculi i presd femeni, sense
cap justificacio on la realitat). A diferencia do la conjugacio, el genere es
manifesta, amb tot, en la relacio formal entre els mots. Fl fet que
la conjugacio - corn el genere - constitueixi una categoria formalment
expressada ens permet d'atribuir-li una significacio, Bones, be que no ma-
nifesti cap mena de correspondencia amb la realitat.

D) Les variants dcls in orfemes

l;ls morfemes no sc'ns ofereixen sempre do la matcixa manera. La va-

riacio pot tenir Una explicacio fonoldgica general : en catala, per exemple,

qualsevol consonant quo forma parella amb una sorda corresponent es con-

verteix on aqucsta darrera on posicio final (compareu, aixi, amiga amb

amic), llevat de t, que esdevc sorda, pore) africada ' (fonematicament W.

Igualment, qualsevol a o e (obcrta o tancada) esdevc una vocal neutra

on posicio no accentuada on mots de mes d'una sil-laba. El mateix cal

dir do tota o (tancada o oberta), on la mateixa posicio, que esdevc u. Les

variants del morfema son distribuides d'una manera complementaria (ally

on en trobem aria no on podem trobar una altra). Certament, hi ha encara

les variants lliures i les que trobem on un paradigina determinat - per

exemple, la conjugacio d'un verb - quo no obecixen a lleis fonologiques

generals : dins un cert grup de verbs irregulars - els quo tenen l'arrel
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,HORFOLOGIA VERBAL CATALANA 5

acabada en -u - aquesta -u, davant vocal accentuada, esdeve b (v orto-
grAfica) en un subgrup, i en un altre i es perd en un altre. En altres
casos, les variants d'un mateix morfema no permeten cap raonable justi-
ficaci6 fonologica : per exemple, les formes velaritzades catalanes (en el
verb beure, bok, bqg - i beg-, etc.).

Les variants d'un morfema, d'altra banda, poden correspondre a de-

terminades variacions en la significacio : aixo no passa en les formes del
darrer exemple, puix que no hi trobem tin conjunt homogeni que justifiqui
l'atribucio d'una determinada significacio addicional. La situaci6 es ben
diferent si pensem en formes verbals corn les angleses write i wrote : a la
comuna expressio de la idea lexica - `escriure' en catala - la segona
afegeix la de passat. No obstant aixo, podem comparar una forma corn
wrote amb dic o bec en catala, perque trobem en totes elles significacions
que en altres formes verbals - les regulars - apareixen expressades se-
paradament (per exemple, work-ed en angles i tem-o en catala).

Ad ens cal referir-nos a la possibilitat de 1'anoinenat morfema zero

o, d'acord amb la posici6 mes corrent, de la variant zero d'un morfema.

Es tracta d'una ficcio que permet, diuen, de completar l'analisi.' Per a

nosaltres 1'tis del zero tindra la seva justificacio quan la manca d'una

expressio fonica es caracteristica : per exemple, la primera i la tercera per-

sona d'alguns temps de la conjugaci6 en catala. En canvi, la -o final de la

primera persona del present d'indicatiu, per ella mateixa, expressa temps

i persona i no veiem la necessitat de considerar un zero per a 1'expressi6

del temps - puix que 1'expressi6 tematica es absent en totes tres conju-

gacions - i deixar la -o per a 1'expressi6 de la persona, perque aquesta -o,

ultra la seva relacio amb la primera persona, es exclusiva d'aquest temps.

Certament, resta la possibilitat de considerar la dita -o com a expressio del

temps i zero la de persona, pero per la -o distingim perfectament la per-

sona. Un altre problema semblant ens presenten les formes velaritzades :

en un verb corn beure, per exemple, bok, bog - i bqg- son variants de

Farrel velaritzada. Les dues darreres, pero, se'ns presenten seguides dels

morfemes de temps i persona : la primera, sense cap altra expressio addi-

cional, ens indica no solament l'arrel, sing tambc el temps i la persona.

No podem dividir la primera variant en dues parts - bo-k - i atribuir

1'expressi6 de Farrel a la primera i la del temps i la persona a la segona.

Llavors, tambe haurfem de fer una separaci6 parallela en les altres dues

variants: aixo es inacceptable, perque els morfemes que expressen el

temps i la persona segueixen clarament la variant de Farrel.

3. Es molt interessant, en aquest aspecte, I'estudi de W. HAAS, Zero in Linguistic
Analysis, Studies in Linguistic Analysis* (Oxford 1957), 33-53.
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6 1. ROCA I PONS

E) Sobre els fonemes del catall

No pretenem do for aci un estudi dels fonemes catalans : ens lirui.

tarem a exposar la nostra posicib sobre alguns aspectes mes discutibles.

El primer problema es el de la vocal neutra. ts ben sabut que, en catala,

tota a, e oberta o e tancada esdeve una vocal neutra on perdre 1'acccnt

en els mots polisillabics. Per aquest motiu, ha estat considerada, gene-

ralment, corn una variant de les dites vocals. Tanmateix, entre cis mo-

nosfllabs la diferencia entre els sons indicats i la vocal neutra es capac

d'alterar la significacio: no es el mateix Jo se quc vols estudiar i Jo st

que vols estudiar. Tenint on compte aquest fet i sense cap proposit do

resoldre aci aquest problema, usarem, doncs, el signe g amb caracter fono-

logic - o fonemic - on tots els casos.4 Quant al problema de les se-

miconsonants, no veiem cap motiu decisiu per a considerar fonemes inde-

pendents els sons j i w.5 Per tant, considerarem aquests sons variants dell

fonemes i i u respectivament. Respecte a les consonants, el problema mes

grew es el quc presenten les africades. Alarcon les considera compostcs

de dos fonemese i l3adia ens diti que es tracta de fonemes africats, llevat

del grup ts, el qual no to existencia corn a unitat fonematica, puix que,

o be es descompon on dos fonemes o be es confon amb el fonema s- (cas

de tsar = sar).' Coin quo no sembla raonable d'estendre'ns mcs acf sobre

el problema, ens limitarem a dir que creiem mes justificada la posicib ja

aldudida d'Alarcos, perque ens pennet de no multiplicar innecessariament

el nombre dels fonemes. Per taut, tindrein les seguents combinacions de

fonemes on comptes dels fonemes africats corresponents : ts, dz, t§ i dt.

Finalmcnt, usarem els signer fonetics amb caracter fonologic (o fonCmic),

on el sentit de 1'expressi6 de foneines.

4. La posicib d'E. Alarcos cis exposada en Particle Sistema lonemdtico del cataldn,

iArchivum*, III (1953) 135-146. La d'A. M. Badia i Marga, it en Particle Funci6n signi-

ficativa y dilerencial de la vocal neutra en el cataldn de Barcelona , RFE, XLVIII (1965),

79-93.
5. Vegeu Particle citat WE ALARCOS. Tambe, el treball d'A. M. BADIA I MARGARIT,

Problemes de la commutaci6 consondntica , BdF, XXI (1965), 213-335.

6. Vegeu Particle citat d'Alarcos.

7. Vegeu Particle citat de Badia i Margarit , especialment les pa.gs. 295-335.
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MORFOLOGIA VERBAL CATALANA i

III

LA DESCRIPcO DELS VERBS REGULARS

A) Idea general

Sembla evident que les formes verbals ens ofereixen, junt amb Farrel,

1'expressi6 de certes categories verbals. En les formes que podem consi-

derar mes purament verbals, os a dir, les personals, podem observar que

les variacions que presenten son degudes a Farrel, a la conjugacio, al

temps i a la persona. No trobem, per contra, un morfema o expressio es-

pecial per al mode, 1'aspecte o el nombre. Cal considerar els dos primers

junt amb el temps i el darrer amb la persona. En algun cas, un mateix

morfema expressa el temps i la persona, sense indicacio de la conjugacio.

com la -o final de la primera persona del present d'indicatiu o la i del

perfet del mateix mode. Despres de la indicacio de la conjugacio, ens

trobem amb la mateixa mena d'expressio conjunta en la primera persona

del futur -re. En els verbs irregulars, una forma indivisible corn dic o bec

ens expressa conjuntament Farrel, cl temps (amb el mode) i la persona

(amb el nombre). Tal coin hem dit abans, representarem per zero la manca

d'una expressio caracterfstica de les categories verbals. Prescindim del zero,

de tota manera, quan un morfema pot representar mes d'una de les cate-

gories indicades o quan la manca d'expressio fonematica no es caracterfs-

tica o diferencial respecte a les formes d'un mateix grup. En la primera

persona del present d'indicatiu, per exemple, no hi ha expressio de la

conjugacio on cap de les tres conjugacions i, per tant, aquesta manca no

es caracterfstica de cap de les dites conjugacions. Finahnent, tant Farrel

corn les altres categories son sotmeses als canvis fonologics generals - el

canvi de tota a o e oberta o e tancada on la vocal neutra sense 1'accent,

etcetera -, pcro caldra assenyalar on aquestes darreres altres canvis propis

do les conjugacions regulars. En referir-nos als verbs irregulars veurem

que caldra tenir en compte tambe aquests canvis especials.

