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CAPtTOL CATORZE



EL CURS MITJA DE GRAMATICA CATALANA REFERIDA ESPECIALMENT AL PA1S
VALENCIA [1977(1973)), D'ENRIC VALOR

1. Introducció

El Curs mitja de Gramatica catalana referida especialment al País
Valencia [Valencia, Tres i Quatre, 1977], d'Enric Valor, era una

versió revisada i ampliada per l'autor d'un Curso medio publicat
en espanyol l'any 1973: és ben cIar que en la possibilitat d'a
quest rapid canvi de llengua vehicular no va deixar d'influir-hi
l'historic esdeveniment situat al bell mig de les dues dates de
publieació, i aix6 a través del fet que, havent-se fundat en la
mateixa tardor del 1975 el Centre CarIes Salvador, un organisme
que tenia eom a proposit prioritari la promoció de l'ensenyament
del catala al País Valencia en una linia cient1fica i pedagogica
posada al dia, de seguida va ser presa la decisió d'agafar l'obra
de Valor com a text de referencia del eurs basie d'una variada
xarxa de cursos per correspondencia que el dit Centre s'encarre

gaya d'organitzar. L'obra, dones, primer en la versió castellana
i tot seguit, des que va ser possible, en la catalana definitiva,
ben aviat va passar a tenir un important paper en el carnp de la

pedagogia lingüística valenciana, un paper comparable amb el que

durant molts anys havia tingut la Gramatica valenciana de Salva

dor, respecte de la qual, tanmateix, suposava una significativa
renovació, tant en el pla de l'estricta tecnica gramatical com en

el de la política lingüística o, si voleu, de la política a se

ques. Pel que fa a aquest darrer vessant cal considerar emblema
tic el fet, degudament subratllat per Vicent Pitarch en el proleg
de l'edició de 1977, que per primera vegada un tractadista valen
cia hagués considerat oportú (i possible) d'intitular catalana
una de les seves obres gramaticals. Pero notern que en el titol

complet no solament s'hi encarnava la decisió de trencar amb tota

ambigüitat respecte de les conegudes vel.leltats secessionistes
de molts, sinó que, per la seva semblan�a amb el de la Gramatica
de Moll, encara hi ressonava la convicció, que Pitarch tampoc no

deixava de remarcar, que "els lingüistes illencs i valencians es

troben en condicions de privilegi per a donar-li, a la catalani

tat, la seva dimensió exacta".

EIs dos motius ideologics basics que acabem d' indicar te

nien, és cIar, una positiva traducció en el texto La idea de la
unitat de la llengua, d'un cantó, s'hi concretava en la proposta,
íntegrament assumida per l'escriptura de l'autor, d'un rnodel de

llengua literaria molt més decididament i positivament unificat,
en algunes qüestions de real importancia, del que semblava de

duir-se de les propostes (pero més, segurament, de l'escriptura)
que podien llegir-se en les obres de Sanchis Guarner i de Salva

dor. Ens referim, sense entrar de moment en més detalls, a deci

sions com la d'introduir l'increment incoatiu -eix-, la de privi
legiar l' ús de I ' imperfet de subjuntiu amb ª-, o la de posar en

una practica efectiva la teorica recornanació de Sanchis Guarner a

favor de l'ús deIs demostratius aquest i aqueix. D'una altra ban

da, la idea que la unitat lingüística no podia sinó comportar un

model de llengua literaria que de veritat integrés, no ja sola

ment en el registre de les variants admeses, sinó en determinats

aspectes nuclears, l'aportació de tots els dialectes, s'encarnava

en la vigilant actitud de l'autor respecte deIs injustificats ex

cessos, sovint inconscients pero per aixo mateix més perillosos,
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del centralisme barceloní (només un exemple anecdotic: Valor de
clarava literari QQlE i dialectal cop [cf.SS40 i 168.8ª] fent
una raonable inversió del tractament donat a aquests mots en el
D.G.L.C.), així com en unes quantes precisions interessants so

bre determinats usos més o menys arbitrariament consolidats per
la literatura del Principat (com ara la que convertia el que no

havia passat de ser una discreta declaració d'admissibilitat de
Sanchis Guarner relativa a les construccions amb � + infinitiu
quan equivalen a una construcció amb quan i el verb en preterit
perfet [cf. Gramatica valenciana,S3431 en una decidida proposta
formal d'un ús literari diferenciat d'aquestes construccions res

pecte de les corresponents amb en + infinitiu [cf.S217 i Nota 3,
p.217])

Des del punt de vista de l'estricta pedagogia gramatical,
tot i haver assumit d'una manera general les convencions i els
límits propis deIs manuals elementals de nivell mitja de factura
classica i haver respectat, més particularment, algunes caracte
rístiques diguem-ne arquitectoniques del model expositiu que ha
via estat posat a prova per la Gramatica de Salvador (per exem

pIe, pel que fa al repartiment de la materia en nombroses llieons
-o "temes"- breus, i a l'agrupació d'aquests en parts disciplina
ries respectivament dedicades a la Fonologia, l'Ortografia, la
Morfologia i la Sintaxi, per bé que en el seu cas no hagués con

siderat adequat de dedicar-ne cap a la Prosodia), l'obra de Valor
destacava per la independencia de criteri de qUe donava prova en

diversos registres. En relació amb la tradició fabrista, per co

menear, cal dir que, des d'una base d'absoluta fidelitat a l'es
sencial, l'autor sorprenia per una inusitada capacitat de formu
lar la norma sense haver de recórrer en cap moment a la litera
litat i pel fet de saber prescindir, més generalment, de tota
ressonancia deIs manerismes fabrians, la qual cosa es posava de
manifest, per exemple, en una modulació sense precedents del grau

d'atenció que dedicava a cada topic. En relació amb la tradició
manualística en sentit més generic caldria assenyalar que, sense

proposar-se de trencar cap motIlo, Valor no deixava de ser capae
d'introduir variacions que podrien molt bé interpretar-se com a

símptomes d'una comprensió francament superior a l'habitual: po

dríem aquí referir-nos, per exemple, a la definició donada de
substantiu com a "categoria variable que serveix per a anomenar

els éssers (persones, animals, coses, és a dir, tot allo que pot
pensar-se com una individualitat)" [cf .S79J. 1 des del punt de
vista de la qualitat expositiva, finalment, caldria remarcar el
merit de la molt personal aptitud de l'autor tant per a la sínte
si com per al detall.

L'obra constava de 84 Temes i de 246 paragrafs de nume

ració única, als quals s'afegia, en l'última pagina, un S216 omes
en el Tema 76. En la periferia del text hi figuraven, a més, un

útil Diccionari de termes filologics, de 154 entrades, al qual
l'autor enviava sovint, per a l'aclariment del lector, en un bon
nombre de notes; els paradigmes, forea detallats, deIs verbs ir

regulars, que es distribulen en 20 grups d'irregularitat suscep

tible de model i en un grup final corresponent als verbs d'irre
gularitat específica, així com unes breus Observacions generals
sobre la conjugació; i, finalment, un vocabulari basic amb equi
valencies castellanes, d'unes 1100 entrades que es repartien en

28 camps semantics.
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2. La morfologia verbal

Les propostes de Valor en materia de morfologia verbal podrien
descriure's. en conjunt. com el resultat d'una aplicació rigorosa
del principi de potenciar al maxim la unificació de la llengua
literaria. Aquesta aplicació es tradula. basicament, en dos tipus
de decisions. que des d'un punt de vista tecnic eren de signe
contrari: hi havia. per una banda. les que suposaven la culmina
ció d'una tendencia a simplificar els paradigmes (dels ver-be 11:"'
regulars, sobretot) que s'havia anat dibuixant d'una manera forca
clara en els autors valencians precedents; i hi havia, per una

altra banda, les que comportaven. no pas una simplificació, sinó
una complicació deIs dits paradigmes, cal" consistien a consignar
hi sistematicament. com a segones variants. totes les formes del
catala literari del Principat no coincidents amb les formes lite
raries específicament valencianes.

2.1. EIs verbs regulars

a) La més important de les decisions de Valor en el camp de la
morfologia verbal regular va ser la d'introduir les formes amb
els increments classics esc i eix en els paradigmes deIs verbs
incoatius. Precisem que aixo comportava consignar dues menes de
formes en eix: les propiament classiques, que eren donades com a

solucions uniques, i les que apareixien com a variants segones de
formes en esc per la seva condició de formes literaries del cata
la del Principat. La decisi6 era radicalment diversa de les de
tots els gramatics valencians predecessors (encara que, de fet,
consistís a executar una recomanació de Sanchis Guarner, ja sabem
que aquest no l'havia tradulda en actes) i, en canvi, venia a co

incidir amb la proposta de la Gramatica de l'Institut (amb la di
ferencia que en els casos de doblets de formes en esc i en eix
l'ordre de consignació de Valor invertia, com és logic, el de Fa
bra). Vegem-ho:

�

I I I �------------------------
-----------------------

Telps/Persona §..1918 Renat S.6uarne Salvador Valor
[1'133] [1'150] [1'152] [1959] [1977(1973)]

-- ------------- --------------------

Ind.pres •

• -eíxo [-ese) -ixc -ixc -ixe -ise -ese Q. -eixoi

I 2 -eixes -ixes -ixes -ixes -ixes -eixes

I 3 -eix -ix -ix -ix -ix -eix
6 -eixen -ixen -íxen -ixen -ixen -eixen

----------------

Subj.pres. • -eixi [ -esta] -ix ca -ixca -ixea -isea -esea Q. -eixii

I 'J

I
-eíxís [-esques] -ixQues -ixques -ixques -isques -esques Q. -eixlsL

I 3 -eixi [-esta] -ixca -ixea -íxea -ísea -esea Q. -eixi
I

6 -eixin [ -esquenJ -ixQuen -ixquen -ixquen -isquen -esquen Q. -eixín

Isperatiu 2 -eix -ix -ix -jx -ix -ei x
3 -íxca -i sca ·-esca Q. -eixi

b -íxquen -isquen -esquen Q. -eixin

�
1

Nota: Des d'una bptica prescriptiva la posició de Renat [1933] era, en realitat, ambigua. Car no solalent donava el

paradigla del 'valencia actual' que he. consignat en la taula, sínó talbé, a eés del del 'catala elassic· (�,
serveixes, �.; servesca, servesques, �.; etc.l, el del '[atala literarí lodern' Isefveixo, serveixes, �.; serveixi,
serveixis, �.; etc.), de tal lanera Que no quedava claralent especificat per quina solueió hayien d'inclinar-s!! els

escriptofs valencians.
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A mode de justificació de la posició de l'autor, a la fi del tema
dedicat als paradigmes de la flexió incoativa [cf.S158] podia
llegir-se, en nota, la següent observació:

"Les formes en -eix d'aquest tipus de conjugació, sÓn les generalment usad es en la llengua literaria;
tamb� s'empren oraiment en tota la zona del catala oriental, i van ser les normal s en els nostres clas
sics. Avui hi ha les formes en -ir, en la ¡lengua oral del catala occidental i, per tant, del País Va

lencia, perO tenen poca tradició literaria,"

A aquest text se li podria retreure el fet que es referís a les
formes en eix d'una manera global (prestant-se a una identifica
ció total de les solucions classiques amb les del catala oriental
parlat) i que, junt amb aixo, no digués res sobre les formes en

ese, que en valencia parlat s6n tan desuetes com les formes en

eix. Remarquem, també, que Valor semblava voler treure importan
cia al problema que la solució literaria proposada fos allunyada
de la llengua oral gracies a indicar que, pel que fa a la qües
ti6, la situaci6 deIs valencians era identica a la de la resta
deIs catalans occidentals.

b) Una altra decisi6 remarcable relativa a la morfologia verbal
regular era la de no fer figurar en els paradigmes l'imperfet de
subjuntiu en r, en contra del que havien fet Renat, Sanchis
Guarner i Salvador. Com que el nostre autor, per una altra banda,
no va deixar d'aplicar als imperfets en � el principi d'inclusi6
de formes literaries no coincidents amb les valencianes, resulta
que també en aquest cas la seva proposta venia a coincidir, en

principi, i salvant l'ordre de consignació, amb la de la Gramati
ca de l'Institut (tenint en compte, pero, que pel que fa a la 1ª
conjugació Fabra havia consignat, com a variants secundaries en

tre parentesis, unes solucions en -esses, &., que eren omeses per
Valor). Vegem-ho en la taula següent, en la qual ens limitarem a

donar. com a suficientment representatives, les terminacions de
les persones 1ª i 2ª del singular:

-,,._----------

1
----

TERI1INACIONS 6.1918 RenatU933J S.Guarner[1950] =

SUBJ.IMPERFET Salvador [1952,195

,-1' [-151 I -- -------

Iª conj. 1 -ara, -és -ara, -as
'1 -essis(� -esses)[-asses]I -aras, -esses(Q. -essis) -ares, -assesL

IIª conj. 1 -és -era, -és -era, -és
2 -essis (� -esses) -eres, -esses(� -essis) -eres, -esses

IIIª coni. ,
-15 -ira, -ís -i ra, -ís1

I2 -issis (o -isses) -ires, -i sses (Q. -j ssi 5) -ires, -isses
-

9]
Valor [1977(1973)]

-as o -és
-asses � -essi 5

-és
-esses � -essis

-ís
-i sses � -j ssi s
--------

Nota: Renat no va consignar en els paradigles loderns de la 1ª conj. les formes en -� -asses, &., perqué les con

síderava medievals i tan estranyes al valencia parlat d'ara COI les forles en -� -ssses o -essis, �. (que recosa

nava COI a prbpies de la llengua literaria actual). Remarquem, per una altra banda, que aquest autor va incloure,
com a variants secundAries deIs ilperfets en � les solucions aab L Atona final (COI després va fer Valor).

Cal dir, pero, que en el cas que ens ocupa Valor no va saber man

tenir-se d'una manera clara en la decisió presa. Car en l'annex
intitulat "0bservacions generals sobre la conjugació" [cf.PP.254-
255] d'alguna manera es dedicava a recuperar els temps en L, pel
procediment de consignar-los, al costat deIs corresponents temps
en�. en el que anomenava el "paradigma complet" de l'imperfet de
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subjuntiu, que exemplificava amb els tres verbs models de conju
gaci6 regular (parlar, batre i sentir) i amb un verb irregular
(atendre). La vacil.lació de l'autor, de fet, es trasllula en el
text amb que introdula els esmentats exemples de "paradigma com

plet", que citem in extenso:

·COI en castella, existeixen dos tipus de flexió en aquest temps: una en §J que figura en els models i
en la taula de Verbs Irregulars, i una altra en [ que no hi figura. La primera forma és la preferida
en la llengua literaria i predomina en el conjunt del nostre territori lingüistic; perb la segona (en

[i té una gran vitalitat en el País Valencia, on, en la parla popular, ha bandejat quasi totalment la

primera."

Observem que, fent un comentari com aquest, basicament preocupat
per no negar evidencies, Valor evitava d'oferir una resposta cla
ra a la pregunta crucial que qualsevol lector atent tenia el dret
de plantejar-se, que era la de si les formes en r podien ser usa

des, i en quin grau o sota quines condicions, com a literaries.

c) EIs paradigmes regulars de Valor, pel fet de consignar totes
les formes del catala del Principat no coincidents, encara dife
rien deIs proposats pels gramatics valencians anteriors pel que
fa a les formes no incoatives de la 1ª P.S. del present d'indica
tiu i de les tres persones singulars i la 3ª plural del present
de subjuntiu. Donem ra6 d'aquestes diferencies, sense més comen

taris, en la següent taula de terminacions:

Temps/Personal Renat/S.6uarnerlSalvador
H coni, 2ª conj. 3ª coni. (pura) 12 e

Ind.pres. 1 -e -8 -9 -e º-

C'
.__._-

1 -e -a -a -e º-
2 -es -es -es -es º-
7

-e -a -a -e s,)

6 -en -en -en -en º-

-o -0 o -o -0 º- -o

onj.
Valor

22 conj. 32 conj.(pura)

-i -a º- -i -a º- -i
-is -es º- -is -es Q. -is
-i -a º- -i -a Q. -i

-in -en Q. -in -en Q. -in
----------------------

Notem aquí que, pel que fa als temps compostos, Valor feia apa
reixer en nota, sempre que calia, les solucions del catala del

Principat diferents de les consignades en paradigma a causa de la
forma auxiliar (era el cas, p.ex., de hagi parlat, hagis parlat,
&., com a alternatives de haja parlat, hages parlat, &.).

2.2. Els verbs auxiliars

a) Com és logic, en els paradigmes deIs verbs auxiliars haver i
ésser -o ser- donats per Valor hi apareixien d'una manera siste
matica doblets del tipus haja o hagi, siga o sigui, haguesses o

haguessis, fosses o fossis, etc. [cf .S153].

b) Quant al verb haver, caldria afegir que Valor anava d'acord
amb la Gramatica de l'Institut (i per tant amb la 3ª edició del
llibre de Salvador) a distingir la seva conjugació de la del verb
no auxiliar haure (que ell donava com a pertanyent al grup de
verbs irregulars que tenia per model deure [cf.pp.239-240]). Aix6
a part, notem només un petit tret diferencial de la seva propos

ta: en consignar els doblets corresponents a les formes de la 1ª
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i 2ª p.plural del present d'indicatiu (hem o havem, heu o haveu)
ho feia en un ordre invertit respecte del deIs paradigmes de S.
Guarner i de Salvador (que en aixo havien seguit la Q.1918).

c) Una mica més d'interes tenien alguns detalls del paradigma del
verb ésser o ser que donem en la taula següent, en la qual re
prendrem dades ja conegudes de les obres de Sanchis Guarner i de
Salvador:

r- --,-

I Forla S.6uarner

--t--2
Salvador

[1950] 2ªed.[1952] 3ªed.[1959]
---

infini tiu ser Q. esser ésssr (Q. ser) ser ( Q. ésser)

gerundi essentl sent essent ( Q. sent) sent ( Q. essent)

partieipi estat [segut,no reeom.] estat estat

ind.pres. 2 ets, eres ets (Q. eres) ets
indo perf. fuil fón fón(Q.fuil fui

Valor
[1977(1973)]

'--------''--------_...-.._--------------------

ésser Q. ser

essent
estat
ets

fui

Aquesta taula pot prendre's com un petit exemple de com el ves
sant simplificador de Valor culminava una evolució ja clarament
apuntada en les obres deIs predecessors. Notem, pero, que aquesta
tendencia a la simplificació no sempre (com en el cas del gerun
di, únic punt en que, de fet, la posició del nostre autor diferia
de la de la 3ªed. de Salvador) era motivada per la voluntat de
donar un paradigma unitario Afegim només, com a curiositat, que
el doblet de l'infinitiu es tradula, en l'escriptura personal de

Valor, en un ús gairebé sistematic de ser com a forma verbal i de
ésser com a substantiu.