B) L'expressi6 de 1'arrel

En totes les formes regulars 1'expressi6 de Farrel se'ns apareix ben

clarament, tot i que, tal corn hem dit, os sotmesa als canvis fonoldgics

generals. En les formes irregulars 1'expressi6 de 1'arrel, tal coin hem vist,

pot presentar-se junt amb la del temps i de la persona en una unitat indi-
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8 I. ROCA I PONS

visible (dic, bec, etc.). D'alguna manera, qualsevol forma verbal conte

sempre 1'arrel. L'expressi6 de la conjugaci6, tanmateix, pot mancar, espe-

cialment en les formes irregulars. Pel que fa a la del temps, horn pot

considerar el present d'indicatiu sense una indicaci6 especial i una ex-

pressi6 fonematica de la primera i la segona persona manca en algun temps.

Les formes nominals del verb -infinitiu, gerundi i participi - formen un

grup relativament independent: 1'expressi6 de cadascuna d'aquestes cate-

gories hi equival, en certa manera, a la de temps i, evidentment, la de

persona manca en totes elles (per aixo hone les anomena, tambe, im-

personals).

C) L'expressi6 de la c o n j u g a c i 6

La indicaci6 de la conjugaci6 manca en algunes formes regulars i,

sobretot, en les irregulars. Cal tenir en compte que es tracta d'una cate-

goric sense cap transcendencia extragramatical. D'altra banda, en alguns

casos 1'expressi6 de la conjugaci6 no es exclusiva : la e tancada de 1'im-

perfet de subjuntiu, per exemple, es propia de les dues primeres conju-
gacions alhora. Una expressi6 indirecta de la conjugaci6 es la que trobem,
per cxcmple, en infinitius en -re, els quals nomes poden pcrtanycr a la
segona i, en una part molt reduida, a la tercera.

L'expressi6 de la conjugaci6, a causa del seu caracter especial ja

indicat, no es considerada, a vegades, corn una categoric relativament in-

dependent. Llavors, formen part del terra o expressi6 de l'arvel o be del

temps. In ambd6s casos, de tota manera, s'augmenta innecessariament,

amb la confusi6 consegiient, el nombre de formes d'alguna de les dues

categories alludides : en el primer cas, de Farrel (en el verb tamer tin-

driem tom-, tgm$-, tgm^-, etc.), i en el segon, del temps (-abg-, -it-; -grg-,

-$rg-, -irg -, etc.). Sembla mes aconsellable de separar allo que en la

llengua se'ns apareix separable malgrat els problemes que aquesta soluci6

tambe comporta. Es ben sabut que, tradicionalment, les anomenades desi-

nencies contenien, a vegades, les expressions de la conjugaci6 o vocal

tematica, la del temps i la de la persona conjuntament. De les dues possi-
bilitats alludides abans, la darrera es mes convincent, perque, be que
multiplica les formes temporals, sembla resoldre alguns problemes : per
excmple, d'una banda, la e tancada de 1'imperfet de subjuntiu, a la
qual atribuim el caracter de vocal tematica, separada de 1'expressi6 de
temps, fa referencia tambe a aquest darrer en la primera conjugaci6, puix
que cap altre temps no to aquesta vocal ; d'altra banda, si separem, tambe
en la primera conjugaci6, - A-be a l 'imperfet d'indicatiu, la darrera part,
considerada com 1'expressi6 de temps, ens porta indirectament a la pri-
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MORFOLOGIA VERBAL CATALANA 9

mera conjugacio , puix que les altres no tenen b en el dit temps . L'expressi6

conjunta de la vocal tematica i el temps supera , certament , aquestes difi-

cultats. Ultra aixo , hi ha una coincidencia entre la -p- de la persona 6 del

present d ' indicatiu de totes tres conjugacions i la -c- de 1'imperfet d'indi-

catiu de la segona i de la tercera conjugacio , que l'alludida consideraci6

unitaria de la vocal tematica i el temps fa desapareixer . Malgrat aquestes

dificultats , 1'analisi que hem defensat abans, d'acord amb el qual separem

en les formes verbals tot allo que en la llengua sembla separable i que te,

malgrat csser -hi solament i no en la realitat (com la conjugacio) un

contingut significatiu , ens sembla mes atractiva i ajustada a una interpre-

tacio mes objectiva.
Una dificultat important en la consideracio de la vocal tematica es

ia pluralitat de formes, les quals no poden explicar-se sempre per les lleis

fonologiques generals de la llengua. El canvi d'una -a- on una vocal neutra

en perdre 1'accent es un fenomen molt general, pero si comparetu la dita

-a- amb la -c- de l'imperfet de subjuntiu de la primera i de la segona con-

jugacio, la situacio es ben diferent. Combinant els canvis generals amb

els particulars de les conjugacions, podem dir :

En la primera conjugacio, en comptes d'una -a - que podeul consi-

(lerar la forma basica de la vocal tematica on aquesta conjugacio, trobem

una vocal ncutra quan manca 1'accent, una -g- davant m i u i una -g-

davant s.

En la segona conjugacio, on comptes d'una -e- que considerem forma

basica, trobem una vocal neutra quan manca 1'accent, una -@- davant m

i u i una - i- davant una vocal.
En la tercera conjugacio trobem nomes una -i-, accentuada o no.

Si preferim de no referir-nos als canvis particulars indicats des d'un

punt de vista fonologic, podem exposar una justificacio tuorfologica i dir

que, izer exemple, a l'imperfet de subjuntiu de la primera i la segona con-

jugacio la vocal tematica cs una V. Cal tenir on compte que les formes

amb g i g do la primera conjugacio (les primeres corresponen a les per-

sones 4 i 5 dcls dos presents i les darreres a l'imperfet de subjuntiu) son

conlunes amb la segona i que les amb i de la segona (a 1'imperfet d'indi-

catiu) son cotuunes amb la tercera. Tal cone ja hem dit abans, hi ha formes

sense cap indicacio de la conjugacio, com la primera persona del present

d'indicatiu o del perfet del mateix mode.

ts curios d'observar que els temps de passat tenen la vocal tematica
accentuada enfront dels de futur, que la tenen no accentuada. Els dos
presents vacillen, puix que tenen formes accentuades i no accentuades on
la vocal tematica. Les formes nominals no poden entrar en aquesta com-
paracio perque llur significacib cs diferent. El contrast indicat permet,
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10 1. ROCA I PONS

potser, d'atribuir una significaci6 geni rica addicional de passat a la vocal

tematica dels temps que expressen aquest periode temporal, una de futur

als dos temps que expressen aquest perfode (el futur i, en un dels seas

usos fonamentals, el condicional) i una de present per als temps que ex-

pressen aquest periode (en aquest cas, tamb6 pel fet que no hi ha una

expressi6 especial per al temps en el present d'indicatiu i en les per-

sones 4 i 5 del de subjuntiu).

D) 1,'expressi6 del temps

Estudiarem els diferents temps on particular i, tal coin hens indicat

abans, ens trobarem, junt amb 1'expressi6 temporal exclusiva, amb la quo

es refereix, tanlbc, a la conjugacio o a la persona.

Indicatiu present. - En la primera persona de les tres conjugacions

nc hi ha cap indicacio respecte a aquestes. La -u final pot considerar-se

coin a expressio del temps i de la persona perque, d'una banda, no la

trobem on cap altre temps i, de 1'altra, per ella podem distingir aquesta

persona de les altres. Podem considerar la vocal neutra que segucix Farrel

ea les persones 2 i 3 de la primera conjugacio i la -t- quo, en la mateixa.

posicio, trobem a les persones 4 i 5 de les dues primeres conjugacions

i la -i- de la tercera - coin a expressio de la conjugacio i del temps

a la vegada. Una altra solucio seria de considerar separadament l'expressi6

del temps representada per zero, pere) sembla preferible de no recbrrer

a 1'lis dels zeros innecessAriament i atribuir, si les circumStall cies ho per-

ineten, 1'expressi6 de les dues categories indicades a un sol morfema.