2.3. EIs verbs irregulars

En el tractament deIs verbs irregulars Valor tendia, com ja hem
apuntat, a presentar uns paradigmes més simplificats i unitaris
que els deIs gramatics valencians anteriors. Per posar-ho de ma

nifest, donarem els resultats de l'estudi que hem realitzat de la
seva proposta prenent per referencia les propostes homologues de
Sanchis Guarner i de la 3ª edició del llibre de Salvador [cf.,
quant a aquestes referencies, les taules deIs SS2.2, 2.3 del Cap.
XII]. Avancem, abans d'entrar en els detalls, que aquests resul
tats es podrien resumir en les dues observacions següents: 1ª) en

molts deIs punts en que les propostes de S.Guarner i de Salvador
divergien per un motiu o un altre, Valor assumia la segona (cosa
no casual, si tenim en compte que aquesta presentava, en general,
uns paradigmes amb menys variants); 2ª) en molts altres punts Va
lor s'inclinava per solucions diferents de les de tots dos prede
cessors, i en tal cas gairebé sempre les seves solucions eren co

munes amb les del catala del Principat.

a) La proposta de Valor coincidia amb la de la 3� ed. de Salvador
en uns quants casos en que aquesta consistia a consignar una sola
solució en comptes de les dues (o més) admeses per Sanchis Guar
ner. Aixo succela en relació amb:

- les forles alb !. antihiatiea de diversos illperfets d'indicatiu (treía, creia, reia, feia, queia)
- les forlles en se (i no en ill) de eréixer (eresc, eresgui: cresca, eresqu�si i de viure (vise, visguij
vi sea. vi squésl
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- les formes en se (i no en ixc o eix) de eixir (isgui, isgueres, &.j isgués, isguesses, &.)
- 1 'imperatiu de haure (no auxiliar): heu, haquem, haveu [cf. 56: haqes, .i..2ii havem: haveu, heu, ll!!.J
- di verses formes de oir Que enearnaven la solueió no velaritzada (ind.pres.lªp.s. Qigj subj.pres. �,
oges, &. j illperat.lªp.pl. ogel)

- la Iªp.s. de l'ind,pres. de voler no velaritzada (vull, amb exelusiÓ de vullc)

b) En els pocs casos en que en la 3ª edició de Salvador s'havia
optat per una forma única diferent de la forma única presentada
per Sanchis Guarner, Valor recollia la de Salvador:

- [del verb eixir) ind.pres.lªp.s. isc [56:ixcJ; subj.pres. isea, isgues, &. [S6:ixca, ixgues, &,]
- [del verb haure (no aux.)) subj.pres. haga, &. [56: haja, &., sense distingir-lo de haver auxiliar]

c) Gairebé sempre que en la 3ª ed. de Salvador es mantenien els
doblets donats per Sanchis Guarner, Valor també els mantenía, pe
ro sovint assumint els petits matisos diferencials de prevalencia
propis de la primera de les dites posicions:

•

V"h � ,_v_al_o_r_,
VALDRE I �nf. valdre o valer
50LDRE

j'
lnf. soldre o soler

RIURE parto rist o riqut
COURE parto cuit o coqut
DUR 3ªp.s.ind.pres. du o duu (� Dmés usada")

2ªp.s.imper. dus o du

lªp.s.ind.pres. fajg o i!i
jnf. tenir o tindre (tindre, "no literariO)
inf. venir o vjndre (vindre, "no literariO)

lªp.s.ind.pres. muir (+Nota 19, p.253: "Hj ha
també la forma more, molt emprada al P.V.")

subj.pres. muíra, muires, •.• (+Nota 20, p.253:
aHí ha les formes molt emprades al P.V. i tall
bé a les Balears morqa, morques, •.. D)

2ªp.s.imper. muir o mor

FER
TENIR
VENIR
MORIR

Sanchjs 6uarner / Salvador (3ª ed.)

56, 5alv: valer (valdre)

56, 5alv: soler (soldre)

56, 5alv: =

56, Sal v: =

56: du i duu; 5alv: du (duu)

56, 5al v: =

56: lli o fajq; Salv: f.&9. (i!i)
S6: tindre o tenir¡ 5alv: tenir (o tindre)
56: vindre o venir; 5alv: venir (o vindre)
56: muir o morc: Salv: muir (o morc)

S6, 5al v: mui ra, mui res, ... o lIlorqa, morques, ...

56: =j Salv: muir (o �)

Nota: (56, 5alv: =) significa Que 56 i 5alv tenien una posiciÓ id�ntica a la indicada en la colu�na de l'esquerra.
(56: =, significa que la posició de 56 coincidia amb la indicada en la columna de I'esquerra.

d) En un cas, molt poc significatiu, en que en la 3ª edició de
Salvador s'acceptaven dues variants en comptes de la forma única
considerada per Sanchis Guarner, Valor també feia seva la primera
solució. Ens referim a l'acceptació deIs participis del verb rau

re, ras i ragut [S.Guarner, només ras].

e) En un nombre considerable de casos Valor optava per propostes
diferents tant de les de Sanchis Guarner com de les que figuraven
en la 3ª edició de Salvador. Vegem-ho:

Verb Valor 5anchis 6uarner J Salvador (3ª ed.)

CAURE
DIR

ger. caient
ind.j aper+, deia, deies, .. ,

2ªp.s.ilper. diques
ind.perf. escnvi, escrivires, .. ,

56, 5alv: caent

56: dia i deia, etc.; 5alv: deia (dia), etc.
56: diques i dis; 5alv: diques (fu)
56: escrigui i escri vi, etc.;
5alv: eseriví i escriguí, etc,

E5CRIURE

338



I--_v_er_b_-+- . v_al_o_r =f,._-;����:�rner I 5al v�dor m� I
TENIR 2ªp.pl.imper. teniu o tinqueu teniu [tinqau, poc r;�0�lv: teni:----1
E5TAR isp, estiques o esta, estiguem, estiqueu 56, 5alv: esta, estem, esteu i estiques, esti-

quell, estiqueu
56, 5alv: dpia, capies, ...CABRE

PODER
5ABER

VEURE

VOLER

subj.pres. dpia, capies, ... (+Nota 17,p.253:
aHi ha les formes tamb� literaries �etc.·)
imper.:"Aquest verb manca d'imperatiuU

I
sub i.pres, sapia, saoies,. .. (+Nota 21,p.253:
"Hi ha les formes tamb� literaries �etc.·)
inf. veure

ger. veienU
sub i. imperf. [�J veiés. veiesses,... 56, 5alv: ve�s, veesses ....

3ªp.s.ind.perf. viu (véu, només en la llista de 56: véu i viu; Salv: veu
.ots amb accent diacrític)

suhi.pres. vulga. vulgues, ... (+Nota 23,p.253: 56, 5alv: vullqa, vullques, ...
"Les forlles dialectal s vullqa. etc. no són

genslrecolllanablesU)

impero �, vulguem. � 56, 5alv: vullques, vullquem, vullgueu
--- ------------------------------

56, 5alv: puques, puguem, puqueu
56, 5alv: sapia. sapies, ...

56: veure o vore; 5al v: veure (o vore)

56, 5alv: veent

*La forma veient no figurava materialment en el paradigma de refer�ncia [cf.p.251J, a causa d'un error tipografic.

Entre els casos consignats en aquesta taula potser caldria sub
ratllar, pel seu caracter emblematic, el de l'opció favorable a

veure com a única forma literaria admissible. L'opció exclusiva
a favor d'escriví, escrivires, &., d'una altra banda, sembla que
s'hauria d'assignar, tenint en compte quina era la darrera posi
ció de Fabra sobre la qüestió [cf.Gramatica 1956,S611, a una cer

ta tendencia purista de l'autor. Notem, en relació amb aquest
punt, que en optar també, d'una manera coherent, a favor de l'im
perfet de subjuntiu escrivís, ecrivisses, &., com a solució úni
ca, Valor coincidia excepcionalment amb una opció de Sanchis
Guarner no compartida per la 3ª edició de Salvador (on era admes,
junt amb l'esmentat, l'imperfet escrigués, &.). Assenyalem, en

cara, que l'admissió deIs presents de subjuntiu capiga, &. i sa

�, &., per bé que fos feta en nota, corresponia al principi
d'inclusió tantes vegades esmentat.

f) Com acabem d'apuntar, els casos en que els paradigmes de Valor
s'acordaven amb els de Sanchis Guarner en contra deIs de la 3ª
edició de Salvador eren excepcionals i molt poc rellevants. Un
altre exemple a més de l'indicat en l'apartat anterior, era el de

l'acceptació, per al verb omplir, de les dues formes participials
omplit i omplert (a Salvador, 3ªed., només hi figurava omplert).

3. La morfologia no verbal

La circumstancia que els continguts d'estricta gramatica del lli
bre de Valor s'organitzessin en una part de Morfologia i en una

de Sintaxi notablement ben diferenciades (l'autor tenia l'habili
tat de distribuir aquests continguts entre les dues parts d'una
manera clara, i sense caure en reiteracions), ens ha condult a

dividir la resta de l'exposició, havent ja tractat de la morfolo

gia verbal, en aquest S3, dedicat a la morfologia no verbal, i en

un S4 dedicat a la sintaxi, exactament el mateix procediment que

hem seguit, per referencia a la Gramatica de Salvador, en el Cap.
XI1.
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Exceptuant, precisament, els que versaven sobre el verb
(així com els dedicats al nom i a l'adjectiu qualificatiu), els
temes o llicons de Morfologia de la Gramatica de Valor s'estruc
turaven seguint un principi expositiu molt simple i entenedor:
1Q) s'iniciaven amb la consignaci6 despullada d'una llista, en

principi completa, de les formes corresponents a la categoria
considerada; 2Q) després destinaven un paragraf sencer a exempli
ficar generosament l'ús de tots els ítems previament censats; 3Q)
conclolen, finalment, amb un paragraf on es recollien un bon nom
bre d'observacions relatives a alguns d'aquests ítems, i concre
tament als que, des de la perspectiva de l'autor, presentaven al
guna mena de dificultat o precisaven d'algun aclariment. No cal
dir que és en aquestes observacions on, primordialment, s'ha cen
trat la nostra atenci6.

Paral.lelament al procediment seguit en el Cap. XII, di
vidirem l'exposici6 en quatre apartats, d'acord amb una classifi
caci6 categorial convencional. En cada apartat hi figurara una

taula a tres columnes, on recollirem les qüestions que ens han
semblat dignes d'esment, d'acord amb el nostre criteri generic de
prestar atenci6 als punts de possible conflictivitat normativa,
no necessariament relacionats (per bé que en el cas que ens ocupa
hi estiguin molt sovint) amb la diferencia específica valenciana.
En la primera de les tres columnes de cada taula donarem les re

ferencies del llibre de Valor; en la segona, una formulaci6 res

pectuosa, a vegades literal, de les formulacions de l'autor; en

la tercera, algunes observacions sobre aquestes formulacions, so

vint basades en una comparaci6 amb les homologues d'altres autors
valencians, i en tot cas generalment encaminades a situar la sin
gularitat de l'aportaci6 de Valor en un marc historie global.

3.1. Qüestions de morfologia nominal

Tant en l'exposici6 sobre els noms substantius (temes 33-35) com

en l'exposici6 sobre els adjectius qualificatius (temes 37-40)
Valor dedicava una primera lliC6 a establir subclassificacions
(temes 33 i 37) i les dues llicons següents a la formaci6 del fe-
mení (temes 34 i 38) i a la formaci6 del plural (temes 35 i 39).
La quarta lliC6 sobre els qualificatius (tema 40) anava exclusi
vament dedicada, amb un deteniment inusual en els manuals fabris
tes, a la noci6 de grau de l'adjectiu.

En la taula d'aquest apartat ens limitarem a recollir
tres qüestions relatives als substantius (del tema 35) i cinc
qüestions relatives als qualificatius (deIs temes 37, 39 i 40).

-

REFERENCIA QüESTIó [segons la forlulació de Valor] OBSER

§84.9 El s substant i us tersi nats en � st, ll. o !s. f or- Formulació coincident am

len el plural indistintament en � o en os. (1) d'enunciar la doble opci
feribilitat.

I
§B4.11 Certs substantius terlinats en � Atona, COI � Forlulació talbé cOlncid

hOlle, lIlarge, terlle, verge, a part deIs plurals
alb 5015 � final, també forlen plural allb � on

reapareix la � etillologica. (2)
I

VACIONS

b la de Salvador, pel fet
Ó sense expressió de pre-

___J
¡

ent allb la de Salvador.
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REFER�NCIA
!

QüESTló [segons la formulació

§8Sa El plural de tos és tosses. (3)

§9ba Coent i lluent,consignats com a ad

[+n.4,p.97J terminacions (en una llista en qu�
ven atent, cruent, irredenU. (4)

§9ba Tranquil té dues formes legítimes
[+n.S,p.97J tranquila i tranguiI.la, aquesta d

cord amb l'etimologia del moto IS)

§lO2.4 boiq, pI. boigs o bojos; roig, pI.
!i!L pl , mi qs a mi tjos, lli!.g_, pI.
ÍQi. (b)

§102.3,4 orfe, pI. arfes o brfens; jove, p
vens, verqe, pI. verges o vergens

-------

§104 Majar i menor, referits a coses, s

[+n.2 i 3, ,tituits sempre per mes gran i més

p.108) ferits a persones,tenen prefer�nci
parlada del P.V. sobre les perífra
s'observava en els cl�ssics. (8)

---

Remarca inusitada (ni el �., ni el D.G.L.C., ni
el D.C.V.B. donen precisions sobre la qüestió).

_d_e_va_I_Or_J_.-4_=_- �=]
_------+---------------------------

jectius de dues Posició heterodoxa,coincident amb la de S.Guarner
també figura- [cf.�.,§2S1eJ. En la nota, Valor venia a justi

ficar-la pel que fa a lluent,-�,dient que lluenta
es d'ñs general al P.V. i abona part de la resta
del domini, i que la usava Verdaguer en el "Cani

gó". Cap comentari especific sobre coent,-�.

per al femenil Valor, d'acord amb la �.1918 [cf.§35), perO també
arrera mes d'a- amb la �.195b [cf.§29J.

._--+------------------------

roigs o rojos; Posició coherent amb la de la qüestiÓ 1.

lleigs o llet-

1. joves o iQ.- Posit i
é coherent amb la de la qüestió 2.

.(7)

olen ser subs- Observació específica de Valor(Fabra havia parlat
petit. Perc,re- de la prefer�ncia per les perífrasis sense disti�
a en la llengua gir entre els dos casos [cf.�.1912,§112]).
sis,cosa que ja

a) Remarquem les dues qüestions en relació amb les quals Valor

adoptava una posició especificament valenciana: la de la conside

ració de coent i lluent com a adjectius de dues terminacions,
qüestió en que, anant en contra del que estableix el n.G.L.C., el
nostre autor coincidia amb Sanchis Guarner (cf.qüestió 4), i la
de l'observació sobre els usos de major i menor i de més gran i
més petit (cf.qüestió 8).

b) Assenyalem, també, la coincidencia del tractament de l' autor

amb el de Salvador en les qüestions relatives als casos de doble

plural optatiu, un tractament que es caracteritzava pel fet de no

entrar en cap mena de valoració preferencial (cf.qüestions 1, 2,
6 i 7).

c) La curiosa, per inusitada, observació sobre el plural de tos

(cf.qüestió 3) sembla que s'ha d'atribuir a un cert vessant minu

ciós, en aquest cas no reprimit, de l'esperit de l'autor. Algú
podria advertir que, de fet, el mot en qüestió no es pluralitza
mai, pero aixo no treu que en el sistema existeixi la correspo

nent solució.

3.2. Qüestions sobre l'article, els determinants i els pronoms

En la taula d'aquest apartat es consignaran dues qüestions rela

tives a l'article (tema 36), catorze qüestions sobre els determi

nant (temes 41 a 47) i sis qüestions sobre els pronoms tonics

(temes 48, 51 i 52).
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REFER�NCIA
�--------T------------------------------------�--------------__. _

OBSERVACIONS
�--------+-----------------------------------�------------------------------------

§89 L'article l! no es redueix davant una (nol d'ho- Fabra selblava reduir els casos de mantenilent
ra), ira i host, davant deIs nOls de lletres, i per evitar confusions per homofonía a mots a�b e

sempre que pugui originar-se confusió per homofo- prefix � [cf.[.1918,§27(Sª17ªeds.)]. L'exemple l!
nia [Ex.: la abadia, la anormalitatJ. (9) abadia (i 1 'extensió de la norma al seu cas) era

doncs, de collita prOpia de Valor.
1---------+-----------------------------------+--.-----.------------------- ___

Tela 3b [mancances remarcables] (10)
[§§8S-92]

1---------+------------------------------------ ---------------------- _

§108 Paradigma deIs demostratius [masc. sing.J: El paradigma, id�ntic al donat per Salvador. Per

laguest o estlagueix o eix/aguell. declarant exelusivament literaris aguest i agueix
'Les formes de la llengua literaria sÓn avui ex- Valor feia un pas que Salvador no havia feto
clusivament aguest, agueix i aguell [ ... J.Les re- De este,eixe deia que sén fruit de la pressió ca§.
duides est i eix [ .•• J tenen vida en el catala tellanitzant i, per tant, totalment rebutjables.
occidental (inelOs en ayO, parcí alsent , el valen-
cia) en la !lengua popular.' (11)

t---------+---------------------------------- -----------------------------

§111 En el paradigma deis possessius tOnics, consigna- Remarquem que en aquest cas Valor no aplicava el

[tn.2ª,p.l11J ció exclusiva de les formes femenines amb � meua, principi d'inclusió en paradigma de les formes

teua, seua, &. Notícia, en nota, de l'exisUncia literAries no coincidents.

Ide leva, teya, seva, lí., 'de gran ús en la !lengua
literaria moderna'. (12)

1----------+------------------------------------1--------------------------

§115 Llur, consignat en el paradigma deis possessius També Sanchis 6uarner era partidari decidit de

átons.En reconeixia el desús "en la parla co1.lo- 1 'ús de Ilur en la llengua literaria [cf.6ramati

Iquial de quasi tot el domini"; deia que és molt ca Valenciana,§2bb].
usat, ·per la seva utilitat evidentD, en la llen-

gua literaria moderna; el considerava "prActica-
ment indispensable en la prosa científica". (13)

1----------+--------------------------1---._------------------------

§117 Doblets en la llista deIs cardinals:desset o dis- Notem que ni S6 ni Salvo havien fet esment de de

[tn.4,p.l1bJ,set¡ devuit o divuiti. denou o dinou; seixanta o vuit.En la nota Valor indicava que desset i denou

sixanta. (14) es pronuncien COII a 1I0ts plans en el P.V. (cosa

que havia reflectit S6 en les seves grafies).
COII Salv., i a diferencia de S6, Valor no consig
nava uit, uitanta, etc.

I------+----------------------.---.----.¡--------------------------------

§117 Dues, femení de dos. [En la nota s'indicava que Valor afegia que "avui es restableix el seu ús r�

[tn.6,p.llbJ dues ha caigut en desús 'en part del catala occi- guIar en els textos literaris i, conseqüentment,

Idental (valencia inclÓs) eL (15) en la parla cultaR•

¡
§118,Nota

I
I

I
i
¡

§120

QüESTló [segons la forlulació de Valor]

Ni en el tema 3b, dedicat al' article, ni en cap
altre indret del llibre, Valor no es referia lQ)
a l'artiele personal (a dif. de S.6uarner i Salva

dor); 2Q) al' article neutre (qüestió tractada

per S.6uarner, perO no per Salvador).

lA més deIs orolnais en -é se solen emprar també, S.6uarner també havla conslgnat sext, Septlffi i

¡'sobretot en sentit substantIu·, auint , déCltn i octau.

vigéslm. ;a!llbé hi ha m¡i.leSl!li. que té un us lIlés

Icorrent Que 1I1ié. (16)
�--------+_-----------------------------------r-----------------------------------

Doble,susceptible de ser usat com a qUantificador1lús recollit al D.C.V.B., perO no al D.6.L.C.

d' adjectiu: Acó és doble gran. (17) J"_______L__ �-----
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REFEReNCIA QüESTIó [segons la forlulació de Valor] OBSERVACIONS
----------------

§121 6aire,gaires consignat en la llista deIs quantit! Ni S6 ni Salvo s'havien referit a gaire. Manco,
[+§122,2ª] tius. En aquesta llista no hi figurava lanco. (lB) consignat per S6 i supri.it en la 3ªed. de Salvo

--------

§121 Llista de les locucions adjectives quantitatives: La llista venia a coincidir amb la de la [.1956
[+§122,4ª] un poc de, una mica de,un xic de,gota de,gens de, [cf.§3Bf].En aquesta,perb,no hi figuraven una ma-

un munt de,un .untó de,una munió de,un grapat de, lafí de,un bram de,bona cosa de, locucions a les
una lalafí de,una colla de,un bram de,un reguit- quals Valor dedicava observacions específiques.
zell de,bona cosa de,etc. ( 19)

--- -----------------------------

§123 � perb no ningun, consignar en la llista deIs Valor,d'acord amb Salvador,perb no amb S.6uarner,
adjectius indefinits. (20) que havia consignat les dues formes.