Les persones 2 i 3 de la segona i do la tercera conjugacio no presenten

cap fonenla ni per a 1'expressi6 de la conjugacio ni per a la del temps : en

aquest cas podem dir que ambdues categories son representades per zero.

La persona 6 a totes tres conjugacions no conte cap indicacio de la con-

jugacio i la vocal neutra que segueix Farrel nomes pot csser 1'expressio

del temps.

Indicatiu im.perfet. - En la primera conjugacio el morfema temporal

es -be- . A les altres dues conjugacions el morfema temporal es -e es a

dir, la vocal neutra que segueix la vocal tem ltica -i-. La posici6 des-pros

d'aquesta -1- la distingeix de la -e- de la persona 6 del temps anterior. Una

solucio per a evitar les dificultats que comporta la separacio de 1'expressi6

de la conjugacio de la del temps seria una consideraci6 conjunta d'amlxlues

on un sol morfema - -gbg- en la primera i -ig- on les altres dues -, pero

aixd seria poc consequent amb el criteri general que hem adoptat on

aquest aspecte.
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Indicatiu perfet. - La caracteristica temporal general 6s, certament,

-rp-, llevat de les persones i i 3. A la primera, la situaci6 6s la mateixa

que hem vist a la primera persona de 1'indicatiu present. A la tercera, la

vocal tematica no va seguida per cap indicaci6 del temps : podem dir que

aquest hi 6s representat per zero. La vocal tematica forma amb la de les

altres persones un grup completament homogeni.

Indicatiu futur. - El morfema o expressi6 temporal ofereix variants.

Podrfem dir que son -re-, -rg- i -re-, peril cal justificar, primerament, la

diferencia entre -re- a la primera persona i -rg- a la tercera. No podem

afirmar que no hi ha expressi6 per a la persona en ambdues i atribuir,

per tant, a les dites variants un valor temporal exclusiu, puix que la

difer^ncia entre les dues persones 6s ben patent en 1'expressi6. La soluci6

podria Esser de considerar la variant de la primera persona en la mateixa

situaci6 que la primera persona de l'indicatiu present i de l'indicatiu

perfet, amb la diferencia ara que les dues categories - temps i persona -

s6n representades per un conjunt unitari de dos fonemes on comptes d'un

fonema. D'acord amb una caracteristica molt general, podem dir que la

persona 3 es representada per zero. Les altres variants poden justificar-se

aixi: -rA- davant s, zero i n, i -re- davant m i u (corn la -e- dels dos presents

de la primera i la segona conjugaci6).

Condicional present. - L'expressi6 d'aquest temps, general i regular

en totes les persones, 6s -rig-.

Una separaci6 entre -r- coin a indicaci6 gen6rica de futur (tenint on

compte el valor fonamental del condicional per a expressar un futur relatiu

al passat) i les vocals segiients - expressions, llavors, de cadascun dels

dos temps - suposaria una interpretaci6 molt diferent de la conjugacio,

en la qual caldria comptar els temps compostos amb haver m6s participi en

el inateix pla de les expressions morfologiques. Nosaltres hem exclos

d'aquest estudi els temps compostos - tant els formats amb hazer mes

el participi coin el perfet perifrastic, etc. -, perque no els considerem de

caracter morfologic, sin6 sintactic, malgrat 1'estreta relaci6 que uneix els

components."

Subjuntiu present. - A les persones 1, 3 i 6 de les tres conjugacions

-I- 6s el morfema temporal - en el sentit que expressa el subjuntiu present

i, per tant, temps i mode a la vegada - tal coin els altres casos, puix

clue no hi ha cap expressio separada per al mode. La -e- de la prinlera i de

]a segona conjugacio i la -1- do la tercera es troben on el mateix pia que

les corresponents de l'indicatiu present, amb les quals es confonen. La

situaci6 6s diferent, tal coin veurcm aviat, en alguns verbs irregulars.

8. Vegeu, per a la classe d'analisi que hem comentat, el llibre de W. E. BULL, Time,

Tense and the Verb (Berkeley - Los Angeles ig6o), especialment les pagines 34-42.
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Subjuntiu imperfet . - L'expressio d'aquest temps es alternant: -s-
i -si- segons que el morfema es trobi en situaci6 final o vagi seguit d ' altres
fonemes.

Imperatiu. -- L'imperatiu planteja un greu problema, puix que, en
realitat , no conte cap veritable expressi6 caracteristica. Solament la segona
persona, encara que tingui la mateixa forma que la tercera de l'indicatiu
present, pot considerar-se, pel fet de referir- se a una altra persona, amb
una certa indepenUncia. Altrament, alguns verbs irregulars tenon una
forma especial per a la segona persona de l'imperatiu (digues, per exem-
ple, etc.). Les altres formes quo Bolen considerar-se de l'imperatiu son les
mateixes que les dels dos presents i, d'altra banda, llur significaci6 no
s'aparta gaire de la que trobern on les del subjuntiu. La diferencia cs,
sobretot, sintactica : quan usem les formes subjuntives amb sentit d'im-
peratiu podem expressar-les seguides de pronoms personals febles. tal
corn s'esdeve amb l'infinitiu o el gerundi, contra la collocacio davant el
verb en cis altres casos. Cal tenir en conipte, naturalment, que l'us formal
de tercera persona es correspon a un de real de segona en les persones 3 i 6
del subjuntiu present amb caracter imperatiu.

F) L'expressio de la persona

is clara per a les persones 2 (-s), 4 (-m), 5 (-u), i 6 (-n) de tots els
temps. La primera, o es representada per zero, o apareix en un mateix
morfema juntament anlb la temporal (-u de 1'indicatiu present, -i de 1'indi-
catiu perfet i -re- de l'indicatiu futur). La tercera es caracteritzada per
una falta d'expressi6 fonematica on tots els temps i, per tart, podem dir
quo cs representada per zero.

F) Les fornics nominals del verb

Ens ha seniblat adequat de considerar aquestes formes amb indepen-
dencia de les personals que hens vist abans.

Infinitili. - El caracter de la -r final corn a expressio de 1'infinitiu
es molt limitat en una gran part del domini linguistic del catala, puix
que solament apareix - foneticament - davant les formes pronominals
febles. Vs semblant la situaci6 de la -t final del gerundi, pero aquest, ultra
aquesta -t, conte una expressi6 general i constant on la -n-. D'alra handa,
la -r final de la segona es inexistent on la llengua parlada fins i tot quan
segueixen formes pronominals febles (teme'l, on comptes de temer-lo, etc.).
Podriem dir que on totes tres conjugacions regulars trobem una vocal rela-
cionada amb la conjugaci6 que pot considerar-se tamb coin a expressi6 de
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l'infinitiu : llavors, la -r seria una expressi6 addicional particular, d'una
manera parallela a la -t del gerundi. Certament , flavors 1 'expressi6 de
l'infinitiu coincidiria amb la tercera persona de l'indicatiu perfet en les
conjugacions primera i tercera . Aixo no es un obstacle important , sobretot
tenint en compte el caracter inusitat - fins a un cert punt - de 1'indica-
tiu perfet . Els infinitius irregulars amb e, oberta o tancada (poder o fer),
s'ajusten als caracters generals exposats ; en canvi , els acabats en -re no
tenen cap relaci6 directa amb la conjugaci6 junt amb la pres6ncia constant
del sufix indicat . Finalment , els verbs dir i dur no tenen tampoc cap
relaci6 directa amb la conjugaci6 , peril la -r nomes apareix en els casos
indicats per als infinitius regulars amb -r final.

Gerundi. - hl valor de la -n- coin a caracteristica general del gerundi,
despres de la vocal tematica , sembla ben clar i general . Davant formes
prononlinals febles comengades amb vocal ( hi, ho) trobem 1'expressi6
complement-Aria de la -t final , que en els altres casos 6s purament ortogrd-
fica . La -e- del gerundi a la segona conjugaci6 6s tancada en els verbs
regulars i en gaireb6 tots els irregulars (s'exceptuen nomes els que tenen
l'infinitiu tamb6 amb una -g com poder, saber, etc.).

Participi . - Ens sembla innecessari de parlar del participi passat,
perque nomes hi ha una classe de participi en aquest sentit : les restes
del participi present llati les trobem nom6s en adjectius . La caracteristica
general es una -t en els verbs regulars , precedida de 1'expressi6 de la
conjugaci6 : - &-, -d-, -f-. Cal tenir en compte el caracter nominal del
participi i la seva combinaci6 amb morfemes nominals ; aixi, cant-a-t,
cant-a-d-a (amb indicaci6 del femenf ), cant-a- t-s (amb indicaci6 del plural)
i cant-a-d-e-s (amb indicaci6 del femeni i del plural).

A continuaci6 donem la conjugaci6 dels tres verbs que considerenl
models de les tres conjugacions regulars, amb la separaci6 dels quatre
morfemes corresponents a 1'arrel , la conjugaci6 , el temps i la persona (en
el cas de les formes nominals, en comptes de temps i persona, la indicaci6
de cadascuna de les tres formes anomenades tamb6 impersonals).

Primera conjuga.ci6 Segona conju,gaci6 Tercera conjugaci6

MODE INDICATIU

Present

kant u tent a dorm u
kdnt g s tem 0 s dorm e s
kdnt c 0 tent 0 0 dorm 0 0

kent m tern f m durm i m
krnt u trm e u durm i u
kdnt F n tern r n dorm F n
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Primera conj ugaci6 Segona conj ugaci 6 Tercera conjugaci6

Imperfet

krnt e s e tem e s e durm i s e

kpnt a si s tem e Si s durm i si s

krnt e s e tem e s e durm i s e

krnt a si m teat e Si m durm i si m

krnt a Si u tem e Si it durm i si u

kent e si n tern a si n durm i si n

FORMES NOMINALS

Infinitiu

kent d (r) tent e (r) durm i (r)

Gerundi

kent a n (1) tem e n (t) durm i n (1)

Participi

krnt d t tent ii t durm i t

D'acord amb el nostre comentari sobre l'imperatiu, no hens inclos

aquest mode perque no ofereix cap caracter morfologic diferencial. La

situacib cs diferent, tal com veurenl aviat, en alguns verbs irregulars.

Pompeii Fabra inclou el verb pcrdre com un segon model de la segona
conjugacio, i el verb servir (am]) l'infix -eix-) coal un segon model de la
tercera.' Ens sembla mes adequat de considerar arnbd6s verbs entre els
irregulars - malgrat la major fregiiencia del segon model de la tercera
conjugacio -, perque, d'una banda, aixo simplifica el quadre de verbs
regulars i, de l'altra, les diferencies que, respecte als quadres indicats,
ofercixen els dos verbs esmentats (i els grups que representen), entren dins
el nostre concepte d'irregularitat. Certament, aquest concepte es conven-
cional i la seva delimitaci6 depen del punt de vista que hom adopti i de la
seva utilitat en l'estudi que ens proposem de portar a cap.

9. POMPEU FABRA , Gramdtica Catalana ( Barcelona 1956), 42-43. Igualment, a la
Gramdtica Catalana, excepcionalment detallada, de BADIA I MARGARIT ( Madrid 1962),
especialment les pagines 294-331.
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IV

ELS VERBS IRREGULARS

Considerem irregulars tots els verbs que no segucixen, doncs, els

models de les tres conjugacions regulars ( cantar, tinter i dornrir). De

printer, assenyalarem les menes d'irregularitat que poden presentar-se. In

referir-nos a les variants que poden explicar-se per les lleis fonol<giques

generals de la llengua, elegirem, ben sovint, la forma mes representativa,

de la qual podem deduir les altres : per exemple, si la diferencia depen de

l'aecent, donarem la forma accentuada, i si la variacio Ls deguda a 1'ensor-

diment d'una consonant en restar en posicio final, donareni la forma amb

la consonant sonora : aixi, d'una Banda, btu- rcpresenta tambc bgu- i, de

l'altra, btg- representa btk- (i bgg-). Fn el cas particular que una conso-

nant sonora s'oposa a un grup final de fonenics sords --I- enfront de

-t§- -, a causa del caritcter constant d'aquesta oposicio, entenent que el

l:rimer fonenta, en restar final, es converteix en el grup indicat (equivalent

a] so expressat foneticantent amb §). A(luestes variacions son generals,

coin les que hem vist en els verbs regulars, degudes a les llcis fonok)giques

generals de la ilengua : per exentple, -kdnt- i kgnt-, etc. 1 ntendrem per

forma basica de Farrel la que ens ofereix 1'infinitiu, pcrd en la seva variant

accentuada si no ho es la de l'infinitiu i si podeni trobar-la en la conju-

gacio del mateix verb (generalnient a la tercera persona de i'indicatiu

present) ; en els verbs que tenen l'infinitiu (en rg-) precedit d'una -d- cal

cxcloure aquest fonenta, afegit a l'arrcl acabada en -n o -1 davant -r. Aixi,

les arrels o formes bAsiques de Farrel dell verbs fer, estar, -alcr o trc«re

seran, respectivantent, f-, gst-, bgl- i tr¢u- . Igualment, la pronunciacio

pfndre de prendre no s'oposa a l'arrel blsica prtn-.

A) Les classes (I 'irregularitats

Cal tenir en compte diferents possibilitats.

I. Pluralitat de formes radicals que no podent relacionar segons cls

Principis fonologics generals de la llengua. - Poden presentar-se els se-

giients casos :

a) Les formes radicals son totaiment diferents. Aixi, en el verb

anar : qn- i el grup bits , bbl- i b-, i en el verb ser (dsser) $ t, or-, f¢- i s-.

b) Les formes radicals presenten una certa afinitat, la qual no pot
explicar-se, peril, ni per les lleis fonologiques generals de la ]lengua ni per
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les particulars d'un verb o grup de verbs. Per exemple, les formes velarit-

zades, les quals constitueixen un grup heterogeni que compren la primera

persona de 1'indicatiu present, l'indicatiu perfet, els dos temps de subjun-

tiu i, ben sovint, el participi. Si un verb tc 1'arrel velaritzada en aquestes

formes, i a les persones 3, 4 i 6 de l'imperatiu - tenint en compte, peril,

que aquest mode no to formes propies -, direm que to una distribucio

regular en aquest aspecte. En alguns casos, tal com veurem, tenim una

forma vclaritzada, tambe, a la segona persona de l'imperatiu (estigues, etc.).

L'arrel velaritzada es relaciona amb Farrel basica de diferents mane-

res. Abans, pcro, cal indicar quins verbs presenten formes velaritzades.

Citarem nomes els verbs simples. De la primnera conjugacio, tenim estar.
De la segona amb 1'infinitiu -g-(r), c6rrcr i els que tenen Farrel acabada

en -§ - amb una distribucio limitada -, menys peixer ; amb 1'infinititt
en -$-(r), ser (si partim d'aqucsta forma mes viva) ; amb 1'infinitiu en
-t-(r) tots ; amb l'infinitiu en -rg tots, tambc, llevat dels que tenen l'arrel
acahada en oclusiva (amb 1'excepci6 de cabre, que es velaritzat) i veure ;
amb l'infinitiu acabat en una vocal i sense una expressic constant de l'infi-
Eitiu, els dos unics verbs del grup dir i dur. De la tercera, els dos acabats
en -n a l'arrcl, tenir i venir, i els dos arnb 1'infinitiu en -rg escriure i viure.

La relacio amb Farrel basica presenta les modalitats segiients :

a) La velar es afegida a Farrel basica directament : aquesta darrera
acaba en vocal (di-(r) i du-(r)) o en consonant (-n i -1) amb un canvi
vocalic addicional en voler ( bulg-i-s i no b¢1g-i-s), i en els verbs tenir i
venir ( ting- i bing- i no tong- i bong-).

(3) La velar substitueix el darrer fonerna de Farrel : aquest es una
u- (sense altres canvis o amb una -i- addicional en caure) o una consonant
(-b en haver, -d en poder, el qual presenta tambe un canvi vocalic --pug-

per pog- -- i -§ en el cas de concixer i pareixer).

y) La velar es afegida a Farrel directament, pero el darrer fonema

d'aquesta sofreix un canvi : afecta els verbs en -§ llevat dels ja citats. -§

csdevc -s i la velar es mante sempre sorda. En el cas de viure, la -s- que

precedeix la velar no es correspon amb cap fonerna de Farrel.

S) La velar s'afegeix a l'arrel basica per mitja d'un fonema, el qual

es una -i- en els verbs estar, saber i cabre i tambe una -¢- en el cas especial

de ser (sig- i sQk).

E) La velar cs afegida a una forma incompleta de 1'arrel basica, amb

l'addicio d' una -s- que la precedeix : es el cas de viure, ja alludit :

bi -f- s+k-.

^) L'arrel es afegida a la vocal tematica (la qual no tc sempre, tal
corn hem dit, un valor exclusivament tematic) : el verb c6rrer.