---------------------

§123 Qualgue.gualgues, i lDant,lIanta,lIants,mantes, con- No consignats per 5.6uarner ni per Salvador.Notem
I [+§124,6ª] signats en la llista deIs adjectius indefinits. que Valor no deia res sobre el caracter arcaic de

(21) gualgue [cf.[.191B,§69l. De mant deia que �s d'ás
lIolt restringit i ónicament literari¡ i que s'usa

general.ent en singular, perb tamb� en plural.
---------------------------

§124,3ª Hateix: 1Q) No s'usa .ai com a pronom, excepte en Valor feia veure que 1 'ús de mateix posposat equL
[+n.5,6, el cas que el mateix significa <la mateixa cosa). val al del casto �, i assenyalava que �
p.124J 2Q)"S'usa tambe si ho. vol indicar (sobretot par- en cato no pot ser usat com a adjectiu indefinit.

lant d'�ssers animatsi que 1'ésser anomenat pel (Amb aixb, de fet, esmenava la [.1918, que havia
substantiu intervé, contrariament al que sembla descrit l'ús de mateix posposat eom a sinbnim de
normal o corrent. Llavors,mateix es posposa."(22) � [ef.[.1918,§69l.)

----------------------

§124,5ª Es dira: tots guatre amics !'abandonaren i no: D'acord amb la 6ramatica pbstuma de Fabra
tots els guatre amies 1 'abandonaren. (23) [cf. [.1956, §36l

-------------------

§126,2ª En lloc de les expressions exclamatives guant+N o Aportaci6 personal de Valor (1 'ús de quina de+N,
[+n.4,p126J �+N pot usar-se ti es un ús preferible per la no consignat ni al D.6.L.C. ni al D.e.V.B.). En

seva precisió) quina de+N (referit a éssers tan- la nota observava que el castella, en tal ocasió,
gibles). Ex.: Quina de neu Queia aquella nitl; feia us de «qué de>, "fórmula totalment aliena a

Quina de cotxes s'ajuntaren en el �asseiq! (24) la nostra solució".
--------------

§129 Nosaltres i vosaltres. consignats en el repertori Difer�ncia significativa respecte del traeta�ent
deIs pronols personal s forts,sense ser objecte de de S.6uarner,perb també respecte del de Salvador.

cap observació sobre variants diaiectals. (25)
------------------------

§129 Vós, i vosté,vostés, leralent consignats en el rª- Valor no entrava a descriure l'ús d'aquests trae-

pertori deis pronols personal s forts. (26) taments.
.- ---------- --------

§135 Paradigla deis pronols delostratius neutres: Valor fixava sense cap ambigüitat [cosa que també

ill/aixO/allb. (27l havia fet 56 (ef.�.§305l] que ill i aixb han de
ser usats con a forles oposades.
Noten que Valor no es referia a �: silenei cohe-

rent alb el de I 'article neutre (ef.qüestió 10).

§138,5ª Ho. és d'ús les aviat literari,de I'oratoria,ete. Valor, selblantlent a 5.6uarner [cf.�.,§307],
S'elpra preferentment per evitar equívocs (S'ha larcava una eerta retic�ncia sobre l'ús(o l'abús)

lort molta �erdiu enguanyl¡ a vol tes el seu ús és de hom. Aixb a part, el seu text recollia la ca-

imprescindible, per evitar el xoc de dos es (Ho. suística de la [.1918 [cf.§70,Iªed.)].
s'avingué facilment a un tracte aixi). (28)
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REFEReNCIA QüESTIó [segons la formulació de ValorJ

§13B,bª Un hOIli pot ser substi tuít per l! o una quan el suº- Note

I
jecte parla 0'e11 mateix. Ex.:Un hom s'acDvardeix un,u
ja de tot = U s'acovardeir. ja de tot. (29) nati

fini

hom.
6ram
de u

l' ús

1 (no

fa [
- -- ---

§13B,1ª i 2ª Cadascú = distributiu universal/ Cadascun o cada Acla

l!nJdístributiu limitat,referit a conjunt conegut. en a

Tothom = col.lectiu universal J Tots = col.lectiu com

referit a conjunt conegut. í30) per
desú

que
---- ----

---------------,

I
--------------------�

m que Valor, previament, havla consignat l! o

�,uns,unes en la llista d'adjectius determí
us eventualment usables com a pronollis indefi
ts [cf.§137J. Quant a l'ús de l! o una per un

Valor potser havia tingut present Badia [cf.
ática catalana.§275.2eJ,que tanmateix parlava

...!l, i no de l!. (S. 6uarner, que no es referi a

alde un hom, es referia en canvi a 1 'ús de un

de l!) en exemples com Quan un té interes, ho

Icf .�. §3(l7].)
------------------------------_._-

OBSERVACIONS

riments conceptualment precisos, introbables
ltres autors. (S. Guarner, p. ex. , donava cadascú
a variant de cada un [cf.!hY_.,§3071.) Notem,
una altra banda, que Valor no es referia al
s de tothom en valenciA parlat, cosa que sí
havia fet S.6uarner [cf.!hY_.,§307J.

a) En la taula es contemplen un bon nombre de qüestions en que
Valor optava per un decidit tractament unificador. Ens referim a:

- la considerací
é

de aguest i agueix com a formes exclusivament l i terar i es (cf.qüestió 11)
- el comentari sobre el restabliment d'ús de dues (cf.qüestió 15)
- la consignació de gaire, a la qual l'autor afegia una detallada descripció deIs seus usos (cf.qüestió lB)
- la consignació de nosaltres, vosaltres (i també de altre, no censada en la taula [cf.§123J), no acompanyada

de cap comentari sobre i 'existencia de nosatres. vosatres o d'altres variants dialectals (cf.qüestió 25)
- la consignació de tothom, sense cap comentari sobre el seu desús en valenciA parlat (cf.qüestió 30)
- ies oaí ssi ons de refer�ncia a uit. uitanta, etc. (cf.qüestió 14), a manco (cf.qüestió lB) i a ningun (cf.

qüestió 20)

b) La taula també ofereix alguns exemples significatius de con

signació de solucions normalment omeses, o desconegudes, pels
gramatics del Principat, i que Valor devia considerar dignes de

figurar en la llengua literaria comuna. Ens referim a:

- la consignació de l'ús adverbial de doble com a quantificador d'adjectiu (cf.qüestió 17)
- l'admissió, en la llista de locucions quantitatives modificadores de nom, d'ítems com una malafí de (o una

mala fi de, amb vacil.lació ortogrAfica), un bram de, bona cosa de (cf.qüestió 19)
- la consignació de la locució exclamativa quina de+N (cf.qüestió 24)

c) De fet, en el camp de les qüestions contemplades per la taula,
els únics ítems en relació amb els quals es feia esment de l'e
xistencia de doblets amb formes del catala literari del Principat
eren els possessius femenins amb u i els cardinals desset, de

vuit, denou i sixanta. Notem que, en aquests escassos casos, po

dien distingir-se tres menes de tractament: lQ) meua, teua, seua,

&., eren donades com d'ús obligatori (i, de fet, es donava a en

tendre que eren formes literaries de més pes que no pas les cor

responents formes analogiques amb y); 2Q) les formes desset, de

vuit i denou eren donades com d'ús preferencial, pero no obliga
tori, en el valencia literari; 3Q) sixanta era donada com a vari

ant segona, i per tant no preferible a seixanta, en el valencia
1 i terari .
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A aquests casos caldria afegir el de l'ús de g com a pro
nom indefinit equivalent a un hom, un ús que podriem entendre que
l'autor considerava preferencial, en valencia, respecte del cor
responent ús de un, per les raons adduldes en la taula (cf.qües
tió 29) .

d) Segurament no és casual que l'únic punt deIs considerats en la
taula en que Valor no feia seu un plantejament unitari consistís
en una omissó: ens referim al fet que no fes cap consideració so

bre l'ús literari de l'article personal (cf.qüestió 10). Com que,
des de la seva perspectiva, el que sembla coherent és que hagués
trobat la manera de referir-se a la qüestió (com havien fet San
chis Guarner i Salvador), potser caldria considerar la dita omis
sió com un simple oblit.

e) A diferencia de Sanchis Guarner i de Salvador, Valor consigna
va solucions arcaltzants com qualque i mant, no sempre recollides
en els manuals pedagogics d'autors del Principat (cf.qüestió 21).
Podria dir-se que, en aquest aspecte, la posició del nostre au

tor era conservadora.

f) Valor coincidia, en canvi, amb Sanchis Guarner, en l'aprecia
ció que li mereixien els usos de dos arcaismes tan consagrats li
terariament com llur i hom: una valoració molt favorable l'ús del
primer (cf.qüestió 13), i una certa reserva l'ús del segon (cf.
qüestió 28) .

g) Remarquem els dos casos consignats en la taula en qUe Valor,
potser sense proposar-s'ho, es veia condult a esmenar, amb raó o

sense, posicions d'il.lustres predecessors. Ens referim, 1Q) a la
indicació (cf.qüestió 22) que propi no pot ser usat com a adjec
tiu indefinit -presa de posició rigorista, contraria a un ús per
fectament admes per Fabra (cf., p.ex., la veu «propi propia» del
D.G.L.C.)-; 2Q) a la notable precisió donada (cf.qüestió 30) so

bre la diferencia de valor entre cadascú i cadascun o cada un.

3.3. Qüestions sobre els adverbis i les preposicions fortes

En la taula d'aquest apartat es consignaran vuit qüestions rela
tives als adverbis de lloc (tema 63), sis qüestions relatives als
adverbis de temps (tema 64), tres qüestions relatives als adver
bis de manera (tema 65), dues qüestions relatives als adverbis de
quantitat (tema 66) i tres qüestions relatives a les preposicions
toniques (tema 69) .

-

REFEReNCIA ! QüESTIó (segons la formulació de Valor] OBSER
I

---

§165 Els escriptors valencians no tenen per qu� aband� Exemple caracteristic de

I [+n.3,p.169J nar l'ús de avant i arrere o enrere pel de enda- contra de la imposició c

¡ vant i endarrere. que sÓn ·m�s aviat dialectals· comunes de variants dialI

I i quasi desconeguts en la llengua antiga. (31) des en la llengua classi

I §165 En el cataJa orlental rere. darrere i endarrere Posició .�s radical, i j
I
[+n.3,p.169J

-- ---

s4n ,scrits a tort r,ra, darr"a i ,ndarr,ra,

¡O[¡qu,
1'5 ho.41ogu" d, S.

les que no corresponen a llurs etilologies: (re-

tro) i (de ad retro). (321

--------------------]VACIONS
---------------------

l'actitud de Valor en

om a solucions literAries
ectals orientals no usa

ca.

ustificació .�s completa,
6uarner [cf.�.,§323J.
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REFER�NCIA
r---------,--------------------------------------�---------------------------- _

OBSERVACIONS
�--------�--------------------------------------4-------------- , _

1-----------+------------------------------------- ----- _

t------,----�--------------,-------------------- ----------------------------------

§166,3ª Pertot té un ús exclusivament literari a Barcelo- Valor declarava treure de Badia (cf.5ramática ca-

[+n.5,p.169J na, perb en el País ValenciA és absolutament po- talana,§229.1eJ la informaci6 sobre el caracter

pul ar , (35) literari de pertot a Barcelona. En tot cas,el sen

tit de la seva intervenci6 era ciar: I'ús d'aque�
ta forma no té res d'artificial.

"§'-1-6-6-,-4ª---+-E-n-II-o-c-,-de;-cr-i-t
-

com a suscepti b"-le--d;-s-er--usa;�;�m-F;-;r-a--ct�va�--si-no -;;re;�-d-'�n-a-�po;;ac;6-;;�se
bé,en proposicions declaratives afirmatives (Ex.: precedents. En reiació amb la qüesti6 notem, lQ

�--------�---------------------------------+,----,--------------------------

r--------+---------------------------------�-----------------------------

§166,2ª
[+n.4,p.169J

§166,6ª
(+n.7,p.169J

§167

§167

[+n.4,p.174J

QüESTló [segons la formulacio de Valor]

A on té el mateix significat que on en totes les La �.1918 (cf.§99J havia declarat "en general,pre
avinenteses, bé sigui usat com a adverbi de lloe, feribles" els usos sense A.
bé com a adverbi de di recci O. (33)

Paradigma deIs adverbis de lloc demostratius: 1Q) La caracteritzaci6 de allí, discutible(la do-

ací/aguí/alla o allí. nada per S.5uarner [cf.�.,§323] era,segurament,
1Q. Allí, menys usat que alla en la llengua lite- més pertinent),semblava ser estrictament original
raria, "dóna un matís emfatic a l'oració,i el seu de Valor.
ús relatiu suposa una determinació locativa expli 2Q) Valor era un partidari decidit del restabli
cita anterior.Ex.: Vés allA corrents;allí no tro- ment d'un sistema amb tres posicions deíctiques
baras res = no hi trobaras res.· Notem que en el comentari sobre els desusos res

2Q. Ací, perdut en cato oriental i especialment pectius de ací i aquí podia llegir-se: "Aquests
en barceloní,probablement per influéncia castellA empobriments, cal combatre'ls per mitjá de l'en
na. Aguí,perdut en gran part del valencia parlat: senyament escolar i una difusi6 massiva de les
hom els substitueix pel castellanisme <ahí). (34) formes correctes."

Jo he vist enlloc (=en alQun lloe)
na). (36)

aquesta perso- que el D.C.V.B. (semblantment al D.G.L.C.) descriu
enlloc com a sinonim de a cap banda, 2Q) que San
chis 5uarner no solament no mencionava la forma
en el repertori deIs adv.locatius (cf.�.,§324J,
sino que, en tractar de l'ús de no en construcci6
amb �res,ninqú,etc., tamb� s'estalviava d'in
clDure-Ia en la llista d'aquests mots.

Onsevulqa. per b� que usat de tant en tant an al- Onsevol, no mencionat a la �.1918,ni al D.G.L.e.,
guna comarca valenciana, resulta arcaic, com on- ni per S.5uarner a la �. Notem que en la veu

sevulla. Onsevol, en canvi, t� plena vitalitat. «onsevol) del D.e.V.B. un deIs tres exemples cen-

(37) sats �s,precisa.ent,d'una obra literaria de Valor

Lluny, consignat entre els adverbis locatius que La �.1918[cf.§99J havia negat aquesta possibili
admeten de construir-se amb A anteposada. Ex.: (L tat, no contemplada al D.e.V.B. ni per S.5uarner,
xalet de Bernat �s lés a lluny del que sembla. perb sí a la 5ramatica de Moll. En la nota Valor

(38) deia que l'ús de a lluny,com el de ª-.I!L.Q..P.,és cor-

rent en el valencia meridional on ·curiosament,es
considera un tret del parlar rural'. I
Valor no afegia cap cOlentar; sob;:-l'ús de huí -1
(S.5uarner, que consignava hui en primer 110c, i! I
dedicava una específica recolanació d'ús literar!

[cf.h'{., §324J).

Avui i �eonsignats COI a variants equivalents,
en aquest ordre, en la llista deIs adverbis de

telps. (39)

Foscantet.consignat en la llista de locucions te! Valor no consignava, en canvi, a baqueta nit (que
porals. En la nota es reconeixia que té caracter a diferencia de fcscantet figurava en les corres

col.loquial,pero se'n justificava la inclusió per ponents llistes de Salvador i de S.5uarnerl.

la seva gran vitaiitat, sobretot al valencia le-

r i dinnal , (40)
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REFEReNCIA QüESTIó [segons la formulació de Valor] OBSERVACIONS
------------------

§168,2ª Prompte, aviat i prest, sinÓnims. En sentit figu- S.6uarner ometia aviat i prest [cf.�.,§32
rat, s'empra preferentment aviat: més aviat. Pero es referia, tampoc, a més aines, perb si a

al P.V. s'usa la locució arcaica més aines, que que considerava "forma arcaica i dialectal,
cal usar també en la llengua literaria; també es recomanable" [cf.§..J:., §326]. Notem que més
diu més prompte en el mateix sentit. (41) tampoc no figura al D.C.V.B. Ique només par

aines).
------- --------------

§168,5ª A la tarda significa prbpiament (en les primeres Exemple caracteristic de 1 'actitud vigilant
[+n.5,p.174J hores de la vesprada). Tarda, castellanisme molt lor sobre els defectes imposats per la llen

arrelat en la llengua viva del Principat i Que ha ter ár
í

a del Pr incípat.
passat copiosament a la literatura. Com a design� Notem que S.6uarner havia evitat de referir
ció de (en acabant de dinar) ·pot tenir una lleu a la tarda [cf.�.,§324J.
Iustí Hcscí é". (42)

- ------------------------

§168,6ª DesPOs-ahir i despús-dema, molt recomanables en Un altre exemple de 1 'actitud en contra del
la llengua literaria. Abans d'ahir i dela passat, 50S del centralisme barceloní.
de gran arrelament en literatura com a conseqü�n- Notem que S.6uarner havia donat aban 5 d'ahi
cia de ser d'ús general en barceloni, presenten a sinonim de despusahir,sense més co�entari
tot l'aspecte de cales del castella. (43) 2.J'_., §3241.

---------------------------

§168,8ª Un cami, � i un <cop) (forma dialectal del Encara un altre exemple de denúncia d'usos
catala oriental, pel correcte colp), sinonims po- tals barcelonins imposats com a literaris.

pulars de una vegada, una volta, i soIs recomana- quem que Valor afegia: "Tanmateix,avui di a,
bIes en escrits de caire col.loquial. (44) celona, s'usa (COp) de tal manera, que esta

conant els correctes i elassics vegada i vo

-- -----------------

§171 [Expressions consignades en la llista de locuci- De les esmentades, S.6uarner havia consigna
ons adverbials de manera:] més aines o més aviat; més, a bondó Icom a quantitativa,i qualific
a bondó; al sa i al pla; en un bell en sec o en de dialectal i només admissible en escrits
un no res. (45) pus popular [cf.!hY_., §325]), i al sa i al p

bé restringida a escrits populars[cf.�.,§
- -------------

§173,4ª Debades és adverbi d'os popular en el P.V.,i 5015 S.6uarner el donava com a sinonim de gratis

![+n.2,p.180] literari a Barcelona. SinÓn!m perfecte de en va. recomanava d'usar-lo amb el significat de (

Actualment,s'usa COI a sinOnim de de franc,eneara ment> que tenia en la llengua classica [cf.
I

que és preferible aquesta segona expressió. (46) §326 i,
--------------------------

§173,8ª Dempeus equival exactament a de peus, que és la S.6uarner nOllés havia donat dempeus, descri

forma usada en el P.V. i té una gran tradieió li- a sinonim de a peu dret [cf.2.J'_.,§326J.
ter ár

í

a, (47)
---------------

§175,4ª Bastant [=en quantitat regular],que no és sinonim Valor corregia,de fet,S.6uarner,que havia i

de prou [=en quantitat suficient1, ha d'usar-se it bastant com a sinonim de prou [cf.2.J'_.,§
amb precisió, apartant-io de la significació de IS.6uarner havia observat,cosa que evitava

(suficient> que no li correspon. (48) Valor,que bastant té poca vitalitat al P.V.
--

I §175,5ª Quasi i gairebé són perfectament sinónils, i tots S.6uarner havia ignorat gairebé, i denuncia

dos poden ser usats en literatura. Quasi adlet introducció de casi en la llengua oral [cL

l'addició de � com a forla refor�ada. (49) §3251, cosa que no feia Valor.