En comptes d'una velar trobem una palatal en veure (bit-), anar
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(MI-), haver (en el qual la correlacio es dona entre &I- i la forma d'us

mes limitat An) i fer (sense la dita correlacio, perque no hi ha fat- - en

la llengua correcta - enfront de fgtu, sing fgs-). En el primer verb, la

palatal es relaciona amb Farrel basica de la mateixa manera coin ho fa

la velar en els verbs amb -u final a la dita arrel i en el tercer d'una ma-

nera parallela a coin ho fa la velar on el mateix verb. En anar i en fer

sembla encertat de considerar la palatal afegida a una arrel seguida d'una

vocal d'un caracter semblant a la que hem vist, en referir-nos a la velar,

en el darrer cas o grup establert. En bua de voler tenim una forma amb

el darrer fonema de Farrel basica palatalitzat amb un canvi vocalic addi-

tional (b»j i no b. ).
No totes les formes do l'arrel indicades expressen, noines, la idea

lexica del verb : la que apareix a la primera persona de l'indicatitt pre-

sent - amb velar o palatal - expressa tambe les categories verbals de

temps - amb la de mode i, fins a tin cert punt, la d'aspecte - i la de per-

sona - amb la del nombre. D'una banda, no van seguides dels anor-

femes que expressen les dites categories - Ilevat do la de persona al par-

ticipi - coin les altres variants de la tnateixa arrel o les formes que

n'ocupen el hoc i, de l'altra, la manta d'expressiO de les Bites categories

no pot considerar-se caracterfstica coin a la tercera persona i, a vegades

a la primera, d'altres temps verbals. A aquestes formes cal afegir s$ i $

o 0 (o at§) dell verbs saber i haver repectivament. Pel que fa a aquest

darrer, en les altres persones de 1'indicatiu present cal considerar una

expressio conjunta de l'arrel i del temps (i la conjugaci6) on le,", on -0

i de 1'arrel en les on -A i -Vb. Cal tenir en conipte, certantent, que es

tracta d'un verb auxiliar ben caracteritzat i que la idea lexica es expres-

sada, on realitat, pcl participi on els temps roml;ostos. Les formes, prac-

ticament inusitades, flu i viu, dels verbs fcr i viure, poden esser incloscs

aci quant a 1'expressi6 conjunta a que ens hem referit abans.

L'arrel de la forma de l'imperatiu vine, del verb venir, o sigui bin-,

lta de figurar en aquest grup, pero no te, certament, 1'expressi6 conjunta

dels casos alludits darrerament. La i- de les formes secondaries ire, etc.,

i iria , etc., es Farrel I no segueix cap vocal tematica.

La presencia de les formes velaritzades - o llurs equivalents on el

sentit que ara ens interessa, coin les secundaries facent i faceu del verb

fer - a la persona 4 del subjuntiu present (i alguna vegada a la 5) i de

l'imperatiu permet d'evitar la confusio general entre aquestes persones

i les corresponents de l'altre present. Aixi, enfront de la forma comuna

canton, per exemple, del verb cantar, on el verb beure podem oposar

beveni a beguem. Llavors cal atribuir a Farrel velaritzada - o equiva-

lent - una expressio modal (del subjuntiu). En els verbs anar, ser i haver
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la diferencia entre les dites persones dels dos presents resta assegurada

per altres caracters tambe.

L'arrel del participi presenta variants que podrfem estudiar acf : tan-

mateix, per llur caracter especial, les tindrem en compte en referir-nos

a la dita forma nominal del verb.

c) Les diferi ncies entre les formes radicals poden explicar-se, a ve-

gades, per lleis fonologiques internes d'un verb o grup de verbs. Aixf, els

verbs que tenen Farrel basica acabada en -u davant el morfema de 1'in-

finitiu -rg, canvien, davant vocal accentuada, el dit fonema en -b, -i o el

perden, la qual cosa d6na hoc a l'existencia de tres subgrups. Els verbs

que tenen Farrel basica en -n o -1 afegeixen una -d- davant r, la qual

ocupa el floc de la vocal tematica que manca. En els verbs tenir i venir

aquest canvi comporta tambc el de la vocal de Farrel (-0- en -i-). Els

verbs dir i riure canvien la -f- de Farrel (el segon despres de perdee la -u)

en -0 davant la -i- no accentuada de l'imperfet fort. Tambe experimenten

eanvis en aquesta mena d'imperfet les arrels dels dos verbs fer i caure

i les de tots els del grup que canvien la -u final per -i davant vocal accen-

tuada: el primer, afegeix una -0 a Farrel f- ; el segon, ultra 1'alludida

perdua de la -u, comuna als altres verbs del grup, canvia la -a- en - .

El verb eixir ofereix una alternanca ben caracteristica de les vocals -q-

i -f- segons que 1'accent manqui o no a Farrel.

Cal esmentar acf la irregularitat dels verbs incoatius a la tercera con-
jugaci.6, en els quals l'infix aparcix en les formes de Farrel, que en la
conjugaci6 regular s6n accentuades.

Una explicaci6 corn les anterior-, es mes diffcil en altres casos. Consi-

derant les formes amb s de Farrel del verb ser, veiem que s- es la mes

general i apareix acompanyada d'una vocal tematica (o de parcial valor

temi tic) ; $s- nomcs aparcix sola (a l'indieatiu present) si exceptuem les

variants Mures de l'infinitiu i del gerundi Os-g(r) i ¢s-a-n(t); s¢- apareix al

plural de 1'indicatiu present, llevat de la variant Iliure so de la primera

persona. Si comparem les variants amb f-, veurem que fu- apareix davant

de f- i fo- en els altres casos.

En el verb haver podem oposar la forma gb-, davant de vocal accen-

tuada, a gu-, davant -r-. Le,, formes monosillabiques de 1'indicatiu present

presenten mes dificultats. Sembla clar, no obstant, que a la primera persona

cal considerar 1'expressi6 conjunta de Farrel, del temps i de la persona

(i el nombre) i a la tercera podem considerar aquesta darrera categoria

representada per zero. A les altres formes del mateix temps tenim $-

davant -m i -u i g- davant -s i -n.

En el verb dir, partint de la forma dfu-, tenim di- o di- davant vocal
accentuada o consonant excepte -s : llavors caldra donar a la -(r) de
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1'infinitiu el valor ple d'una consonant, unalgrat la seva aparicio liniitada.

En un cas com p$ndrg cal considerar una dissimilacio comuna a la

ilengua i, per tant, no pas caracteristica del verb. L'arrel basica cs, no

cal dir-bo, pr^n-.

_. La irregularitat afecta la vocal temdt.ica. - Poden donar-se les

segiients possibilitats :

a) i\lanca als verbs de la segona conjugacio que tenon l'arrcl basica

acabada en una oclusiva (-b, -p, -d i - t), en -n o -1 -- en aquest cas cs

substituida per una -d- - i en -u a l'indicatiu futur i al condicional.

Igualntent, on els verbs de la tercera conjugacio acabats en -n a 1'arrcl

tenir i venir i cl, en -re vivre i escriure. Falta tannbc on algunes formes

del verb ser : s¢-m i s¢-u a l'indicatiu present, a tot l'indicatiu imperfet

(¢r- seguit del morfema temporal), a l'indicatiu perfet i al subjuntiu im-

perfet (f¢- seguit, tambc, del morfLina temporal). Podem tenir on compte

aci les persones 4 i 5 dell perfets perifrastics i d'haver a 1'indicatiu i sub-

juntiu present.

b) La vocal temltica apareix irregularment a les persones 2 i 3 do

1'indicatiu present dels verbs de la segona conjugacio que tenen l'arrel

basica acahada en -r - el cas de c6rrer - i dels de la tercera quc l'acabcn

en els grups -bl i -br (obrir i omplir). Apareix a la persona 2 del mateix

temps als verbs de la segona on -s i -9 (com venter i pariixcr) i als do la

tercera en -s, -z i -3 i -t (corn tossir, cosir, cruixir i fugir). En tots aquests

casos tenim la mateixa vocal tematica do la primera conjugacio on formes

de la segona i la tercera que, regttlarment, no en tenon cap. Per tart,

no podem atribuir cap valor tematic a la dita vocal, sing solament tem-

poral. En el mateix cas cal considerar, naturalment, la -g- que segucix

1'infix -f§- dels verbs incoatius a la segona persona de l'indicatiu present

i la do les formes especials de l'imperatiu velaritzades estigues, pugues,

sapigucs, vulgues, lingucs, la palatalitzada vcges i la construida sobrc

l'arrel basica corre o sobre una altra arrel vine. Lai el cas de fes i ves

la vocal correspon clarament a la segona conjugacio, pero la segona

forma pertany a un verb de la primera.

c) Presencia d'una vocal diferent a la que correspon. L'acabem de

veure en el verb anar (ves) ; el mateix verb ens ofereix una vocal propia

de la terccra conjugacio on el futur i el condicional (anire i aniria). In

aquest mateix verb tambe, juntament amb estar i for, trobem a l'indicatiu

present una -d- on comptes de les variants ternatiques i temporals re-
gulars : on el darrer d'aquests verbs la irregularitat es doble, perque

pertany a la segona conjugacio. Una altra possible interpretacio seria de

considerar la dita -d- dins Farrel.