§185 EIs adverbis dalunt,davall,dins,davant i darrere La consideració de "lIenys genuina" a que al

poden ser usats prepositivament seguits de la pr� Valor devia provenir d'una apreciació de Fa

I posició de,encara que aquesta construcció es con- [cf.�.1918,§12411ªed.)] que, COI he. asseny
I sidera lenys genuina. (50) aquest va abandonar (també, en l'escriptura'
I
I les darreres edicions de la �. 1918.

-

4]. No

alna,
poc
aines
la de

de V�
gua l!_

-se a

5 abu-

r com

s [cf.

diale�
Remar
a Bar
arra-

___lll" •

t, no

ant-la
de ti

lalta!!
3261).

i re
inút i L
�.,

t com

ntrod\!_
325].
de fer
)

va 1 a

!hY_. ,

.Iudí a
bra

alat,
I en
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Ir--
REFER�NCIA QüESTI6 [segons la formulació de Valor]

J------OBSER�ACIo�s---------11---§-1-87-,-2-ª-�V-er-s--ienvers, d'ús preferentment l i tsrar i i molt Difer�nc�;7e""t�;�;;;en;-re�pect;de-5.6�ar�;�-1
IfreqÜent.�n poesia. En canvi devers (molt:s vega-1Gue considerava indistintament desusades les tresl
Ides eSCfl( dev�s 1 sempre pronuncIada alx¡) es ¡'formes,per be que recomanables en la llengua li
preposí cí

á

d'ús sovintaiat i popular en mol tes cQ. ter ár
í

a [cf.�.,§3511.
marques valencianes amb el significar correcte de Notem que Valor acceptava l 'escriptura dev�5, com

<direcció aproximada}, tant en sentit propi eom a variant secundaria.
en sentit figurat. (51)

Traetament equivalent al de S.Guarner [cf.�.,
§351J.

Bai% no pot usar-se (ni s'usa popularment) eom a

preposieió. Sota ha eaigut modernament en desús

al P.V., perb en canvi manté plena vitalitat el

seu sinÓnim davall (52).
�---_-.__-------------_------ ---------------------------------

a) La taula ofereix un nombre considerable d'exemples de preses
de posició en contra de l'admissió com a solucions literaries co

munes de variants usades en la llengua literaria del Principat. A
vegades es tractava de dialectalismes sense tradició classica,
com ara endavant i endarrere (cf.qüestió 31) o un cop (cf.qüestió
44), i a vegades de castellanismes, com a la tarda (cf.qüestió
42), o de calcs del castella, com abans d'ahir i dema passat (cf.
qüestió 43). També podia tractar-se de, diguem-ne, dialectalismes
ortografics, com rera, darrera i endarrera (cf.qüestió 32).

b) Una altra mena de posició característica de l'autor exemplifi
cada en la taula era la consistent a assenyalar que determinades
formes que per al catala del Principat tenen un caracter exclusi
vament literari, en valencia són usades correntment. Tal era el
cas de pertot (cf.qüestió 36), de debades (cf.qüestió 46) i tam
bé, d'alguna manera, de devers (cf.qüestió 51). Un cas emparenta
ble era el del doblet dempeus/de peus (cf.qüestió 47).

c) La taula també ofereix alguns exemples d'aportacions origi
nals, en sentit fort, de Valor: una qualitat remarcable, per bé
que se situés dintre d'uns límits discrets. Ens referim a casos

com el de la indicació que enlloc pot ser usat, en sentit posi
tiu, en construccions declaratives afirmatives (cf.qüestió 36),
o el de la consignació de onsevol (cf_qüestió 37), posicions que,
si no anem errats, tenien com a base l'experiencia personal del
nostre autor. Potser caldria incloure en aquesta categoria l'ob
servació sobre l'ús de més aines (cf.qüestió 41)�

d) Notem, en relació amb la important qüestió deIs adverbis loca

tius ací i aquí (cf.qüestió 34), que la decidida posició a favor
d'un ús deíctic diferenciat deIs dos ítems anava acompanyada d'u

na proposta pedagogica unitaria, amb accions complementaries al

País Valencia i al Principat_

e) En un marc de discrepancies de detall, relativament freqüents,
amb les posicions de Sanchis Guarner, a vegades Valor arribava a

esmenar, no cal dir que sense dir-ho, aquest autor. El cas més
cIar era, al nostre entendre, el de la intervenció sobre la dife

rencia de sentit entre bastant i prou (cf.qúestió 48).

348



f) Remarquem, encara, que en la referencia als usos prepositius,
amb i sense de, d'adverbis locatius com damunt, davall, davant,
darrere, etc. (cf.qüestió 50), Valor es deixava endur per una va

loració de tremp fabrista d'alguna manera desautoritzada pel ma

teix Fabra que, possiblement, havia recollit de Badia [cf.Gramá
tica catalana,S248.1] , autor que en forga ocasions donava proves
de seguir de prop.

3.4. Qüestions sobre les conjuncions

En aquest apartat ens limitarem a donar, sense afegir més comen

taris. una taula en que es consignaran quatre qüestions sobre les
conjuncions coordinants (tema 70) i dues qüestions sobre les con

juncions subordinants (tema 71), encara que, de fet, la qüestió
54 es relaciona amb tots dos temes esmentats.

----_._--- - -----,------------------------

REFERENCIA QüESTló [segons la formulaciO de Valor] OBSERVACIONS
- -- -------------------------

§191 Pero (perb 00 empero) i aíxO no obstant,consigna- Valor, en part més ortodox que 5.Guarner (Q
des en la llista de les principals conjuncions metia empero, aixi com l'ús conjuncional de
adversatives. En la dita llista no hi figurava la obstant), i en part menys (car 5G inclo

í

a a

conjunció ans. (53) la seva llista) [cf.hY_., §3561.
- ----------------

§§193,198 Repertori de les conjuncions causal s coordinants: Tant pel principi de classificaciO com pels
car, perqué, !J..!:!g_. Repertori de les conjuncioos consí gnats en les dues 11 i stes, Valor coi nt
causals subordinants: �, vist que, com que, amb Marva [cf.Curs practic,§§241b,242f] i a

per tal com, � puix, puix que. (54) dia [cf.Gramática catalana,§252.2 i 3], per
I amb S.Guarner, Que considerava totes les ca

subordinants i no lencionava car (cf.hY_.,§
-- --------------------

§194,bª L'adverbi així s'usa sovint en compte de dones, En l'observació sobre els usos de així i de

Que, modernament, ha caigut en desús en la parla tant, Valor podia haver tingut present Badi

col.loQuial del P.V.,encara Que s'empra de nou en Gramática catalana,§251.41.
la nostra llengua literaria i s'ha conservat po- Valor afegia una exposiciO molt clara sobre

pularment en la resta del domini lingüístico feréncia d'Ús de puix i de doncs, així com

També s'usa amb valor afi a dones la 10cuciO � servació que,en castella,� té els dos se

tanto és important ter bé l a di sti nci O entre un tracta.ent, de fet, molt afí al de S.Gua

doncs,consecutiva,i puix,causal subordinant. (55) (cf. hY_., §357J
--------

I §194,7ª La conjunciÓ continuativa ni tan soIs, contraria- La infor_aciO sobre el desos de ni tan 5015

[+n.l0,p.197J ment al que s'esdevé en la parla popular de Bar- parla de Barcelona,indicava que la treia de

celona, on es substitueix per ni solament, és ha- (cf.Gramática catalana,§251.5iJ.
bitual en la llengua parlada del P.V. (56)

----------

§202,1ª "entre que, totalment sinOnima de .entre, és d'ús Acord amb Salvador, i discrep�ncia respecte
corrent en el P.V. En canvi la forma <.entres» és Guarner, que admetia mentres i mentres que

incorrecta, per bé que sol usar-se popularlent, hY_.,§§3bl,363].
tal vegada afavorida per influencia de la caste-

llana <mientras). (57)
-

§202,2ª La locució temporal tota veqada que (Vine a veu- S.Guarner també havia denunciat }'ús causal

re'm tata veqada que vulques = cada veqada que tota veqada que, perO considerava condicion

vulques), no té res a veure amb la castellana aquesta locució (Li �aqaré loltl tata vegad
(toda vez que�, que es tradueix al castell� per treballe bé) (cL hY_., §363J.
les causals � per tal COlO Quix que. (58)
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4. La sintaxi

EIs temes o Ili90ns de sintaxi del Curs mitja de Valor se subdi
vidien en dos grups ben diferenciats: el deIs dedicats a la sin
taxi de les categories, en que anaven consignats d'una manera or
denada un bon nombre de tópics prescriptius fabrians (cf.temes
74-78); i el deIs que versaven sobre sintaxi oracional (cf.temes
72-73 i 79-84). En els temes de sintaxi oracional Valor s'inspi
raya sovint en la Gramática de Badia, llibre que havia significat
un intent de suplir les carencies més manifestes de la tradició
gramatical catalana en aquest campo De fet, la majoria d'aquests
temes no eren sinó una adaptació molt literal del text de Badia:
ens referim particularment als temes 79-84, dedicats a classifi
car les oracions segons el triple criteri de l'estructura formal,
de la relació lógica que expressen i de la "qualitat psicológica
del predicat i del judici". (Aquí hauríem d'afegir que l'últim
deIs temes de la part de Morfologia dedicats al verb, el tema 61,
que versava sobre la significació deIs temps, també consistia
clarament en una adaptació del que sobre la qüestió havia deixat
dit Badia.)

La nostra exposició se centrara exclusivament en qüesti
ons de sintaxi de les categories, ja que tot el que podríem dir
sobre els temes de sintaxi oracional és més propi que ho deixem
per a l'analisi del llibre de Badia, en el Cap. XVI. Notem que,
en més d'una ocasió, ens referirem a qüestions que Valor havia
tractat en la part de Morfologia: encara que en el llibre la di
visió entre Morfologia i Sintaxi estava en general for9a ben re

solta, no deixava d'haver-hi les inevitables excepcions.

4.1. Qüestions sobre els determinants i els adverbis

En la taula d'aquest apartat recollirem quatre qüestions que, de
fet, figuraven en la part de Morfologia, respectivament correspo
nents als temes 40, 41, 53 i 67.

t--RE_F_ER_¡;_NC_I_A-+__Q_ÜE_S_TI_ó_[__s_eg_O_nS_la_f�_rll_u_la._c_ió_de__Va_l_or_l_--+ O_B_SE_R_VA_C_IO__NS_�=�=�=��=]
lQ) 6aire, adequat per formar el superlatiu abso- Detallada íntervencí6,lIotivada pe! desús de gairel
lut en negacions, interrogacíons í en expressíons al P.V. En aquesta línia, Valor lQ) es referia allde dubte i de condí r i é.rne ho sén líolt o forca en seu ús en la Ilengua cl ássrca i al rastabl iaent
les afirmacíons. d'aquest Os per mitjá de l'ensenyalent; 2Ql con-

2Q) 6aire, substituible per massa en les expressi demnava l'os de Bolt en contextos no afir.atius;
ons negatives, forma que en tal cas deixa de sig- 3Q) declarava acceptable I'ús de lIassa en tals
nificar (quantitat excessiva».Aquest ús de massa, contextos, per salvar un ús alternatiu víu en el

preferible en tot ras al de moIt, és víu ai P.V. P.V. (Notell que de l+accepcí
é

de lIassa sinónlll del
i en al tres contrades, com l'Emporda (cf. el tes- gaíre se'n dÓna cOllpte,precisament amb un exe�ple!
tiloni de certs dialegs de Ruyr�), i nOlés deíxa-Ide Ruyra, al. D.e.V.B.; S.6uarner, a la �., no I
ría de ser recollanable en cas de possíble confu- len dela res.)

sió del s dos significats d' aquest ítell. (1) I

§l05,1ª
[tn.5,p.l0Bl

§122,2ª
[tn.7,p.121J

El delostratíu es posposa quan el substantíu está No he. sabut trobar cap precedent de la desreco=-1
deterlinat ja per l'artícle o un altre deter.ina- lanació for.ulada per Valor.

tiu. Aquest ús posposat no és recolanable sí hí

cap l' ordre norsal , (2)

! §l09

l[tn.3,p.ll0j
I

I
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I REFERm._IA Q_U_iE_ST_I_Ó_[_Se_g_o.n_s_l_a_f_o_rDl_u_la_c_iÓ_de__��al_Or_J_-_-r------_�_D�SE�-�A_-C_I-D_N�S_-_-_-��-_-_-�_-
§139,2ª Les expressions Quants vénen?, Compta guants són, Posició que,si no anem errats,era de collita prO-
§140 que indiquen selpre persones, no s'han de confon- pia. Segurament basada en una distinció teOrica

dre amb Quants en vénen?, Compta guants en sÓn,on apriorística i no recalzada en una veritable ex

guants és adjectiu quantitatiu i no pronom, i on periéncia lingüística (els valencians dificílment
en reemplaga en sentit partitiu el nom,que es dó- poden tenir intuicions cIares sobre els usos de
na per conegut en una precedent expressió. (3) en) desesboceva en uns exemples (Quants vénen?

-que tambe havia donat S.6uarner [cf.6.V.,§310J
i Camota guants en són) de molt dubtosa adlissi
bilitat. La qüestió, segurament, no ha de resol-

Idre's
litjangant la distinció pronom/adjectiu, sL

nÓ atenent a la funció exercida pel quantitatiu.

IL'adverbi
no ha de figurar en tata or-aC-i-ó-n-eg-a-t-¡-4-Fo-r-mulaCiÓ sil.logística concisa, al servei d'una

va que continga el verb si no es introduida lit- interpretació rigorista de la norma (que Valor no

jangant la conjunció ni. Segons la regla, dones, compartia amb S.6uarner [cf.�.,§331J).
Iserien incorrectes oracions negatives com les que En un altre ordre de coses, notem que Valor, que
segueixen: <Cap dia vindre�, <Res sap fer), <Nin- sens dubte considerava tampoc mot negatiu en sen

g6 el saluda> [".J,puix que �, [ll, ning6, en- tit prnpi , no l'ineloía en la llista del s encap
lloc, gens i en Ola vida (en sa vida,en nostra vi- galats per �, amb la qual cosa deixava de pro

�etc.), no es consideren mots o expressions ne- nunciar-se directament sobre si havia d'usar-se,
gatius si no van acompanyats de no. (4) o no, aab la partícula no.

_____L _

§180

a) Cadascuna en el seu registre, les tres primeres qüestions con

signades en la taula il.lustren una característica important del
llibre de Valor: la capacitat d'introduir observacions i tracta
ments gramaticals de collita propia, una capacitat no sempre mo

tivada per la necessitat de prestar atenció a l'especificitat va

lenciana. És cIar que, procedint així, l'autor corria algun risc

(en la qüestió 3, per exemple, no sembla que estigués encertat),
pero també és cert que en general, gracies a l'originalitat en el
detall de que donava prova, el llibre tenia més interes lingüís
tic del que acostumen a tenir els manuals convencionals de nivell

equivalent.

b) La qüestió 4, pel seu cantó, pot considerar-se un exemple del
fet que Valor, en tractar els topics de l'ordenació fabriana, se

situava sovint, com molts altres pedagogs, en posicions rigoris
tes. Pero aquesta qüestió també il.lustra una altra característi
ca del nostre autor: un cert gust per les formulacions concises,
logicament ben travades, en general coherents amb uns planteja
ments pedagogics que confiaven d'una manera raonable en la normal

intel.ligencia del lector.

4.2. Qüestions sobre els pronoms febles

La primera de les qüestions recollides en la taula d'aquest apar

tat constitula l'objecte únic del brevíssim tema 50 de la part de

Morfologia. Les tres qüestions restants eren tractades en els te

mes 75 i 76 de la part de Sintaxi.
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REFEReNCIA QüE5TIó [segons la formulació de Valor]

§§133-4 En les combinacions binAries o ternAries,la regla Amb aquesta
és emprar el primer pronom, i el segon si són qual només s

tres, en llur forma plena. Les excepcions a la r� tíus, Valor d

gla són: 1ª. Com que els pronoms hi i ho són inv� que la majar
riables,el reble que els precedesca,si no és inv� de l'Institu

riable,ha de ser emprat en forma elidida. 2ª. Com tractar dona

que nos i vos no s'empren mai davant del yero o les combinac

després de vocal normal final de Yero, les formes opció pedago
que apareixen en aquests casos s6n ens, � i us, tinguda en c

és a dir, no les plenes, sinó una de reforgada i

una de reduida. 3ª. La combinació de � i en, que
dóna l'en. (S)

- -- -------

I §214d Ho és usat per reemplagar un qualificatiu o un Notell amb qu
[+n.3.,p.213J suostantiu que fan de termes predicatius amb ci ó de <genu

verbs no pronominals.Ex.: Es creu que és molt sa- Ilativa sobre

but1i no ha es; �s un gran home i no ha semblaj nuí , Ail:o a

Aguell amo gui hem Qarlatl era el secretad o no dici de la r

ha era? (En aquest cas de substantiu determinat lor la norma

per � és més genui l'ús del pronom feble lIascu- �/�.
li o femeni corresponent: •.. o no l'era? Un altre

exemple: ¿5ón les mestres d'Albalat de la Ribera
o no les són')) (6)

---- ----

§21Sg El pronom en pot reemplagar un substantiu que fa Aquest ús de
de complelllent d'un verb de sentit factitiu. Ex.: recollit en

El senyor Vila sera Qresident; diuen que ¡'en no- derat.

�216bis,e
lenen dema. (7)

-----

El pronom hi s'empra com a substitut de LL en les 5emblanhent
combinacions amb els pronoms �/�/els/les. Aque� construcció,
ta construcció amb hi era ja usada pels classics estrat, "cap
del P.V., i avui persisteix en el Principat i Ba- puix Que era

lears. �s preferible en tot cas l'ús actual vale� �., §295eJ.
I cia de la construcció normal. (Bi
i

OB5ERVACIONS

forlulació extremament concisa, a la

'afegien uns poes exemples il.lustra
espatxava rapidíssimament una qüestió
ia de manuals, ja des de la 6ramAtica
t [cf. �.191B, §§45-52l, aeostumaven a

nt una llarga descripeió positiva de
ions efectivament existents. Era una

gica sorprenent,realment digna de ser

ompte.

ina peculiar accepció es prenia la n�
í}, per introduir una disposició nor

un ús que,precisament, poc te de ge
part, el text pot prendre's com a in
etic�ncia que li devia mer�ixer a Va
sobre els usos predicatius de �/�I

------------------

en, censat en el n.6.L.C., no esU

cap altre manual deIs que hem consi-

, S.6uarner havia argulentat Que la
nomes viva dins el P.V. al Baix Ma

perfectament en la llengua literaria
normal en el periode clássic· [cf.

a) Resulta realment sorprenent el tractament estrictament sinte
tic donat per Valor a la qUestió de les combinacions de pronoms

febles (cf.qUestió 5). Potser perqUe l'autor opinava que la qUes
tió no ofereix problemes reals per als valencians, o potser per
que tenia consciencia que des d'un punt de vista pedagogic els
tractaments analítics convencionals són d'una eficacia molt dub

tosa, el cert és que la seva opció trencava els motllos esta
blerts.

b) Respecte del tractament deIs usos de �/�/els/les com a pre

dicatius (cf.qUestió 6) pot dir-se, si la nostra interpretació és

bona, que Valor compartia amb Salvador [cf.Salvador'1952,1959,
S357] una reticencia sobre la norma que se sentia obligat a expo

sar. Recordem que Sanchis Guarner, més decidit o menys discipli
nat, havia optat senzillament per silenciar la dita norma.

c) Quant a la qUestió deIs usos de hi per li en les combinacions
amb els pronoms acusatius de 3ª persona, la posició de Valor ve
nia a coincidir amb la deIs seus predecessors valencians.
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4.3. QUestions sobre els verbs

En la taula d'aquest apartat, mantenint la mateixa proporció que
en la de l'apartat anterior, consignarem una primera qUestió que
Valor havia tractat en la part de Morfologia (en el tema 56, con

cretament) i tres qUestions més procedents de la part de Sintaxi
(del tema 77, concretament).

r- -

REFER�NCIA QüE5Tló [segons la formulació de

§153f El verb ser, en concurr�ncia amb haver

[+n.5,p.148] en la formació de temps composts d'alg
intransitius (de moviment i fins de ca

tat), usos mes o menys arcaitzants man

poradicament en la llengua moderna. Ex
nascut l'an� 19bO¡ Mon Qare la ta an�
mort: A gu� SOIi vinguts aci? (9)

---

§217a SÓn pocs infinitius els que el nostre

substantivat, i es barbarisme prendre
com a substantius si no han estat així

per la nostra tradició lingüística. No

doncs, {el descansao, l '(eixir», el 4:

(El descans es necessari; Eixir [de ca

ludable; No és aconsellable de fatigar
---

§217b Quan !'infinitiu té valor adverbial te

[+n.3,p.217J precedit de la preposiciÓ � i l'articl
si es refereix al passat: A l'arribar,
gue tots se n'anaven. Si es refereix a

preceptiu l'ús de la preposicíó en: En

Qarel dínarem. (COI s'ha fet des deIs

temps de l'idioma i com es practica re

tot el P.V. Modernament, la 11 engua li

quasi exclusivament en en tots dos cas

i futur), amb la qual cosa es perd un

genui. ) ( 11)

§219a En els temps composts el participi con

[ +n • b , P . 2m nere i nombre amb el complement direct
esta representat pr�viament per un pro

I
de 3ep. o pel pronom en. En 1 a ¡ 1 enqua
al del P.V., predominen els següents u

ticipi es fa concordat si es precedit
I l§ i invariable si es precedit per e

Val,�l �----------- OBSERVACIONS ----------1
, es traba Valor aconse�uia-�;�;�ques línies-�;�se�=i
uns verbs Icial sobre una qüestió que en la 6ramatica de
nvi d'es- 1 'Institut havia estat tractada d'una manera in

tinguts es- decisa (cf.�.1918, §93(leed.i5el7eeds.) 1
.: E11 es
5 gue es

idioma ha Un altre exemple de tractament concís i ponderat
infinitius d'una qüestió que, segurament a causa de no haver

consagrats estat contemplada per Fabra a la É.1918, era en

direm, general evitada en els manual s de nivell equiva-
fatigar-se) lent al de Valor.

__s_al és sa-

-se) , (10)

mporal, va Formulacio més decidida que la de S.6uarner a fa
e definit, vor de l'ús de 2l+infinitiu [cf.�.,§343l. PerO
va veure menys precisa: atenent a la informacio donada per

1 futur, es Moll [cf.6ramatica catalana,§2411,la condició per
tornar el usar 2l+infinitiu sembla ser efectivament la fix�
primers da per 56 (que equivalgui a una construcció amb

gularment a quan i el verb en perfet d'indicatiu), i no pas
teraria usa l'abstracta refer�ncia al passat de Valor.

os(preUrit
matís molt

___________________________________J

corda en gt le. Els usos efectius del P.V. referits potser esje,si aquest descriurien millar dient que només es dóna concD�
nom feble Idan9a si el pronom esta marcat com a femeni. I

col.loqui-'2ª. Afirmant que l'ús invariable es deu,"sens du�1
505: El pa[!te",a pressió castellanitzant, Valor deia més que¡
per �� o no havia dit mai Fabra[Cf.,p.ex.,Conv.fii.,Ed.Ba[1:J.ben. ÉS, cino,593l. (Badia, prudent, s'havia i i ai tat a dir

It�n�atelx, mOlt aconsellable ter sempre els partL que la tend�ncia,a deixar invariable el part�cipi I
Ic¡pIs concordats.L'ús Invariable en aquests casos 'puede haver venido apoyada por la Invariabilidad!
les degut, sens dubte, a pressiÓ castellanitzant. de las construcciones paralelas castellanas"

[Cf'j'1(12) 6ramática catalana,§227.2bl. j
�_----'----_---,-_-_--,-_---_'_-_------- ,----------

a) Les dues primeres qUestions de la taula (cf.qUestions 9 i 10)
ofereixen una bona mostra de la capacitat de l'autor de posar al

servei d'una informació raonablement suficient la concisió propia
d'un manual pedagogic de nivell corrent.
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b) Defectes de formulaci6 a part, cal considerar el plantejament
de la qüesti6 de en/�+infinitiu (cf.qüesti6 11), com un possible
model del tipus de millores que els autors de fora del Principat
podrien i haurien d'aportar a la llengua literaria comuna. No era

aquest l'únic cas, com hem tingut ocasi6 de mostrar, en que Valor
es pronunciava en contra deIs defectes i excessos de les conven
cions establertes de Barcelona estant.

c) Del tractament de la qüesti6 de la concordan�a del participi
(cf.qüesti612) voldriem destacar no pas el fet que l'autor es
decantés, en últim terme, per una posici6 ultraortodoxa, sin6 la
informaci6 donada sobre els usos efectius del Pais Valencia, una

informaci6 que precisament podria interessar als partidaris d'una
posici6 normativa més oberta.

4.4. Qüestions sobre les preposicions

En la taula d'aquest apartat es consignara,
qüesti6 procedent de la part de Morfologia
tament), i tres qüestions que l'autor havia
Sintaxi (en el tema 78, concretament).

una vegada més, una

(del tema 61, concre

tractat en la part de

I--RE_F_ER_.�_N.C_IA_,_1_ QüESTIÓ [seg�os 1: f��muI:ció _de_ValOrJ --l=����==- D�SER�ACI���_�=��=�=��=��
§§182-3 Normes d'ús de � i en en les determinacioos de�prenent per referencia la �.1918 [cf.§§116,125J,
[+n.4,5, 110c: 1ª. Usarem ! davant 00115 propis,davaot l'aLten la forllulació de les tres norRes Valor era m�s
p.1B9J ticle definit i davant quin. 2ª. En pot emprar-se rigid que Fabra lQ) donant a entendre que l 'ús de

també davant l'article definit, pero mai davant � davant quin �s obligatori; 2Q) declarant oblig�
noss propis. 3ª. Davant deIs adjectius !!fu &!!.\!!!., tori l'ús de ei! davant un, algun i els demostra

aquest, aqueix i aguell, emprarelll únicasent en. bus. Ho era menys, en canví , 3Ql donant a enten
- Matisació (a 1ª/2ª1: Sembla que, davant !'arti-Idre que els usos de � i en davant 1 'article defi
ele definit, sobretot si �s femeni, la llengua lL nit no estan subjectes a cap valoració preferencL
terária prefereix l'ús de � en les determinacions al.Dbservem,tanmateix,que: 4Ql grAcies a la mati
de situació (Es troba a la ciutat. preferible a sació recuperava,a la seva llanera (és a dir, apoL
Es troba en la ciutati. tant detalls de collita propia [cf.,pero,�.1912, I- Excepció (a 3ª1:, Darrere de verbs de moviment §135.1JI,la declaració fabriana de preferibilitat,
COII anar, venir, etc., davant un, alqun i els de- de l' ús de � davant l ' article defini ti 5Q) enuncj,
mostratius es prefereix ! a en: Anárem a aquella ant l'excepció a la regla 3ª, venia d'alguna man�
casa. (131 ra -d'una manera no gaire ortodoxa- a donar un

contingut especific a la generica declaració fa
briana de preferibilitat de 1 'us de � davant un,

alqun i els demostratius.

Aquest tractallent de Valor pot entendre's com una

activa solució de comprollís entre la voluntat de

respectar l'esperit de la norma fabriana i la de

cisió de no abdicar d'un punt de vista personal.

§221b
t------+--------------------+----------------

La preposició ! introdueix el complement directe, ¡Valor recollia puntual.ent tots els casos consig
que generalment va sense preposició, quan el COII- nats en les darreres edlclons de la 6ramatlca de

plelent 1�) �s un prono. fort; 2�1 és un deIs pr� l'lnstitut [cf.�.191B,§112(5ª17ªeds.)J, sense

te-¡nOlls totholl. tots i el gual (aquests darrers ref� tir en compte,perb,que Fabra havia declarat només

rits a persones); 3�1 va illediatament darrere "tolerable' l'ú5 de � davant totno;. tots 1 gl
del subjecte(Ex.: Acagava el gat a la rata; S'es- �. (Notel que S.6uarner no s'havia referit pas

¡tilen l'un a l'altrel. (141 a aquest darrer cas [cf·hl·,§3371.1
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§221e
I--RE_F_ER_E_N_CI_A--+__Q_ÜE_S_Tl_Ó_[_s_eg_ons la formulació de Valor] ! --==_ OBSE��ACI�NS==�==]

Els complements de finalitat s'introdueixen per ¡FormulaCió massa simplificada; particularment.� en

mitja de la preposició composta �. Ex.: Té un la mesura que literalment donava a entendre Que

vestit per al matí i un altre per a la vesprada; ·tots els complements de finalitat deIs verbs d'a�
AQuest ferrament no es bo per a raure; No parlava ció voluntaria han d'introduir-se alltb �.
per a la premsa. Notem que el corresponent tractament de S.6uarner
Quan el verb es d'acci6 voluntaria, el seu com- havia estat mes especific(per l'observació que�en
plement s'introdueix solament amb � i no amb general, 1 'ús de � i de � no implica difi-
�. Ex.: Treballa tant per mantenir decorosa- cuitats per als escriptors valencians -tot subrat
ment la seva familia; Vaig anar-hi només per veu- llant,perb,que no sempre � equival a para ca�
re'l. (15) tellA-j i , alhora, mes fidel a la lletra fabriana

(car en el cas crucial deis verbs d'acció volunt�

I ria indicava que 1 'ús de � davant d'lnf. és, nQ.

Im;-�L;;;'POS;ci ensfeo1" � d,

-

i �" 5UP�.,;;en ::::::i��:':�,::,d:,: ::1 � :��G; :;:
;

:�::z�
d�vant de.la COnJUnClo.!l.!!.fJen les expr essions dellsignificatius, aquesta formulaCló extensiva tení a

I tlpUS seguent: A: qrácles que, acostumar-se que, el defecte de poder donar a entendre que la calg�
tenir dret que, estar fet que, ex posar-se que. da de � de 1 en no es universal. Aixó a part, I

DE: a pesar oue� a ti gue� abans que, des que, Valor� com tots els autors de aanual s, no es ref�
d'encA que, adonar-se que, oblidar-se que. ria a la possible caiguda de amb (preposició a la
EN: coincidir que, entossudir-se que, pensar que. Iqual, per cert� sorprenentment no dedicava cap c�
(16)

_fentari
espec í+i c, tot í que en valent

í á

parlat
ha estat absorbida per en).

'------..._ -------------------------------

En les observacions a una de les qüestions consignades en la tau
la hem fet un comentari que es podria estendre a tot el llibre
de Valor: aquest bé pot descriure's, en efecte, en el millor sen

tit de la paraula, com una solució de compromís activa, és a dir,
viva i discutible, entre una voluntat de respectar al maxim la

norma fabriana (voluntat que prou sovint condula l'autor a assu

mir posicions rígides), i la decisió de no abdicar d'un punt de
vista personal (decisió que es tradula en un nombre considerable
de detalls específics, pero d'una manera general en l'originali
tat de que gairebé sempre donaven prova, en un o en un altre as

pecte, els seus r l ent e
í

emente) .
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PART IV

DOS INTENTS D'AMPLIACIó



CAPtTOL QUINZE



LA GRAMATICA CATALANA [1956], DE POMPEU FABRA

1. Introducció

La Gramatica catalana [Barcelona, Teide, 1956], tercera de les
gramatiques majors i obra postuma de Fabra, dividia la seva mate
ria en set parts, d'acord amb un principi de distribució tematica
considerablement diferent, en alguns aspectes importants, deIs
que havien estat aplicats en les gramatiques de 1912 i de 1918.
Car si bé la Part 1, dedicada a l'ortografia, es corresponia amb
la Introducció de la de 1918 (així com, grosso modo, amb la part
de Fonetica de la de 1912), de la mateixa manera que les Parts VI
i VII, que versaven sobre "Derivació" i "Composició", es corres

ponien amb la de "Formació de paraules" de la de 1912, les quatre
parts centrals del llibre organitzaven els temes de morfologia i
de sintaxi d'una manera que no tenia precedents, per tal com no

establien cap divisió basada en aquestes disciplines (solució per
la qual s'havia optat en la Gramática de 1912) ni seguien la tra
dici6 d'ocupar-se successivament de cadascuna de les "parts de
l'oració" d'acord amb un ordre preestablert (com havia fet la
Gramatica de 1918), sinó que els exposaven en funció d'un concep
te plausible de l'estructuració sintactica de la llengua. Aixi,
mentre la Part 11 tenia com a objecte d'estudi el "Grup nominal",
les tres parts següents es referien al que en termes generals po
dríem anomenar la sintaxi del verb i de la proposició, cosa que

quedava convenientment indicada en els seus títols (que eren,

precisament, "Verb" , "Complements del verb" i "Grups verbals").

Aquesta organització basada en la sintaxi de les parts
específicament gramaticals de l'obra era coherent amb el fet que,

per primera i única vegada, Fabra havia escrit un manual que no

se subjectava d'una manera diriment a les ben intencionades exi
gencies de l'elementalitat (i és per aixo que, com explicava Co
romines en el seu Pr-ef ac í

• la concebia com una "Gramatica per als
mestres") i que, alhora, no prenia la comparació amb el castella
(explicita o no) com a criteri primordial de selecció deIs seus

continguts. Aixo vol dir, i ens sembla que convé dir-ho amb una

certa rotunditat, que la Gramatica de 1956 trencava decididament
amb el que havien estat els límits més característics de la tra
dici6 deIs manuals fabristes. Car en la mateixa mesura que deixa
va de ser una gramatica elemental i diferencial, deixava de tenir
com a objecte central el repertori de topics normativitzadors fi
xats a partir de la de 1912 i canonitzats per la de 1918, i podia
dedicar-se a descriure la llengua sense preocupar-se més del

compte de sotmetre-Ia a unes prescripcions que ara passaven a te

nir, de fet, una importancia secundaria en l'economia del texto

Pero la condició innovadora de la Gramatica de 1956 també

tenia molt a veure amb l'estricta tecnica lingüística posada en

joc per l'autor. Volem dir que les quatre parts centrals de 1'0-

bra (sobretot les dedicades al verb i a la proposició) no sola

ment s'inscrivien en contra de la tradició per la seva tendencia
a oferir una descripció sintactica propiament dita de la llengua,
sin6 també perqUe, encara que sense ostentació, feien ús d'una

metodologia notablement allunyada deIs manerismes escolastics,
que tenia com a punt de referencia els plantejaments d'inspiració
formal, o formalista, atribulbles d'una manera generica a l'es

tructuralisme saussurea. Amb aixo no pretenem adscriure l'obra
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a un corrent intel.lectual que no era, propiament parlant, el de
Fabra; per ser més precisos, potser caldria dir que es tractava,
en el pla teoric, d'una síntesi molt personal d'elements moderns
i d'altres que no ho eren tant, una síntesi que, a més, anava

presidida per una decidida voluntat de no trencar, mentre no fos
estrictament imprescindible, amb les convencions terminologiques
i classificatories consolidades per la tradició. El cert és que,
per aixo mateix, l'obra semblava inclinar-se a favor d'un tracta
ment eminentment practic (Coromines en subratllava amb justicia,
des d'aquesta perspectiva, la riquesa del tresor fraseologic usat
en l'exemplificació), més que no pas per una analisi teoricament
aprofundida, de la llengua. Pero sota aquesta aparen9a, a la qual
contribula poderosament un tret característic de l'estil de l'au
tor, que era el d'una concisió sovint decantada en repugnancia
per l'obvi i pel prolix, podia copsar-se, gracies a la notable
precisió d'uns quants enunciats, pero també a través d'al.lusions
i referéncies internes només apuntades. l'existéncia d'una doc
trina lingüística coherent, i més d'un cop sorprenentment origi
nal. És a aquest component essencial del llibre que dedicarem una

bona part de les nos tres analisis, i aixo abans de passar a ocu

par-nos de la seva posició normativa, la qual, com veurem, tampoc
no deixava de presentar aspectes originals.

Per acabar aquesta introducció, voldríem referir-nos a la
intervenció de Coromines com a editor de l'obra. Com explicava en

l'esmentat Prefaci, la mort va privar Fabra de donar la darrera
ma a un text en qué havia comen9at a treballar l'any 1940 i que,
de fet, estava en un grau molt avan9at d'elaboració. Fins al punt
que el treball del curador només va consistir, en allo que té de
visible (és a dir, deixant de banda les tasques de correcció
d'errors de copia, d'eliminació de petites inconseqüéncies i de
posta a punt de les nombroses referéncies internes), a afegir-hi,
entre claudators, "algun mot" i a sotmetre a la consulta i apro
vació de la Secció Filologica de I'LE.C. certes qüestions "d'al
guna importancia" en qué Fabra no semblava haver-se cenyit a la
seva propia ortodoxia. Les addenda de referéncia (que en dues
ocasions inclolen textos que recollien el resultat de les consul
tes a l'I.E.C.) eren, si no anem errats, 40 i es distribulen de
la manera següent; 4 en la Part I [SS9,14); 3 en la Part 11 [SS
29,32,34]; 6 en la Part 111 [SS55,58 (cf.Nota p.50), 61]; 4 en la
Part IV [§S68,72 (cf.Nota p.66) ,86); 3 en la Part V [SS107,113);
8 en la Part VI [§S132,146,148J; 12 en la Part VII [§S153,156,
157,159,160 (Cf.Notes p.154) ,162]. Si, en general, pot dir-se que

exercien una estricta funció de compleció formal del text, en

certes ocasions, tanmateix, es feien resso d'una posició normati
va restrictiva no necessariament atribuIble a l'autor, o bé in
clolen un comentari gramatical de la collita propia del curador.
Del primer cas ens semblen dignes d'esment: a) l'afegit de "[dia
lectal]" a la forma sigut del paradigma del verb ésser (o ser)
[S61]; b) la coneguda nota al S72, en la qual es deia que l' Ins
titut havia deixat "essencialment intacte" un text en qué Fabra
es referia a la possibilitat d'una admissió futura de construcci
ons com Si hi haguessin més cotxes; c) un afegit en qué es decla
raya que les construccions amb ho pronominalitzant l'atribut de

rurr. eren "més recomanables" que les corresponents amb en [S86).
Pel que fa al segon cas, cal apuntar dos afegits del Sl13 en qué
Coromines, sense cap fonament en el text fabria, sostenia que en

construccions com Em sembla que farem tard la completiva exerceix
de sUbjecte, tot i ser pronominalitzable per ho.
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2. Remarques sobre qüestions gramaticals

Les quatre parts centrals de la Gramatica de 1956 suposaven, com

hem dit, una innovaci6 considerable respecte de la tradici6 deIs
manuals fabristes. Aquesta innovaci6 tenia, d'entrada, un vessant
didactic: l'ordenaci6 de base sintactica deIs materials, lluny de
significar, només, un canvi en la disposici6 deIs continguts tra
dicionals, responia a un intent seri6s de proporcionar al lector
una visi6 coherentment estructurada de la llengua. Aixo s'aconse
guia gracies a un text for9a ben organitzat, en que les referen
cies a qüestions puntuals de morfologia i de sintaxi anaven pre
cedides i/o emmarcades per desenvolupaments més o menys extensos
de caracter doctrinal dedicats a presentar les principals articu
lacions conceptuals de l'estructura lingüistica descrita. Entre
aquests desenvolupaments ens han semblat mereixedors de comentari
1Q) el que iniciava la Part JI amb una caracteritzaci6 del paper
del nom i d'alguns deIs seus principals adjunts en el procés de
designaci6 [SS24-27]; 2Q) el que, en els primers paragrafs de la
Part 111, presentava una doctrina sobre els tipus basics de pro

posici6 que tenia interessants elements d'originalitat [SS43-46J;
3Q) el que, en el comen9ament de la Part IV, posava les bases
d'un tractament deIs complements del verb que destacava pel paper
central assignat als pronoms febles [S62]; 4Q) el que, dintre la
dita Part IV, oferia una visi6 de sintesi deIs diversos tipus de
predicatius com a oposats en bloc als complements determinatius
[S84-87]; 5Q) el que, en la Part V, i sota l'epigraf "Proposici
ons subordinades i coordinades" , proposava una tipologia de les
relacions entre proposicions que, malgrat el titol, ampliava dia
lecticament la vella oposici6 entre subordinaci6 i coordinaci6.