246



MORFOLOGIA VERBAL CATALANA 911

3. La irregularitat afecta 1 ' expressi6 del temps. - Cal tenir present

acf el que hem dit en referir-nos a la vocal tematica on relaci6 amb la sig-

nificaci6 temporal . En el darrer cas alludit sembla justificada , tamb6, una

interpretaci6 purament temporal de la vocal . Cal tenir en compte acf,

igualment , les formes amb una expressi6 conjunta de Farrel, el temps

i la persona ( formes velaritzades o palatalitzades do la primera persona de

l'indicatiu present, se, de saber, he, d'haver i els perfets gaireb6 inusitats

Jiu, de fer, i viu, de veure ). La -u de feu, fou i veu pot Esser considerada

una expressi6 temporal i personal alhora. Finalment , les formes vagim

i vagin , i les d'haver hagina i hagin tenen una -f- temporal irregular, i els

verbs saber i cabre tenen una -g al mateix temps on comptes de -f- a totes

les altres persones . En f-¢-t la vocal tematica 6s una excepci6. I tamb6 la

variant -rip- del condicional amb l'arrel f¢-, on el verb ser (fo-rp).

4. La irregularitat afecta 1'expressi6 de la persona. - Cal tenir en

compte els casos en els quals la persona 6s expressada conjuntament amb

in del temps i, fins i tot, amb la de Farrel. Un problema especial ofereix la

-s final de les formes irregulars de 1'imperatiu indicades abans: d'una

Banda, aquest fonema correspon al morfema general propi de la segona

persona ; de l'altra, on totes les elites formes no t6, en realitat, no valor

diferencial, comparable al que podem observar als altres temps.

5. Les formes nonlinals del verb irregulars. - Si l'inica expressi6

regular de l'infinitiu 6s -g-(r), totes les altres, que veurem en referir-nos

als verbs de la segona conjugaci6, s6n irregulars. L'unica irregularitat

del gerundi es la -^- dels verbs que la tenon tamb6 a l'infinitiu enfront de

Ia .4- regular.

En el participi cal assenyalar les segiients modalitats :

En primer floc, les diferents classes de participis irregulars que asse-

nvalarem tenon un caracter coal{i : l'accent es sobre l'arrel i no sobre la

vocal amb valor tematic, excepte els que tenen Farrel acabada en els grups

-bl i -br . Sdn, doncs, participis forts llevat de 1'excepci6 indicada. El mor-

fema propi del participi pot Esser una -t o una -s. Els participis formats

sobre l'arrel velaritzada no pollen Esser considerats irregulars, perque la

irregularitat 6s solament a Farrel i no manca la indicaci6 tematica. En al-

gunes classes de participis que consideram irregulars, la irregularitat 6s,

tamb6, a Farrel, pero a diferencia dels alludits darrerament. les variants

radicals del participi s6n uniques o no van seguides de la vocal tematica.

Participi irregular (generalment fort) on -t. Aquest fonema 6s afegit

a Farrel inalterada, la qual pot acabar en una liquids (-r o -1) o en una

vocal. A la primera classe pertanyen mol-t de moldre, s¢1-t dels compostos
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amb -soldre, t¢1-t de toldre, m¢r-t de morir . La -t es muda o molt feble
despres de -1- i, menys, despres de -r-: si no podem percebre-la, hem
d'atribuir a Farrel 1'expressi6 conjunta d'ambdues significacions. A la
segona classe pertanyen df-t de dir i dd-t dd dur. Ad cal situar el participi
fet, de fer, si fem 1'analisi fe-t. Les alteracions de Farrel poden consistir
en una perdua de la u- final en cskr-l-t, d'cscriure, o on el canvi addicional,
tambe, de la vocal precedent a la dita -u en tr$-t, de treure. Els verbs de
la tercera conjugacio quo tenon Farrel acabada on els grups -bl i -br afe-
geixen una -t- oberta mes una -r- despres del primer grup i una $ entre
les dues consonants del segon abans de la -t. Una altra alteraci6 es la -s
addicional quo els verbs pondre i veure ofereixen davant la -t: p¢s-t i bis-t
(la darrera amb canvi vocalic). Finalment, la -t va precedida d'una -i- al
verb coure i la -¢- es canvia on -u: kui-t.

Participi irregular on -s. r,,s fort on tots els casos. La -s es troba on el
floc d'una consonant -t o -1 o be una vocal desaparegudes. Sense canvi
vocalic : mo-s de metre, rumr -s do romandre, fe-s do f endre, pt-s dels

compostos amb -pendre, fe-s do fondre, prf-s de prendre. Amb canvi
t,ocalic: gns$-s d'encendre, to-9 dels compostos amb -tendre, to-s de

fondre.

6. Aci cal tenir en compte la duplicitat do no§- i nr - (neixer i
ndixer), tau- i Mu- (jeure i jaure), la do $sg-(r) i s¢-(r) (esser i scr), la do
f-0-m i f-f-u enfroni do fgs-$-m i fgs-o-u- al subjuntiu present del verb fer,
du- i diu- del verb dur a l'indicatiu present i a l'imperatiu, etc. No son
variants Iliures, naturalment, he i haig del verb haver, perque no podem
emprar la segona forma sempre quo podem usar la primera.

B) La classificaci6 dels verbs irregulars

Classificarem els verbs irregulars a partir de la conjugaci6 a la qual

pertanven (primera, segona o tercera). La determinaci6 de la conjugaci6

la farem, naturalment, segons la vocal tematica. Els verbs escriure i viure,

per exemple, malgrat la forma de Ilur infinitiu, la qual, fora d'aquests

verbs, solament es troba a la segona conjugacid, i el fet que ells presenten

formes tematiques propies de la segona conjugaci6, seran inclosos a la

tercera perque, d'una banda, la forma de l'infinitiu no es decisiva i, de

1'altra, les formes alludides de la segona conjugaci6 s6n velaritzades, les

quals, quan es combinen amb expressions tematiques, ho fan sempre amb

les do la segona (que poden esser coinunes a les de la primera). Per la

segona rah alludida haurfem d'incloure tambe a la segona conjugaci6 els

verbs tenir i venir i Ilurs compostos. Altrament, les formes que substi-
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tueixen sovint les velaritzades son amb -i- : aixf, escrivis per escrigu6s i

vivis per visqu6s. No explicarem els caracters de les diferents irregulari-

tats, perque ja ens hi hem referit abans. Finalment, si no diem res ex-

pressament contra aquesta norma, entendrem que els verbs compostos

segueixen el cami dels simples, els quals seran els unics esmentats.

i. Verbs irregulars de la primera conjugaci6. - Els dos unics verbs

irregulars d'aquesta conjugacio son estar i anar. Les formes del verb dar

poden considerar-se regulars, construldes sobre Farrel d-.

Estar. .I,'arrel basica es pst-. Les irregularitats son : a) Manca d'ac-

cent a Farrel quan ha de tenir-lo segons el model regular i, en relaci.o amb

aquest fet, presencia d'una -d- a 1'indicatiu present en comptes de la -p-

regular (IV A 2c). b) Formes velaritzades representades per pstig-, on dis-

tribucio regular, excepte al participi (estat) (IVAibe). c) Estigues a

l'imperatiu (IVA2b).
Anar. a.) Be quo podern considerar pn- 1'arrel basica, aquest verb es

caracteritza per una duplicitat d'aquesta arrel i les comencades amb b-

b- i les palatalitzades representades per biz-. La distribucio de les variants

radicals es caracterfstica d'aquest verb (IV A n a). b) Una -a- parallela

a la d'estar a 1'indicatitt present, Una altra interpretacio es la de conside-

rar la dita -a- dins Farrel (en el cas d'aqucst verb i de fer, d'acord amb la

histOiria d'aquests trots) (IV a 2 c). c) Una 4- en comptes de -p- al futur

i al condicional (IV A 2 c). d) Una arrel diferent, sense vocal tematica,

a les formes secundaries i-re, etc., i i-rig, etc. (IVA i b.) e) ves a 1'impe-

ratiu (IVA2b). Afegini aci les formes exclusives dels perfets perifristics,

procedents d'anar.