Pero la innovaci6 també tenia una dimensi6 especificament
conceptual o, si voleu, teorica. Menys manifesta, per les raons

d'ordre estilistic ja apuntades, que la purament pedagogica, po
dia tanmateix descobrir-se, més o menys entre 1inies, en diversos
punts del texto Bon nombre d'aquests punts es trobaven en els

desenvolupaments que acabem d'esmentar, pero n'hi havia d'altres
que figuraven en el tractament de qüestions menys centrals des
del punt de vista de l'economia textual. En concret, ens proposem

d'analitzar, junt amb els dits desenvolupaments, els que versaven

sobre: 1Q) el paper funcional deIs adverbis [cf.SS88-931; 2Q) les
construccions amb formes verbals no personals [cf.SS94-1011; 3Q)
la composici6 i delimitaci6 del repertori deIs coordinants en ge
neral i de les conjuncions de coordinaci6 en particular (qüestió
que, com veurem, es presentava molt dispersa); 4Q) les construc
cions comparatives [cf.S120J; 5Q) els conjunts i mots que funcio
nen com a equivalents de proposici6 o frase [cf.SS126-129J.

En el nostre comentari procurarem de donar compte, amb de

teniment, de les dues dimensions de la innovaci6 fabriana, amb la
intenci6 de treure de la Gramatica de 1956 una lli96 que, potser,

n� ha estat suficientement reconeg�da, malgrat els �lo�is ,que a

1 obra va dedicar Gabriel Ferrater . Com s'escau a 1 obJectlu de
clarat d'analitzar els millors deIs manuals existents des d'una

perspectiva guiada per l'exigencia d'un tractat ideal, no ens

proposem, tanmateix, de centrar-nos exclusivament en els aspectes
positius que hagim pogut trobar en el text: quan calgui, no ens

estarem d'indicar-ne les limitacions i els defectes.

1. ef. 'Les gramatiques de Pompeu Fabrau, a Ferrater 1981, pp. 3-12.
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2.1. La descripció del grup nominal

En exposar l'organització del grup nominal, la Part 11 del llibre
seguia un fil expositiu coherent, per bé que tenue, cal" sovint
interromput per llargues digressions sobre qüestions d'estricta
morfologia. Aixo es tradula en una disposició deIs continguts
forga ben estructurada, que no suposava, pero, cap ruptura fron
tal amb la tradició manualistica: al cap i a la fi, els desenvo
lupaments d'aquesta Part, no responent a un proposit d'entral" ve

ritablement a fons en una descripció deIs innombrables detalls
que constitueixen l'especificitat de la sintaxi del nom, no dei
xaven de ser molt elernentals. Aixi. per exemp l e . en tractar deIs
determinants nominals, Fabra practicament es limitava a donar-ne
una tipologia semantica (que, com a tal, presentava alguns ele
ments conceptuals interessants) sense incidir gens en qüestions
relatives a la seva construcció. Cal dir, també, que per raons

d'ordre expositiu no explicitades, pero explicables, els textos
de referencia tenien, a més, el relatiu defecte de no exhaurir
tot el que l'autor tenia a dir, en el llibre, sobre la conforma
ció del grup nominal: a

í

x.í , entre algunes altres, les qüestions
relatives a la complementació mitjangant clausules i als comple
ments predicatius eren deixades per a altres parts de l'obra, se

gurament perqUe les referides qüestions, a més de comportar una

"complicació" que no s'adeia amb la desitjable senzillesa d'una
exposició que en definitiva tenia un paper liminar en l'economia
global del llibre, no són exclusivament atribulbles a la sintaxi
del nomo Pero es podria pensar que, per raons semblants, Fabra
també hauria pogut decidir de no referir-se, dintre aquesta Part,
a la coordinació, i resulta que, com tindrem ocasió de veure, no

era aquest el cas.

Les principals articulacions de l'exposició fabriana es

podrien caracteritzar com un intent d'explicar, amb claredat i
senzillesa, el papel" del nom i deIs seus principals adjunts en la
comunicació lingüística, dintre els límits fixats per uns instru
ments conceptuals estrictament classics, o convencionals. Aquest
intent superava de molt el tipus d'explicació anquilosada i for
mulistica propia deIs manuals tradicionals, pero no creiem que

per aixo calgui considerar-la exemplar. En els apartats següents
provarem d'assenyalar-ne, breument, virtuts i inconvenients.

a) Fabra evitava de formular la definició topica segons la qual
el nom és un mot que serveix per designar persones, animals o co

ses. La seva alternativa consistia a donar com a consabuda del
lector una noció afi en el text [cf.S24] amb que iniciava l'expo
sició:

La llengua no posseeix un nom distint per a cadascun deIs �ssers o coses que se'ns escaigui designar en

comunicar els nostres pensaments per litj� de la paraula.

i a oferir forga més tard, per bé que dintre el mateix S24, una

millor precisió sobre la natura del que ara anomenaríem els refe
rents del nom:

La ¡lengua posseeix noms, no solament per a designar els éssers i les coses reals, sinó, encara, per a

designar tot allo altre que concebe. COI una entitat, 90 �s, abstraccions que no tenen existencia sinO

en idea lqualitats, estats, accions, etc., per exelple, bondat, pobresa, caigudal.

En el registre pedagogic que li era propi es tractava, com pot
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apreciar-se, d'un text d'una notable exigencia. Més fi, al nostre
entendre, en la mesura que apuntava al fet que la designació mit

jan<;ant nom té com a correlat mental la concepció d'una "enti
tat", que no pas en la mesura que assumia la discutible afirmació
segons la qual "abstraccions" com bondat, etc. "no tenen existen
cia sinó en idea". En tot cas, deixant per als filosofs la qües
tió de les diverses menes d'existencia que puguin tenir els dife
rents designata, cal valorar positivament el fet que l'autor dis
t

í

ns r a . si més no en principi, entre les "entitats" i el seu con

cepte, o idea. Aqui caldria afegir que la noció d'una designació
mediatitzada pel concepte quedava expressada d'una manera més
clara en un altre text introductori d'importancia, situat a l'i
nici de la Part III, en que el terme idea era classicament oposat
al de pensament, l'un i l'altre designant els correlats mentals

respectius del nom (del grup nominal) i de la proposició (de la
"frase") [cf .S43]:

En les frases esmentades [El meu rellotQe avanca, El nen escriu i la nena IlegeixJ, els conjunts el meu

rellotge, el nen i la nena no s6n l'er.pressió d'un pensament, sinó merament el signe d'una idea (la de

signació d'una cosa, d'una persona).

b) El text liminar que hem citat al comen<;ament de l'apartat an

terior funcionava, de fet, com a introductori d'una caracteritza
ció de la noció de nom comú que recolzava en una imatge d'un uni
vers referencial constitult per classes i individus [cf.S24]:

Hi ha, per exemple, una cl asss d'animals cadascun deIs quals és anomenat camell: un matei>: nDm -canel l

serveix, aixi, per a designar qualsevol individu d'aquesta classe d'animals, com el mot roure qualsevol
individu d'una certa classe d'arbres [ ... J. PerÚ en el moment de designar un o mes individus per mitja
del nom comú a tots els individus de la classe o especie a la qual pertanyen, •••

La caracterització es perllongava en un bon nombre d'exemplifica
des disquisicions sobre el caracter determinat, o indeterminat,
deIs noms comuns que s'iniciaven com segueix:

... pot esdevenir-se que, donades les circumstancies en que fero la designació, no hi pugui haver cap
dubte sobre quin es o quins són els individus designats. En aquest cas el nom es dit determinat, i la

manera com generalment es marca que, en el momemt de dir un nom, el donem com a determinat es antepo
sar-li un mot anomenat article definít (el, !.fu fu, !§ [ ... J).

En aquestes disquisicions, com pot veure's pel fragment citat,
predominava la linia de pensament consistent a explicar la deter

minació (o no-determinació) com una propietat del nom -i no del

grup nominal- essencialment lligada a un acte previ d'identifica
ció (o de manca de tal) del referent d'aquest nom per part del
parlant (i és aixi que, en alguna ocasió, Fabra parlava de refe

rents "determi nats" ; cf . , p . ex.: "En el grup nomi na 1 e 1 cava 11

blanc, amb que designem un cavall determinat ... " [S26]), i, per

tant, a presentar com a merament instrumentals, o derivats, els

aspectes propiament lingüistics de la dita determinació (o no-de

terminació) .

Dues insuficiencies d'aquest plantejament es deixaven

veure ben aviat. La primera provenia del fet que la caracteritza
ció donada de nom comú no resultava adequada a aquells noms en

relació amb els quals no pot parlar-se (si més no, en primera
analisi) d'una organització del corresponents referents en clas

ses d'individus: és segurament per aixo que Fabra, en dedicar una

certa atenció a uns quants casos "especials", com ara el de sol,
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el de plom i el d'enveja [cf.S24]. evitava curosament de qualifi
car aquests noms de "comuns" (d'acord amb el seu text, literal
ment interpretat. només es podia dir que eren "noms" a seques) .

La segona era una conseqüencia inacceptable -que l'autor es veia
obligat a treure, pero. per coherencia- del fet d'haver assignat
al nom una determinativitat concebuda com a intrínsecament depen
dent de la condició del seu designatum, en comptes de fer depen
dre la condició d'aquest designatum de les marques de determina
ció (o d'indeterminació) del nomo Vegem-la:

Al costat de noms com caval!! hi ha noms com sol (en una frase com Avui el sol es pon a les set), el

qua! és un nom determinat qualssevol que siguin les (ir(umst�ncies en que sigui proferit [ ... J, puir.
no hi ha cap més astre que partí aquest nomo

Significativament, a aquest text li sobraven precisions: car o bé
(h í

pot e s
í manifestament falsa) la conclusió sobre les "circums

tancies" era certa, i aleshores la premissa sobre la "frase" era

inútil, o bé aquesta premissa no era inútil, i aleshores la con

clusió resultava inverificable.

c) La resta d'articulacions principals de l'exposició de la Part
11 anaven dedicades a caracteritzar els especimens més notoris de
constituents nominals a partir de la seva contribució a la funció

designativa. Així Fabra es referia, successivament, al paper deIs
complements determinatius en general [S24] i al deIs adjectius
qualificatius en particular [S26]. al deIs noms propis [S25], al
al de l'article definit [S35] i al de l'article indefinit [S37].
al deIs anomenats "adjectius pronominals" [S38], al deIs numerals
cardinals [S39]. al deIs pronoms (cf.S40: "Hi ha una classe de
mots que serveixen per a designar els éssers o les coses sense,

pero, anomenar-los"), i al de l'article neutre [S41]. No ens de

tindrem. pero. a analitzar els textos corresponents, els quals no

oferien. al cap i a la fi. gaires sorpreses. sinó a ressenyar al

guns aspectes puntuals de l'exposició fabriana que, per motius

diversos, ens han semblat mereixedors d'atenció.

l. En certes ocasions. sense allunyar-se
ral, Fabra optava per donar una definició
formal. Vegeu, p. ex .. el següent texto
qüestió deIs generes del nom [cf.S311:

del to pedagogic gene
d'un caire estrictament
en que es plantejava la

En catalá els noms es divideixen en dues categories, noms masculins i noms femenins, segons que, en ad

juntar-los un adjectiu de dues terminacions, aquest revesteix la forma masculina o la forma femenina.

11. Encara que en general les opcions terminologiques de l'autor
eren convencionals, en algun cas corresponien a una decisió ori
ginal. Com, per exemple, la d'anomenar "pronominals" (en oposició
als "qualificatius") els adjectius especificadors del nomo supo

sem que atenent (pero Fabra no ho justificava pas) a la seva ge

neralitzada capacitat de pronominalitzar-se. En tot cas, fent ús

d'aquest terme. s'estalviava d'anomenar "determinatius" els ad

jectius en qüestió (com havia fet en les gramatiques de 1912 i de

1918), una denominació que. segons que assenyalava en una nota al

S38, considerava "certament inadequada", i aixo, s'entén, perque
el paper d'aquests adjectius no és precisament el de ter que el
nom resulti "determinat" segons l'accepció per ell assumida.

111. A vegades, l'estil summament concis de Fabra el portava a

introduir com de passada, sense provocar cap atenció especial en
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el lector. algunes precisions que no tenien res de consabudes.
Per il.lustrar-ho. ens permetrem de citar un text en que. amb ben

poques paraules. classificava els adjectius indefinits en "nume
rals" i "quantitatius" en funció d'una noció de comptabilitat que

apareixia per primera i única vegada en tot el llibre [cf.§38]:

La majar part deIs adjectius dits indefinits serveixen per afer indicacions sobre el nombre deIs indi
vidus designats per un nom o sobre la quantitat d'una cosa no comptable designada per un nom, sense,
perO, precisar-los: guants guantes, tants tantes, molts ffioltes, poes poques, alguns algunes, gaires,
bastants, diferents, diversos diverses, ill (numerals); - guant guanta, tant tanta, molt malta, P.Qf. I!Q.
ca, gaire, bastant (quantitatius),

Aquest text anava seguit d'un altre en que s'afirmava una identi
titat de l'''ofici'' deIs adjectius indefinits amb l'exercit per
certs mots invariables (que altres autors no vacil.len a inclou

re. sense més. en el repertori deIs dits adjectius) i per algunes
construccions de base nominal que Fabra anomenava circumspecta
ment "conj unts" :

El sateix ofici que aquests ad isct
í

us fan els mots prou ,massa. forca, �Ies, [Ienys, � (numerals o quan
ti t at ius) , i un bon nombre de con iunts com un munt de, una pila de, una munió de, un grapat de, un ra

mat de, una colla de, un raio de, un reguitzell de (numerals); - un poc de, una mica de, un xie de, �
ta de, mica de, gens de (quantitatiusl,

L'interes d'aquesta identificació és que. en presentar els dits

"conjunts" com uns modificadors numerals o quantitatius propia
ment dits. contenia implicitament una proposta d'analisi sintac
tica no gens tradicional deIs grups nominals en que figuren.

2.2. La doctrina deIs quatre tipus fonamentals de proposici6

Fabra dedicava els primers paragrafs de la Part 111 [§§43-46J.
que d'alguna manera poden considerar-se com el punt central d'ar
ticulació de tots els continguts sintactics de l'obra, a assentar
les bases d'una doctrina segons la qual els tipus fonamentals de

proposició gramatical s6n. en catala, quatre. En l'exposici6 d'a
questa doctrina poden distingir-se dues parts: una primera part
[§§43-45] for9a convencional, en la qual s'introdulen les nocions

basiques. aparentment no problematiques, en que s'havia de fona-

mentar la classificació buscada i, alhora, els tres primers tipus
d'aquesta; i una segona part [§46J que ens sembla qualificable de

sorprenent, si més no en la mesura que obligava el lector a re

plantejar-se les idees rebudes de qué l'autor semblava haver fet
ús fins al momento Afegim que aquesta segona part anava posteri
orment ampliada, d'una manera ben interessant, en el §72 de la
Part IV del llibre.

A la primera part pertanyia, d'entrada, una caracteritza
ció de la noci6 de subjecte, per a la qual Fabra no dubtava a re

córrer, d'acord amb la tradició pedagogica, a nocions referenci
als ("El mot o grup de mots que designa la persona (o .les perso

nes), la cosa (o les coses) que fa (o fan) a l l o designat pel
verb, és el subjecte d'aquest verb" [S43J), per bé que no deixava

d'insistir llargament en la qüesti6 d'ordre formal de la concor

dan9a subjecte-verb [S43] (i de la concordan9a subjecte-verb-ter
me predicatiu, en el cas de les proposicions amb verb atributiu

[S44]). 1 en aquesta part també hi figurava, lQ) un desenvolupa
ment dedicat a distingir entre dues menes de predicats, segons
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que hi fos presento o no. un verb atributiu (notem que Fabra no

feia ús. pero. de la terminologia "predicat nominal" vs. "predi
cat verbal"); 2Q) una constatació de l'existencia de proposicions
mancades de subjecte en sentit fort. exclusivament exemplificades
amb construccions de verbo o predicat. meteorologic [S45]; i. en

definitiva. 3Q) la classificació deIs tres primers tipus de pro

posició -tres tipus que en realitat eren quatre. com en el text
es donava a entendre clarament [cf.S45]. ja que es deduIen direc
tament de la doble oposició de les dues menes de predicat i de la
presencia/absencia de subjecte. d'acord amb una combinatoria sen

se complicacions que podria representar-se com segueix:

ii------��T.Bl.DSU�c;�CT:------ I
SE�B�:_ �

_ • Tipus lIla

ISENSE VERB I Pi ou
ATRIBUTIU

11_
Ex.: El ,en plnr a

:���_�:v�en� _j
Tipus Ii Tipus lIlb

AMB VERB I

I Ex.: Aquest regle és curt

_______________-1_________________________ _ _

Esta núvol
ATRIBUTlL! Ex.: és cl ar

La sorpresa sorgia. com hem dit. en la segona parto i ai
xo gracies a la introducció del tipus IV de proposició. que era

el de les construccions que ara dir1em esdevenimentals. exempli
ficades per Ha arribat un parent meu. Ha sortit un tren: l'autor
les caracteritzava [S46J pel fet de contenir un subjecte que tot
i poder-se identificar com a tal per raó de la seva concordan9a
amb el verb (Han arribat uns parents meus. etc.) es diferenciava
substancialment deIs subjectes fins al moment considerats en la
mesura que. en ocupar una posició posverbal. deixava d'entendre's
com a comunicativament contraposat al predicat i. a més. podia
comportar-se "en certes ocasions" com un veritable complement
verbal. Unes "ocasions" que anaven concretades en el ja al.ludit
S72: com el comp l ernerrt directe de les proposicions del tipus l. i
sempre que es tracti d'un nom o d'un grup nominal indeterminats.
el subjecte de les del tipus IV és susceptible de ser represen

tato totalment o parcialment. pel pronom feble en (Ahir va arri
bar un vaixell¡ avui n'arribaran quatre).