2. Verbs irregulars dc la segona conjugaci6. - Establitn eine grups,

c,ue corresponen a les cinc classes d'infinitiu : -e-(r), -0-(r), -$-( r), -rp

i el format pels dos verbs dir i dur (no tenen vocal tematica a l'infinitiu

ni una expressioi constant d'aquest - coin els del grup anterior - puix

que la -(r) final nomcs aparcix, coin on cls altres casos, davant pronouns

l;crsonals fcbles).

a) Verbs amb l'infinitiu on -9-(r). Distingirem tres irregularitats :

i) Velaritzacio de l'arrel. La trobem on el verb cdrrer (IV A i b^) - ku'rpg-,

sense altres variants - i on els acabats on una palatal -§ creixer, rertlixer

i neixer (o naixer) (IV A i by) i concixer i parHxer (IV A i b(3). Peixer es

tuna excepcio. Igual que c6rrer, el primer grup de verbs amb palatal

ofereix una forma velaritzada unica a l'arrel, la qual mai no porta l'accent :

krpsk-, mprpsk- i npsk- . En el segon grup les variants son representades

per kun@g- i pprog-. 2) La presencia d'una -p- a la segona persona de
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l'indicatiu present dels verbs en -s - tdreer i veneer -, en -1 - els citats
anteriorment - i en -r , amb 1'exeniple (inic de c6rrer, el qual presenta

la dita vocal tamb6 a la tercera persona del mateix temps i a la segona
de l'imperatiu (IVA 2 b) . 3) I;ls verbs en -n tenen un participi fort (ac-
centuat a Farrel ) en -t - constrenyer i resWnyer - o en -s - empCCnyer
i atEnyer (IVAS). Cal exceptuar el verb pertanyer, que t6 un participi
regular i un altre format sobre Farrel velaritzada.

b) Verbs amb l'infinitiu en -Hr). Cal incloure aci els verbs scr
(Esser) i fer.

Ser (Esser). Podem considerar s- Farrel basica, que trobem a les
formes s-¢-(r), s-4-n(t), s-q-r$ , etc., s-g-rf4, etc. Una interpretaci6 d'una
variant radical s4- - cone f4- en el verb fer - fa mes dificil la integraci6
del verb amb les formes flexives comunes. Les irregularitats s6n : a) Les
formes radicals 4s- i so- (IVA i c) ; 4t, 4r- i la parella f¢- i fu- (IVA r ac).
b) Les formes velaritzades s(k (j tint amb s¢-) i sig- (IVA i b8). c) sigues
a l'imperatin (IVA2b). d) f4-u (IVA3). L'its del participi estat no
constitueix cap caracter morfologic. Hem partit de scr i no d'Esser perque
cs una forma mes viva : 1'altra, 6s clar, ens hauria portat a una analisi una
mica diferent.

Fer. L'arrel basica cs f-, quo trobem a les formes f-4-(r), f-4-n(t),
f-a- (si no analitzem fa-), f-4-rg-s , etc., f-g-r4, etc., f-g-rig, etc. Les irregu-
laritats s6n : a) El participi f-4-t (IVA5). b) Les formes fat§, fas-, flu

f4- (feia, etc.) ; f4 u (IVA?). c) fes a l'imperatiu (IVA2b).
c) Verbs amb l'infinitiu en -4-(r). Aqucst grill) es format per pots

verbs, els quals serail citats a continuaci6 amb Burs caracterfstiques. Les

irregularitats s6n : a) Tots tenen formes velaritzadcs en tuna distribuci6

gaircbc regular, alterada nomes per la presencia do formes coin vuil, de

volcr (IV A r b), st', de saber (IV A i b) i les mes complicades del verb

leaver (IV A i b). La velar es afegida a l'arrel basica quan aquesta acaba

en -1: en els altres casos la relaci6 entre ambdues arrels es m6s complicada

(IV A i b(3). Cal afegir, encara, els cauvis vocalics que ntanifesten vulgues,

de voler i puguis, de poder (IVArba5). b) No tenon vocal tematica

al futttr i al condicional (IVA2a). c) Lls acabats en -1 afegeixen una

-d- a Farrel basica davant r (IVA 2a). d) I:ls verbs saber, voler i poder

tenon formes especial, a l'imperatiu : sapigues, vulgues i pugucs (IVA 2b).

Excepcionalment, 1'expressi6 temporal cs -g- al subjuntiu present del verb

saber (tal com veurem en cabre) (IVA2b).

Valer: NO-, bgld-; balg-. Soler: s61-, suld-; s6lg-. i oler: b61-, buld-;

bulg-; bul . Saber: sab-; sapig-; se. Poder: p6d-; pug-. Haver: cb-, gu -

a>:-, at§; 4g-. Les formes vocaliques monosillabiques de l'indicatiu present

i, en general, la conjugaci6 complicada d'aquests verbs ja ha estat estu-
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diada (IVA1b). Cal tenir en compte, tambe, les formes on- i •g- d'heure.

d) Verbs amb l'infinitiu on -rg . Distingirem tres subgrups segons que

Cl fonema final de Farrel basica sigui una oclusiva, una -n o -1 o una -u.

Cap d'aquests verbs no to vocal tematica al futur i al condicional ( i a 1'in-

finitiu).

a) Verbs que tenen Farrel basica acabada en una consonant oclusiva

(-t, -d, -p i -b). Son, amb alguna excepcio, gairebe regulars : es ben sabut

que Pompeu Fabra inclou perdre corm a model regular de la segona

conjugacio, junt anib teener. Podem incloure aci els verbs batre, botre,

cabre, metre, perdre, rebre, rompre i els eompostos amb -cebre (Pcrce-

bre, etc.). Solanient cabre to formes velaritzades, representades per k&pig-,

(IVAIba), paralleles, en part, de les de saber (la distribucio es diferent).

Aquest verb - cabre - te, com saber tambe, una expressio del temps es-

pecial al subjuntiu present (-g-) (IVA2). El participi es regular en tots

els verbs, excepte el de metre - i el dels seus eompostos, naturalment -

quo es on -s. Aulb 1'exeepei6, dories, dels verbs cabre i metre, les variants

radicals dels altres verbs obeeixen els principis generals fonologics do la

Ilengua. Ultra l'arrel velaritzada de cabre ja esmentada, la basica Cs kdb-

en el mateix verb. En metre cal tenir en compte 1'arrel basica mot- i la

propia del participi mo-s. (IVA5).

(3) Verbs quo tenen l'arrel basica acabada on -n o -1• Els primers

son fendre, fondre, encendre, pondre, prendre, romandre, vendre, tondre

i cls eompostos amb -fcndre, -Pendre, -tendre. Ills altres : caldre, doldre,

moldre, toldre i els compostos amb -soldre. Les irregularitats conutnes son :

a) La velaritzacio, amb la consonant afegida a Farrel (IVAibot). La

distribucio es regular, amb 1'excepci6 del participi, quo nomOs es velaritzat

on els verbs doldre i caldre (i en la forma seeundaria vengut, de vendre).

b) Una -d- cs afegida a Farrel basica davant r (IVA2a). Ill parti-

cipi es fort on tots els verbs: on -s on el primer grup, ilevat de pondre

i vendre (venut i vengut), i on -t on el se,on, ilevat dell esmentats

doldre i caldre (IVAS). A eontinuacio, donem les formes radicals dels

verbs Imes representatius : Doldre: dol-, dold-; dolg-. Moldre : mol-, mold-;

molg-. Vendre: bon-, bond-; bong-. Prendre: pron-, prond- (amb la

s ariant lliure i general pond- per dissimilacio) ; prong- i la del parti-

cipi pro-s . Entendre: gnson-, ensond-; gnsong- i la del participi gnso-s.

Fondre: fon-, fond-; fang- i la del participi fo-s. Pondre: pon-, pond-;

pong- i la del participi pos-t.

'y) Verbs que tenon Farrel acabada on -u. Formen un grup nombros

de verbs, que esmentaremt on els subgrups que establirem segons que la -u

final -esdevingui, davant vocal accentuada, una -b-, una -i- o desaparegui.

Les irregularitats generals son : a) La velaritzacio, excepte en veure, que
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to formes palatalitzades. La distribucio es regular, pero treure no to el

participi velaritzat. Trobem la consonant velar en el lloc de la -u final,

amb l'addicio d'una -i- en el verb caure (IVA i b(3). b) Falta la vocal

tematica a l'infinitiu, al futur i al condicional (IVA 2 a). Els verbs ainb
una -¢- davant la -u final de l'arrel tenen una variant fonok>gica anib una

-g- en comptes de la -¢- segons els principis generals de la llengua : aim,

mou-rg pero mgu-rk . Els tres subgrups alludits abans son :

i) La -u final de l'arrel basica esdeve -b- davant vocal accentuada

Cal incloure els verbs beure, moure, deure i Itiloure. Aef podem tenir en

compte heure, amb les formes radicals $u- gb- i og- . Tal com hem dit

abans, els verbs escriure i viure, que tenen una partial relacio amb aquest

grup, seran estudiats dins la tercera conjugacio. Una irregularitat coinuna

als quatre verbs indicats es la velaritzacio del participi. Les formes radicals

de beure (paralleles a les de deure) i moure (paralleles a les de ploure)

son : del primer, bou-, bgb-; bog-; del segon, mou-, mub-; mog- (mou-

esdeve mgu- en perdre l'accent segons un principi general de la llengua).

2) La -u final de l'arrel basica esdeve -i davant vocal accentuada.

Cal incloure els verbs caure, creure, jeure (o jaure), lleure, Ireure i veure.

Les altres irregularitats son : a) L'imperfet fort, amb canvi vocalic en

caure (IVA i c). h) El participi velaritzat, excepte en treure i veurc

(IVA5). c) Les formes especials de 1'imperatiu cregucs i -eeges dels

verbs crcure i veure (IVA2a). Les formes radicals de caure son : kgu-,

kgi-, k.-; kgig-. Les de creure (paralleles a les de jeure, lleure i scurc) :

krou-, krei- , kro-; kreg- . Les de veure : bfu-, bgi- , be-; bot-; les de

l'indicatiu perfet biu; b- (b-o-rg-s, etc., al costat de bgi-$-rg-s , etc.), i la

del participi bis- de vist. Cal assenyalar, encara, 1'expressi6 especial del

temps i de la persona en la forma bo-u (IVA3).

3) La -u final de Farrel basica desapareix davant vocal accentuada.

Cal esnientar aci els verbs cloure, court, uoure, jilaure, raurc i riure.

Aquest darrer amb la independencia que li dona la prescncia d'una -i-

a Farrel davant la -u, la qual es canvia en -$ davant la -i- no accentuada

de l'imperfet fort (IVAic). El participi es velaritzat on els verbs noure,

j laure i riurc ; els altres el tenen fort, en -t o -s (IVA 5). Les formes

radicals de coure son : kou-, ku-; kog- (kou- esdeve kgu- on perdre

l'accent segons un principi general de la llengua). Les de noure i cloure

son paralleles, amb la diferencia, de tota manera, que el segon to el par-

ticipi on -s: klo-s. Les de ilaure : pl4u-, pie- ; plag-, Les de riure : riu

ri-;ro-; rig-.

e) Verbs sense cap indicacio tematica a l'infinitiu i, alhora, sense

una expressio constant d'aquest darrer. Aci cal considerar els verbs dir

i dur, els quals son inclosos a la segona conjugacio per les formes de
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llur vocal temiitica. El primer dels dos verbs esmentats pot comparar-se

amb els del subgrup anterior si partim de Farrel diu- i la considerem

canviada en di- davant vocal accentuada, be que, en aquest cas, ho

sigui tambe en altres circumstancies (IV A i c). Les altres irregularitats

son : a) L'imperfet fort, amb canvi vocalic en dir (IVAic). b) Les

formes velaritzades, amb una distribucio regular, excepte al participi

(IVA5). c) El participi sense indicacio tematica en -t (IVAS). d) La

forma digues de l'imperatiu de dir (IV A 2 b). Les formes radicals d'aquest

verb s6n: diu, di-, do-; dig-. Les de dur: du- (i la variant Iliure duu-); dug-.

3. Verbs irregulars de la tercera conjugacio. - Cal establir els sub-

grups segiients :

a) Verbs amb 1'infix -eix- (-$§-) a larrel quan aquesta ha de portar

l'accent en el model regular. Son mcs nombrosos que els regulars i prescin-

dini d'esmentar-los. Tampoc no esmentarem els que vacillen entre aquesta

conjugacio i la regular si no presenten alguna altra particularitat. Opor-

tunament ens hem referit a la relacio entre Farrel basica i la incoativa

amb 1'infix junt amb altres canvis comparables (IV A L c) i a la pre-

sencia d'una -g- davant la -s final, indicadora de la segona persona a l'in-

dicatiu present (IVA2b). Un verb d'aquest grup, pruir, te, tanmateix,

pruu- a l'indicatiu present (ultra pr(ji- al subjuntiu present) ; Iluir, quart

no Cs incoatiu, to luu-s i luu a l'imperatiu, al costat de les formes corres-

ponents amb una Bola -u-. Els verbs cobrir, complir, establir, reblir, ofcrir

sofrir tenen un participi irregular en -t, sense indicacio tematica i amb

l'addicio dels fonemes -or- a l'arrel en els que 1'acaben en -1 (IVA5). En el

segon, kumplor-t al costat del regular kumpl-i-t.

b) El verb morir represents una modalitat, en la qual 1'6nica irre-

gularitat es una -t afegida a 1'arrel en el participi: mor-t (IVAS).

c) Els verbs obrir i omnplir, que tenen tambe un participi irregular

(IVA5), presenten la vocal -g- a les persones 2 i 3 de l'indicatiu present

i a l'imperatiu (IVA2b). Uns altres vebs - els acabats -s, -, -z i -t-

tenen la mateixa vocal, pet-6 nomes a la segona persona de l'indicatiu

present: brunzir i cruixir, quan no son incoatius, cosir, eixir i fugir

(IVA2b). Altrament, el verb eixir ofereix una caracterlstica alternanca

entre la vocal accentuada -i- i la no accentuada -e-.

d) Un altre subgrup Cs el format pels verbs tenir i venir, compa-

rable al que, a la segona conjugacio, formen els que tenen Farrel acabada

en -n o -1 davant 1'expressi6 de l'infinitiu. Les irregularitats dels es-

mentats verbs son : a) Formes velaritzades amb la vocal de Farrel can-
viada en -1- (IV A i b) , amb una distribucio regular i amb formes temA-

tiques de la segona conjugacio, com es general a.Lnb aquesta mena d'arrel.
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b) Falta la vocal tenlatica davant r i el seu lloc es ocupat per una -d amb

un canvi vocalic parallel a l'assenyalat en les formes velaritzades (IV r c).

c) Perdua de la -n en posicio final de mot (IVAic). d) Les fonnes

tingues i vine a l'imperatiu (IVA2a). Les formes radicals de tenir son:

ten-, to-, tind- ; ting-. Les de venir son paralleles, excepte bin- a l'im-

peratiu (IVAIb).

e) Un darrer subgrup es el format pels verbs escriure i viure, els

quals ofereixen els cardcters diferencials del verbs en -u de la segona

conjugacio que canvien la dita -u en -b davant una vocal accentuada,

pero amb la caracteristica tematica que ens permet d'incloure'ls a la

tercera conjugacio. Cal tenir en compte la velaritzacio del verb viure on

-sk-, gens comuna (IV A i by). Tal coin hem dit on referir-nos als verbs

tcnir i venir, les formes velaritzades es combinen amb el terra de la segona

conjugacio. Les formes radicals d'escriure son: gskriu-, gskrib-; gskrig-,

pero el participi gskri-t (IV A5). Les de viure : biu-, bib-; bisk-.

V

OBSERVACIONS FINALS

i) Ins hem limitat a lcs formes correctes, tot i que la nostra inves-

tigacio no td cap proposit normatiu.

2) La nostra investigacio tc un caracter exclusivainent sincronic

i els canvis a que ens hem referit sovint no son necessariament reals

o histories.

3) Hem prescindit d'una referencia detallada i sistenliitica a la dis-

tribucio de les formes perquc la suposenl coneguda del lector o, si mess

no, la pot consultar en qualsevol bona grautatica catalana.

4) Hein pretcs de for un estudi dels verbs regulars i irregulars basat

on els morfemes quo cal tenir on compte on les formes verbals personals

i no personals. Igualment, hens procurat quo els grups establerts dels

verbs irregulars ntanifestin la unitat necessiiria que ens permeti d'entendre

la conjugacio de cada verb a partir dels trets caracteristics de cadascun

del grups alludits.

5) La pronunciacio de les formes estudiades Cs la propia del catald

oriental, on la seva modalitat barcelonina.
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