Quan diem sorpresa volem referir-nos a un efecte del ma

teix texto i no a una valoració subjectiva del que historicament
hagués POgut tenir d' innovador el gest fabria d'identificar com a

irreductible el dit tipus IV. Era una sorpresa que provenia d'un

despla9ament en el tractament de la noció de subjecte: d'una ca

racterització en la qual allo que podia semblar decisiu. de cara

a distingir els dos subtipus del tipus 111 deIs tipus 1 i 11. era

l'existencia. o no. d'un constituent nominal concordant amb el
verbo s'havia passat a posar emfasi en la noció d'un subjecte es

sencialment entes com a terme posicionalment oposat al predicat.
i era en funció de l'absencia/presencia d'aquesta mena de subjec
te que ara quedava aclarida una distinció entre els tipus 111 i
IV i els dos primers sobre la qual s'havia basat. d'una manera

aparentment gratuIta. tota 1 'arquitectura expositiva del text
central (car si els tipus 1 i 11 anaven conjuntament introduIts.
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en l'inici del S43, per un parell d'exemples emblematics, el ma

teix succela, en el comencament del S45, amb els dos tipus dar
rers). Del tipus IV, en definitiva, tant podia dir-se que, segons
el "primer" subjecte, s'oposava, conjuntament amb els tipus 1 i
11. al III. com que, segons el "segon" sub

í

e c t e , es d í

s t
í

ns
í

e ,

conjuntament amb el 111, de 1'1 i del 11, de tal manera que la
combinatoria de base tradicional abans descrita quedava transfor
mada, gracies a la introducció del nou tipus, en la següent:

AMB VERB ATRIBUTIU

I AMB SUBJECTE CONTRAPOSAT

lAME SUBJECTE CONCORDANT

r-- T i p�� I

-----

------;:;�;rii;------- -------;:;���Iv---------
I

Plou

¡Ex,:
El nen plora E):.: NE'va E):.: Han arribat dos trens

Fa VE'nt

-E� AOU=;' cuJ--E'��----
-----------------

___� _=st� núvo� _

SENSE SUBJECTE CONTRAPOSAT

SENSE SUBJECTE CONCORDANT
I AME SUBJECTE CONCORDANT

SENSE VERB ATRIBUTIU

Notem que la taula convidaria a preguntar per que l'autor
no va identificar el tipus corresponent a la casella buida i que

en principi hauria POgut exemplificar-se per una construcció com

ara Avui només ha estat puntual un tren. La resposta podria ser

la següent: o bé, senzillament, Fabra no havia parat atenció a

l'existencia de construccions amb verb atributiu i grup nominal
subjecte posposat, o bé, en el suposit plausible que n'hagués
tingut en compte la possibilitat, entenia que tals construccions
no corresponen a un tipus fonamental, en el sentit prec1s que el

subjecte posposat no hi actuaria, com en el cas del tipus IV, a

la manera d'un complement del verbo Afegim que una opinió com

aquesta, fos o no de Fabra, mereixeria discutir-se, entre altres
coses perque no sembla que ningú s'hagi preocupat d'examinar-ne a

fons la validesa:. la qüestió bé podria centrar-se, si se'ns per

met d'apuntar-ho, a escatir si la llengua admet, o no, construc
cions com, p.ex., Ahir només va ser puntual un tren; avui, pero,
n'han estat puntuals tres.

Pero si Fabra, probablement amb raó, no es va dedicar a

ampliar els horitzons oberts per la introducció del tipus IV pel
cantó de les proposicions amb verb atributiu, en canvi si que els
va ampliar prenent en consideració, en el S72, les proposicions
amb el verb presentatiu haver-hi. Fent veure, en efecte, que el
que anomenava "membre originariament complement-acusatiu" d'a

questes proposicions es comporta, pel que fa a la possibilitat de
ser representat per un pronom feble, exactament com el subjecte
de les del tipus IV (és a dir, que és representable per en, si es

tracta d'un nom indeterminat, pero no pas per �, 19, els, les,
quan hi figura un nom determinat), i deduint d'aquest fet una ex

plicació de per que les proposicions en qüestió són sovint usades
en la llengua parlada amb el dit membre concordant amb el verb

(Hi han molts homes, al costat de Hi ha molts homes), no solament

apuntava a una identificació d'aquestes dues menes de proposició
sinó, en últim terme, a una generalització del tipus IV a totes
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aquel les construccions que, mancant de subjecte en posició pre
verbal i de l'oposició entre un subjecte i un objecte (directe)
com a membres diferenciats, es caracteritzen pel fet de tenir en

el predicat un constituent nominal considerable com un híbrid, o

com una neutralització, deIs dos termes de la dita oposició. Una
generalització, ben segur, només apuntada: mai no sabrem fins a

quin punt Fabra n'havia previst a fons les conseqüencies (entre
altres, p. ex., que el tipus IV pot estendre's d'una m�nera natu
ral a les construccions de passiva pronominal amb �, o si el
seu pensament no anava enlla d'una fina intuIció. En tot cas, la
seva proposta era important: suposava assignar al cor mateix de
la sintaxi de la llengua un tipus positivament irreductible i
previament desconegut com a tal, tot oferint els criteris formals
essencials per identificar-lo.

Gabriel Ferrater sostenia que la idea del sincretisme
subjecte-objecte en que en últim terme es basava la identificació
del tipus IV Fabra l'havia presa de Jespersen, i con�retament del
capítol sobre els casos de The Philosophy of Grarnmar . Deixant de
banda el fet que la referencia donada era inexacta (Jespersen no

havia pas tocat la qüestió en el capítol sobre els casos, sinó en

el dedicat a l'objecte i a l'actiu i el passiu), sembla cIar que
Fabra no havia tingut cap necessitat d'inspirar-se en el gran au

tor danes per arribar a la seva proposta. Car ja en la Gramática
de 1912, apareguda dotze anys abans de la publicació de The Phi
losophy, havia donat els elements essencials en que després va

fonamentar la dita identificació. En aquella obra, en efecte, Fa
bra no solament prenia en consideració el tipus ja aleshores
exemplificat per Han arribat dos trens (junt amb uns quants exem

pIes relacionats: N'han arribats dos, N'han arribats molts, No
n'ha arribat cap, Quants n'han arribats?) per observar -no sensa

una certa imprecisió terminologica- que en tals construccions "el
sujeto gramatical (dos, molts, �, quants) es tratado, por lo
que se refiere al empleo de ne, como si fuera un complemento di
recto", sinó que, en el text irnmediatament posterior, també es

referia a les construccions amb haver-hi amb la intenció evident
de subratllar-ne el parentiu estructural [cf.�.1912,S123].

Cal dir, per una altra banda, que la mateixa Gramática de
1912 oferia una pista específica sobre quin era l'ordre d'idees
que va poder conduir Fabra a la identificació del tipus IV. Es
tractava d'una simple crida entre claudators al fet que, en fran

ces, Han arribat dos trens es diu 11 est arrivé deux trains [cf.
�.1912,S123], és a dir d'un incís que sota l'aparen9a d'una in
formació desinteressada (pero com a tal no tenia cap raó de ser

en el text) de fet apuntava, a través de la comparació amb la

llengua veIna, a una consideració del constituent posverbal de
les construccions esdevenimentals com a susceptible de sincretis
me subjecte-objecte, ja no només centrada en la capacitat de pro

nominalització per en sinó també en la variabilitat de les propi
etats de concordan9a-d'aquest constituent. Tenint-ho present, no

sembla aleshores gens d'estranyar que un autor que ja el 1912 de

mostrava controlar el cas de Han arribat dos trens/Il est arrivé

deux trains anys més tard tractés de la manera que ho va fer el
cas de Hi han molts homes/Hi ha molts homes. Amb la qual cosa no

volem dir, pero, que Fabra necessariament hagués estat conscient

1. Cf., sobre la qüestió, Sola 1987a, pp, 93-100.
2. Cf. "Les gramatiques de POlpeu Fabra', a Ferrater 1981, p.b.
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que la primera d'aquestes oposicions també es1dóna, amb distribu
ció dialectal, a l'interior mateix del catala .

2.3. EIs pronoms febles i els complements del verb

a) És un fet digne de remarca que el principi de distribuir els
continguts de l'obra en funció d'un plantejament de base sintac
tica hagués conduit Fabra a donar un tractament del tot separat
als pronoms personals febles (que anaven estudiats en la Part IV,
dedicada als complements del verb) i als pronoms tonics en gene
ral (l'estudi deIs quals figurava en la Part 11, dedicada al grup

nominal). D'aquesta tallant distinció expositiva no solament cal
dir, pero, que estava perfectament justificada per raons gramati
cals, sinó que, alhora, tenia un valor de clarificació didactica
molt superior al que ofereix l'opció tradicional d'estudiar tots
els pronoms conjuntament, una opció que és la seguida en gairebé
tots els manuals catalans (pel mateix Fabra en la Gramatica de
l'Institut, i per tants altres autors, com ara Marva, Sanchis
Guarner, Moll, Badia, etc.).

Pero la Gramatica de 1956 no es limitava a tractar deIs
uns i deIs altres pronoms en indrets separats: una simple consi
deració externa de la distribució deIs continguts de l'esmentada
Part IV posa immediatament de manifest que Fabra conferia als
pronoms febles una extrema importancia, un paper veritablement
central en l'organització del grup verbal. Des d'aquesta optica,
ja comengava per ser indicatiu el fet que el primer deIs vuit
epígrafs en funció deIs quals s'estructurava la materia d'aquesta
Part IV fos, precisament, "EIs pronoms febles", i encara ho era

més el fet que el paragraf inicial corresponent a aquest epígraf
[S62], el qual constituia una mena d'introducció general a tota
la Part, es dediqués de seguida a assenyalar, com a única propie
tat generica remarcable deIs complements del verb, la seva capa
citat de ser "representats" per pronoms clítics. 1 cal notar que

el procediment expositiu seguit en aquest paragraf és el mateix
que, ampliat, sistematicament organitzava els textos correspo

nents a cinc deIs set epígrafs restants de la dita Part IV (con
cretament, els referits a nocions funcionals: "El complement-acu
satiu", "El complement-datiu", "Altres complements d'objecte",
"Complements circumstancials" i "El terme predicatiu", amb exclu
sió deIs dos que versaven sobre nocions categorials: "Preposici
ons" i "EIs adverbis"): en general aquests textos s'iniciaven
amb una descripció, normalment concisa, de les característiques
formals i funcionals de les realitzacions lexiques del complement
verbal corresponent, i tot seguit passaven a tractar, amb molt
més deteniment, deIs pronoms febles afins, i concretament no no

més en la mesura que eren capagos d'encarnar el complement desig
nat en l'epígraf sinó també alguns altres complements assimila
bIes.

b) El caracter central que Fabra atribuia als pronoms febles tam
bé es posava de manifest, en l'ordre conceptual, per la cura que

el nostre autor posava a evitar de referir-s'hi assignant-Ios un

paper substitutori. Volem dir que, amb l'única excepció d'un cas,

que pel seu isolament bé podria considerar-se com un esllavissa

ment de llenguatge (cf. "La substitució d'un nom o grup nominal

1. ef., sobre la qüestiÓ, Sola 1977a, pp. 13-17, ¡ Sol� 1987a, pp. 96-98.
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(precedit o no de la preposició de) pel pronom feble en adjuntat
al verb, no solament pot esdevenir-se en un complement-acusatiu,
sinó en el subjecte gramatical de les proposicions del tipus IV"
[572]), Fabra no donava a entendre mai que les estructures en que
figuren pronoms febles hagin de considerar-se com el resultat
d'una substitució, per aquests pronoms, d'altres elements. No es

tractava, només, d'una qüestió de rigor terminológic, sinó d'un
important detall de bona pedagogia: evitant de recórrer a la ter
minologia substitutória, l'autor s'estalviava de donar peu a la
creenca errónia. que per experiencia sabem molt estesa, que la
presencia de pronoms febles en una construcció éso en general,
innecessaria, en el sentit que la construcció podría subsistir
com a tal en el context on es troba. i sense afectar la correcció
del discurs, gracies a una restitució deIs elements "substitults"
pels pronoms.

Peró vegem. amb una mica de detall, quines eren les solu
cions donades per Fabra al problema de referir-se al paper grama
tical deIs pronoms febles:

1ª) Molt sovint es limitava a asseverar que aquests pronoms "re
presenten". o "són representatius de" (i altres expressions equi
valents), una determinada mena de complement, amb la qual cosa,
en rigor, no feia més que qualificar funcionalment el pronom; cu

riosament. el fet que els pronoms poguessin tenir valor anafóric
respecte d'elements lexics previament mencionats s'havia de de
duir, en tots aquests casos, de l'exemplificació donada (cf. p.
ex., "Els complements introdults amb les preposicions .9. o en po
den ésser representats pel pronom feble hi [ ... J. Ex.: La petició
és excessiva: no hi accediran, Tots hem contribuIt a les despe
ses; soIs ell no hi ha volgut contribuir, Era una empresa molt
perillosa, i no m'hi vaig arriscar, [ ... ], No abandona la seva

actitud: s'hi entossudeix" [577J).

2ª) A vegades combinava sense ambigüitat l'anterior noció de re

presentació funcional amb una noció de representació anafórica
(cf., p. ex., "Quan el complement-acusatiu esta en tercera perso
na i es tracta de representar un nom determinat. els seus repre
sentants són �_L e.l s . .lg_ o les" [568]).

3ª) Quan a la noció de representació funcional calia afegir-hi la
idea que la solució amb pronom feble era l'única capa9 d'encarnar
la mena de complement descrit, Fabra s'inclinava, generalment,
per parlar d'''expressió''. Aixó succeIa en relació amb els pronoms
de primera i de segona persona considerats en general (cf., p.

ex., "Quan el complement-datiu esta en primera o en segona perso

na, s'expressa per mitja d'un pronom feble, que és � o ens en el
primer cas i et o us en el segon, exactament com el complement
acusatiu" [574], i també en relació amb els dits pronoms usats
com a reflexius o reciprocs, junt amb el pronom es (cf. "Quan
l'acció d'un verb recau sobre la mateixa persona. o cosa, etc.,
designada pel subjecte (acció reflexa) o quan una acció atribuIda
a dues o més persones, coses. etc., recau la de cadascuna d'elles
sobre les altres (acció reciproca), el complement-acusatiu s'ex
pressa sempre [el subratllat és nostrel per un pronom feble, que
és em, ens, et o us quan el complement esta en primera o segona

persona,-Y-es-quan-el complement esta en tercera persona" [569J).

4ª) En relació amb alguns casos deIs pronoms de primera i de se-
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gona persona. i amb altres casos afins. corresponents a possibi
litats d'alguna manera marginals del sistema pronominal. de pro
nom representant exclusiu (o privilegiat) del tipus de complement
considerat. Fabra no s'estava de dir que el pronom feble era el
complement (cf., p. ex., "És de notar que, quan el complement
acusatiu és un deIs pronoms em, et. ens i us, el complement-da
tiu és representat per hi (si no ho és pel pronom fort precedit
de la preposició .9:.)" [§75], i. també, el text que servia d'intro
ducció a l'exemplificació sobre datius de part del cos i de bene
fici: "A notar els usos del complement-datiu exemplificats per
les frases següents (sobretot freqüents o solament possibles quan
és un pronom feble)" [§75]).

5ª) Finalment, Fabra caracteritzava els casos de lexicalització
(el deIs verbs pronominals amb reflexiu i uns quants d'altres)
negant tot caracter representatiu (funcional i anaforic) al pro
nom (cf. "En el cas de anar-se'n, venir-se'n, entrar-se'n i ana
legs, el pronom en no és tampoc el representant de cap comple
ment, com no ho és el pronom hi en Que hi ha en aquest calaix?, o

quan s'adjunta a un verb de percepció com veure, sentir, palpar
en frases com No hi veu de cap ull; No hi sent: és sord; Amb
aquesta ma no hi palpa" [§76, Nota]).

Resumirem les observacions anteriors dient que el tracta
ment de Fabra es distingia pel fet d'expressar d'una manera ente
nedora, i sense prestar-se a les males interpretacions a que so

vint donen peu els manuals corrents. dos aspectes essencials del
comportament deIs pronoms febles: lQ) que poden actuar com a re

presentants anaforics, pero no pas com a substituts gramaticals,
d'elements lexics; 2Q) que l'anterior possibilitat. des d'un punt
de vista tipologic, no és pas la més freqüent, car en molts casos

els pronoms no fan més que "representar" (funcionalment) un tipus
de complement verbal no realitzable lexicament i, en alguns al
tres casos, malgrat ser, com tots. d'obligada presencia. no "re
presenten" estrictament res.

c) El fet que els pronoms febles no tenen caracter substitutori
anava especificament precisat en relació amb el cas deIs usos ge
nerals (volem dir. com a complements d'objecte no reflexius ni
recíprocs) deIs de primera i de segona persona. i aixo no sola
ment en el sentit -obvi- que tals pronoms no estan "en lloc" de
cap grup nominal lexic sinó també en el sentit que no substituei
xen, tampoc, els corresponents pronoms tonics. Vegem que deia Fa
bra, per exemple, sobre els seus usos com a complements-acusatius
(pero podríem citar. igualment, el tractament homoleg dedicat als
usos com a datius [cf.S74]): "Quan el complement-acusatiu esta en

primera o en segona persona, s'expressa per mitja d'un pronom fe

ble, que és em o ens en el primer cas i et o us en el segon [ ... ]
Si es vol insistir sobre la idea expressada pel pronom feble.
s'afegeix a la proposició a mi, a nosaltres, a tu o a vosaltres
(o a vós). Ex.: M'ha mirat a mi. Ara t'escolta a tu. Aixo us

afecta a vosaltres. Notem: T'ha guanyat a tu, pero no a mi. EII
t'estima molt - A mi?" [S67]. Només cal comparar aquesta breu ex

posició, en la qual es deixava ben aclarit que en general els
pronoms tonics només poden apareixer com a facultativament co

presents amb els atons per indicar emfasi, i que la seva presen
cia només resulta estrictament necessaria en cas d'absencia de

verb, amb la que acostumen a oferir, sobre la qüestió, els manu

als de factura tradicional, per ter-se una idea de les virtuts
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fabrianes. El Curs practic de Marva, per exemple, la tractava de
la manera següent: fent l'afirmació que "Els pronoms febles de
primera i segona persona són usats per a substituir indistinta
ment un complement acusatiu o un complement datiu de primera o

segona persona" i afegint, tot seguit, una llarga llista d'exem
pIes merament il.lustradors de construccions amb simple presencia
de pronom feble [cf.oP.cit.,S177]. O bé sigui, 1Q) donant a en

tendre que existia un element substitult -pero sense dir quin-, i
2Q) facilitant, per tant, que el lector pogués interpretar, pel
seu compte, que l'element substitult no era altre que un pronom
tonic i que, a COnSeqüencia d'aixo, pogués pensar erroniament que
la possibilitat il.lustrada pels exemples al.ludits (com ara, en

tre molts altres, Escolteu-nos) bé podia ser alternativa de la
que il.lustrarien construccions com *Escolteu a nosaltres.

d) Si bé els pronoms febles anaven introdults, en principi, en

funció de la seva condició de "representants" d'un determinat ti
pus de complement, també és cert que un cop establerta aquesta
correspondencia basica Fabra tendia a fer-ne ús en sentit invers,
és a dir, a considerar la capacitat d'una determinada pronomina
lització com una nota sintactica definitoria deIs complements
"representats" (cf., p. ex., "El complement datiu té de comú amb
el complement acusatiu que ambdós poden ésser representats pels
pronoms febles em, ens, et, us i es, i en aixo es diferencien de
tots els altres" [S76]). 1 també, com ja apuntavem, a prendre els
pronoms com a instrument d'una identificació sintactica total (o,
més sovint, parcial) deIs complements "basics" mencionats en els
epfgrafs amb alguna altra mena de complemento

Un cas en que Fabra identificava absolutament dos tipus
de complement altrament susceptibles de distinció era el consis
tent a incloure sense cap comentari, a la fi d'una llarga llista
d'exemples destinats a il.lustrar el paper deIs pronoms �, els,
la i les com a representants (funcionals) d'un complement-acusa
tiu de tercera persona susceptibles de representar (anaforica
ment) "un nom determinat" (com ara Vas veure en Joan? Jo no el
vaig veure, Aquest caixo, porteu-lo a casa, etc.), tres construc
cions amb complement qualificable de mesura o de preu: No les

val, dues-centes pessetes. No els ha caminats, dotze quilometres.
No les pesa, quatre lliures [S68]. Aquest cas, val a dir-ho, era

doblement curiós: en primer lloc, perqUe va donar peu a una in
tervenció entre claudators de Coromines precisament destinada a

atenuar la identificació fabriana original ("en els dos darrers
exemples [nosaltres pensem que hauria hagut de dir tres] no es

tracta ja de verbs propiament transitius, ni de complements es

trictament d'acusatiu"); i, en segon lloc, perque els tres exem

pIes de referencia eren els únics de la llista (i, si no anem er

rats, de tot el llibre) que il.lustraven el fet que la represen

tació d'un "nom determinat" pels pronoms en qüestió no necessari
ament suposa que el tal nom (o, millor, grup nominal) figuri com

a gramaticalment determinat en la seva aparició com a terme o an

tecedent de la relació anaforica que aquests pronoms realitzen.

Un cas important d'assimilació sintactica parcial era el
del tractament, ja referit en un altre apartat, en que es feia
veure que la possibilitat d'una pronominalització total o parcial
per en deIs grups nominals no determinats amb funció de comple
ment-acusatiu era compartida pels subjectes de les proposicions
del tipus IV i pel terme de les construccions amb haver-hi [S72].
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1 creiem que una assimilació d'un ordre semblant. per bé que no

gens explicita. també la feia Fabra quan es referia al cas del
que anomenava "terme complementari" en construccions com Si conec

bé la casa? En conec tots els racons. L'empresa és ardua. ¿N'has
sopesat totes les dificultats? [S7l1: al nostre entendre, el fet
que aquesta referencia aparegués a la fi del paragraf basicament
destinat a descriure la pronominalització per en de grups nomi
nals acusatius (o d'una part d'aquests) no era pas casual. sinó
que bé podia voler dir que l'autor era conscient que també el nOll

tipus de pronominalització estava sotmes a la condició que el
terme pronominalitzat formés part d'un grup nominal acusatiu (o,
rnés generalment, d'un constituent nominal directament adjuntat al
verb) .

Un altre cas d'assimilació parcial es donava. encara. en

relació amb la referencia -terriblement concisa- als datius de
part del cos i de benefici que podia llegir-se a la fi del S75,
sota l'epigraf "El complement-datiu". Car si bé per una banda Fa
bra parlava [cf.S75, text ja citatl deIs "usos del complement-da
tiu" encarnats per aquestes dues menes de complemento per una al
tra banda no solament assenyalava que es distingien pel fet de
ser "sobretot freqüents o solament possibles quan [el complement)
és un pronom feble" sinó que. a l'hora d'exemplificar-Ios, feia
veure que els datius de benefici poden coexistir amb els datius
propiament dits i que, en tal cas, els pronoms de primera i de
segona persona poden perfectament construir-se amb li i els, cosa

que, com havia assenyalat poques línies enrere, no s'esdevé quan
funcionen com a acusatius, car aleshores exigeixen hi. (Remarquem
que aquesta observació, per molt obligada que pugui semblar, no

deixava de tenir el seu merit, si més no per comparació. si tenim
en compte que no figura a les gramatiques de Sanchis Guarner, de
Moll i de Badia ni. en definitiva, en cap altre manual.

e) En aparen9a. no sempre Fabra es deixava conduir per la tenden
cia a assimilar tipus potencialment diversos de complement graci
es a la mediació deIs pronoms. Aixi. l'exposició dedicada als
"Complements circumstancials" no pot dir-se que estigués orienta
da, en primera analisi, a treure cap conseqüencia assimilatoria
de l'observació [cf.SS79,81J que aquests complements. en la mesu

ra que són pronominalitzables, poden representar-se amb els ma

teixos pronoms -en i hi- amb qUe es representen el que l'autor
anomenava "Altrescomplements d'objecte" [cf.S77], és a dir, els
complements de regim preposicional. Tanmateix, resulta que en

aquesta exposició s'esdevenia un fet notable, del qual no sabríem
dir si era premeditat o purament casual, pero que en tot cas te
nia la virtut d'inscriure's en contra del que semblava ser la in
tenció explicta de l'autor de separar els circumstancials deIs
"altres complements d'objecte": tots els exemples addults per il
lustrar els usos "circumstancials" de en i de hi (que d'una mane

ra en principi sorprenent només es referien a casos de complement
locatiu. com ara No vagis a la fira: ara ja en tornen, Ja deixen
passar pel pontj pero no hi passa ningú, etc. [S79]. o .de comple
ment de "concurrencia a una acció", com Amb nosaltres, no hi en

raonen mai, Amb aquella noia, no s'hi casara pas [S8l) eren tals
que el complement representat, en digués el que en digués Fabra.
no era un "circumstancial" sinó un veritable complement de regim.
És cIar que, amb independencia de la crítica que es podria fer a

l'autor pel fet d'haver caigut en el topic tradicional segons el
qual tots els complements locatius, sigui quina sigui la relació
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que estableixen amb el verb, han de ser considerats circumstanci
als (així com pel fet d'haver considerat igualment circumstanci
als els indicats complements amb la preposició amb), no deixa de
ser significatiu que Fabra, volent-ho o no, no oferís, no ja no

més sota l'epígraf "Complements circumstancials" sinó en tota la
Part IV del llibre, ni un sol exemple de pronom feble amb funció
de circumstancial propiament dit. Un fet que podria interpretar
se, sens dubte. com una distracció, pero que també podria consi
derar-se coherent amb la idea -o amb la intulció- que, segons hem
intentat de mostrar. semblava guiar tot el tractament fabria deIs
pronoms febles: que la presencia d'aquests pronoms en l'organit
zació del grup nominal és, des de qualsevol punt de vista que

adoptem, "central".

2.4. Els predicatius

a) Els textos aplegats sota l'epígraf "El terme predicatiu" [SS
84-87] s'emparentaven amb els corresponents als quatre epígrafs
restants de la Part IV referits a nocions sintactico-funcionals
en la mesura que prestaven una important atenció als pronoms fe
bles [cf.S86], pero en diferien considerablement en altres aspec
tes. La principal diferencia radicava en el fet que la noció de
"terme predicatiu", que en principi es reservava per designar
l'atribut de les proposicions de tipus 11, en lloc de donar peu a

assimilacions amb altres "complements del verb" basades en una

pronominalització compartida, apareixia més aviat com un cas par
ticular d'una noció general de "predicatiu" no restringida a

l'ambit del grup verbal.

Aquesta noció general també cobria, per exemple, la de
"complement predicatiu" (del nom) , una noció que anava caracte

ritzada, a l'inici de l'exposició [cf.S84], com a contraposada a

la de "complement determinatiu" (de que s'havia servit l'autor en

la Part 11 [cf. ,p.ex. ,SS24-26] per qualificar els constituents
lexics del grup nominal que, conjuntament amb alguns especifica
dors, eren capa90s de fer que el nom -i, per extensió, tot el

grup- adquirís la condició de "determinat"), i mitjan9ant la qual
Fabra es referia indistintament, en principi, a tot tipus d'ele
ment que, d'acord amb la terminologia de Jespersen, pugui ser
qualificat d'adjunt no restrictiu del nom, i, per comen9ar, a ca

sos com el de l'adjectiu pobre a El pobre Joan va haver de pagar

el deute del seu germa o el de l'adjectiu inexorable a El jutge,
inexorable, els condemna a mort. La idea central del tractament
de Fabra era, doncs, d'aplicar la denominació "predicatiu" a tot
constituent adjectival -pero també nominal o preposicional (per
bé que, en referir-se a aquest darrer cas, parlés de "locucions

adjectives" [cf.S85], d'acord amb la tradicional terminologia
funcional)- que amb independencia de la seva condició sintactica
fos susceptible de relacionar-se amb un nom sense per aixo modi
ficar les propietats referencials -1'extensi6- d'aquest nom o del

grup nominal constrult al sÍu voltant. Era una idea que s� �é no

pot dir-se que fos original, no acostuma a trobar-se explIcItada

1. Ja Bello es referia amb la denominació ·predicado· -que oposava a la de 'atributo", amb qu� deslgnava, a la

lanera de Port-Royal, el predicat- tant els adjectius adjunts del nom amb valor explicatiu (la oscura noche)

com als construits com a modificadors verbals (el día amaneció tempestuosa) o termes d'un compiement
se acreditan de valientes. tiene fama de hermosa, da en temerario) [cr.6ramática de la lengua castellana,
Cap. 1: j Nota Ir}.
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en molts deIs miIlors manuals gramaticals. no ja catalans. sinó
de qualsevol llengua. tan antics com moderns. Grevisse. per citar
només un exemple il.lustre. tot i distingir entre el que anomena

va epítets "objectius" i "subjectius". és a dir. entre els usos

respectivament especificatius i explicatius deIs adjectius. no

establia cap mena de relació privilegiada entre els sego�s i els
adjectius "atributs". pertanyents a l'ambit del predicat .

En concret. a més d'aplicar-se als atributs de les propo
sicions de tipus 11. o "termes predicatius" en sentit estricte,
la noció fabriana de "predicatiu" s'estenia a quatre tipus sin
tactics més i. dintre d'aquests. a una gran varietat de subtipus,
deIs quals ens proposem de donar compte a continuació. no sense

advertir que les distincions que hem efectuat. per bé que justi
ficables a partir del texto no necessariament corresponen a un

tractament exp
í í

c i t i detallat de I'autor, aempre concís i molt
poc predisposat a oferir més aclariments deIs que devia jutjar
estrictament imprescindibles.

I TIPUS ! SUBTIPUS SINTACTICS ----T--------------------------------------------------------EXEMPLES
--------- --------------------------------------------------------

A. ANTEPOSICIONS EPIT�TIQUES

l. Adjectiu directament anteposat al nom La gentil Maria; L'honorable ºresident. El Qobre Joao
va haver de Qagar el deute del seu germá [§84J

11. Adjectiu anteposat al nom o grup nominal, precedit El droQo d'en Joan no es va llevar fins a les onze. tL
d'article definit i seguit de la preposició de I ximEle del meu cosí va xerrar-ho tot al seu germa [§84J

-t-=---------------------------------------
B. INTERCALACIONS O INCISOS ("AFE6ITONS EXPLICATIUS")

JI 1. D' adiectíu El jutge, inexorable, els condemna a mort [§B41

IV. Cas afi a l'anterior, assimilable al d'una clausula En Joanl intel.ligent gue és, ho cOlliQrendra tot seguit
explicativa (cosa que no feia explícitament Fabra) [ §87J

I V. De grup nominal ("aposició explicativa·) L'aCOlliDanyaVen lliossen Pratsl rector de Castellter�oll i

lossen Blasil vicari de Moiá [§85J
VI. De grups introdults per coro (a) Ells1 coro a bons Eatriotes, no acceEtaran agues tes Era-

I Eosi e i ons [§87J
- ---------

C. 'COMPLEMENTS PREDICATIUS DE SUBJECTE" (SITUATS EN EL
PREDICAT 1 CONSTRUiTS AMB VERBS NO DATRIBUTIUS")

VII. Consistents en un adjectiu El Eresoner els escoltava tremolós
EIs nois jugaven allerats [§84J

VII I. Consistents en un adjectiu (o nom) precedit d'una

preposició propia del régim verbal Passar Eer ric [§87]
-------

I
D. CO"PLEMENTS PREDICATIUS D'OBJECTE (ETIQUETA NO USADA

PER FABRA: ELS DESCRIVIA SENSE ANO"ENAR-LOSi

I IX. Consistents en un adjectiu o grup adjectival Hem sembrat el blat e5E�s

I
Té les cales lolt llargues
Havíeu de coure el tall sencer

I H el geni sol t fort [§B6J
I

1. Cf. Le bon usage, §§23B,293,319, 12ª ed. (1986).
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b) En relació amb les construccions d'adjectiu directament ante
posat al nom (o, si voleu, d'adjectiu epitetic, per bé que aques

ta terminologia no era pas de l'autor) Fabra apuntava a una dis
tinció semantica entre el tipus representat per La gentil Maria i
L'honorable president, en que es tractaria d'un "afegitó merament
ornamental o dictat per una raó de cortesia", i el tipus, que

presentava com a majoritari, representat per El pobre Joan va ha
ver de pagar el deute del seu germa, en que l'adjectiu anteposat
estaria logicament relacionat amb el predicat de la proposició
(característica que, per cert. més aviat havia de deduir-se di
rectament de l'exemple que no pas del text que l'introdula. el
qual era molt defectuós. suposem que per causa d'un error d'edi
ció: "ara que, en la majoria deIs casos en que un adjectiu apa

reix adjuntat a un nom sense ésser-ne un complement determinatiu,
és que la idea expressada per aquell adjectiu té una relació 10-

gica amb el pensament expressat per aquesta frase" [584]). Aques
ta distinció, en tot cas, era allo que tot seguit li permetia
d'introduir les construccions amb un predicatiu posposat interca
lat entre pauses, del tipus il.lustrat per El jutge, inexorable,
els condemna a mort, com a emparentables amb les corresponents
al segon tipus d'antePosició en la mesura que només en diferiri

en. comunicativament parlant, pel fet de "marcar d'una manera ex

pressa" o, si voleu. amb més emfasi, l'existencia d'una "relació

logica" entre el predicatiu i "la frase a la qual s'empelta" [cf.
584]. La idea era doblement discutible: en primer lloc, perqUe
no és evident que la dita "relació logica" resulti més "marcada"
en un cas que en l'altre (El jutge, inexorable, els condemna a

mort podria considerar-se equivalent a L'inexorable jutge els

condemna a mort); i, en segon lloc, perqUe no tots els predica
tius de subjecte intercalats, tant els del cas en que consistei
xen en um mer adjectiu com en general, no sempre poden ser carac

teritzats com ho feia l'autor: per bé que sovint estiguin "logi
cament relacionats" amb el predicat, també hi ha casos en que no

ho estan (cosa que el mateix Fabra posava de manifest. per cert,
referint-se a les anomenades "aposicions explicatives", amb l'e

xemple L'acompanyaven mossen Prats, rector de CastellterGol, i

mossen Blasi. vicari de Mo
í

e ) [cf .S85].

c) L'exemple El jutge, inexorable, els condemna a mort donava peu

a l'observació que l'incís predicatiu, en el seu cas, "ve a ésser

l'equivalent d'un complement circumstancial"
í

• en concret, d'un

complement causal ("el jutge els condemna a mort perque fOti in

exorable") [584]. Per bé que l' observació no deixava de ser per

tinent i suggeridora, no és facil d'escatir quin grau d'importan
cia li concedía l'autor. Car tant podria pensar-se que Fabra no

havia tingut altra intenció que la d'assenyalar un fet d'ordre

semantic merament relatiu a l'exemple de referencia i semblants,
com que, en últim terme, apuntava a l'existencia d'un paral.le
lisme estructural generic entre els "complements predicatius" del
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nom -oposats als "complements determinatius"- i els "complements
circumstancials" del verb -pel seu cantó oposats als "complements
del verb" en sentit estricte. Val a dir que aquesta segona hipo
tesi rebia una aparen9a de confirmació en el desenvolupament se

güent, dedicat a introduir el cas (exemplificat per El presoner
els escoltava tremolós i EIs nois jugaven allerats) deIs predica
tius de subjecte que ja actuen en el marc sintactic del predicat.
1 aixo perque, en afirmar que "Un adjectiu complement predica
tiu del subjecte d'una proposició pot separar-se'n i figurar en

la part predicativa de la proposició (com una determinació del
verb)", i en fer ús, per tant, de la noció de "determinació" per
referir-se a un complement del verb, Fabra semblava insinuar
que l'oposició complement determinatiu/complement predicatiu era

transferible al grup verbal. Pero també podria ser que, en fer
aquesta segona observació, l'autor només hagués volgut assenyalar
l'evidencia que els predicatius del nou tipus, a diferencia deIs
anteriorment vistos, pertanyen al grup verbal, sense que la nociÓ
de "determinació" fos usada en un sentit més preciso De fet, te
nint en compte que, tot seguit, passava a referir-se al "terme
predicatiu" de les proposicions de tipus 11 com un predicatiu que
es distingia deIs exemplificats per EIs presoner els escoltava
tremolós, etc., pel fet que, en construir-se amb un verb atribu
t

í

u . esdevenia "una part essencial del predicat", l' exposició fa
briana a que ens hem estat referint, més que recolzar en la idea
d'un paral.lelisme estructural rigorós entre el grup nominal i el
grup verbal, el que semblava fer, en conjunt, és donar compte de
diverses relacions (algunes d'un ordre purament semantic i altres
d'un ordre més aviat sintactic) que es poden detectar entre els
predicatius de subjecte i el predicat amb la intenció -no sufici
entment explicitada- de desembocar en una tipologia tripartida
deIs dits predicatius: hi hauria, d'un cantó, els situats dintre
l'ambit sintactic del subjecte, que equivaldrien a un circumstan
cial, pero sense ser-ho; i, d'un altre cantó, els situats en

l'ambit del predicat, deIs quals els constrults amb verb no atri
butiu podrien considerar-se, si no anem errats, "circumstanci
als", mentre que els constrults amb verb atributiu -o "termes
predicatius"- serien complements del verb en sentit fort.

d) Com acabem d'apuntar, la distinció entre el "terme predicatiu"
de les proposicions de tipus 11 i els predicatius de subjecte
constrults amb verbs no atributius, per bé que no del tot expli
citada, semblava ser conceptualment clara: mentre els primers
constituirien "un element essencial del predicat", els segons no.

El que ja no quedava gens cIar en l'exposició fabriana, pero, era

la qüestió d'on situar el limit entre els predicatius de caracter
"essencial" i els que no tenen aquest caracter o, en definitiva,
la qüestió de com delimitar els verbs atributius i el tipus 11 de
proposició. Car entre els nombrosos exemples addults per il.lus
trar proposicions de tipus 11 de terme predicatiu adjectival [cf.
S85], a més de construccions amb ser, estar, semblar, pareixer,
mostrar-se, tornar-se, posar-se, esdevenir, conservar-se, restar,
mantenir-se i guedar en que el dit terme predicatiu podia consi
derar-se "element essencial" del predicat sense gaires vacil.la
cions, en la mesura que anava exigit pel verb, també n'hi havia

algunes, com ara No els planyis: viuen felicos, Van néixer po

bres, El seu fill va morir jove, que, almenys en primera analisi,
no sembla que fossin facilment distingibles del cas representat
per EIs nois jugaven allerats. ¿S'havia d'entendre que l'autor
hauria sostingut explicitament que viure. néixer i morir són
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"verbs atributius"? ¿o bé, només, que en les construccions de re

ferencia actuen com si ho fossin, de tal manera que, en últim
terme, no hi hauria verbs atributius per se, sinó tan soIs en

funció de la construcció en que figuren? Pero aleshores, i de
nou, ¿en que es distingia l'exemple amb el verb jugar deIs exem

pIes amb els verbs viure, néixer i morir? L'autor potser no s'ha
via formulat aquestes preguntes, o potser era massa concís per
voler donar-hi resposta.

e) Un altre text en que la concisió expositiva de Fabra es con

vertia en exagerada circumspecció era el dedicat a introduir els
predicatius de complement directe [cf.S86]. El text en questió,
que ha estat ponderat per Ferrater1com amostra exquisida del que
anomenava la "reticencia" fabriana, feia, en efecte. el tour de
force de referir-se al fenomen que tractava sense molestar-se a

anomenar-Io:

En la proposició Hem sembrat el blat esp�s, !'adjectiu esp�s no es complement deterainat iu del nom

blat, com ho és l'adjectiu neQre del nom capell en una proposició com He comprat un cape!l negre: en

aquesta proposició, el conjunt cape!! negre es simplement el complement acusatiu de he comprat, repre
sentable, dones, per un sol pronoll feble (¡'he eomprat), mentre que, en aquella proposiciÓ, el conjunt
el blat eSD�s consta de dos termes (el blat i espés), representables cadascun per un pronom feble.

Potser era confiar una mica massa en la intel.ligencia del lector
i, de tota manera, Fabra no tenia ben bé el dret de considerar la
questió tan consabuda com semblava donar a entendre. si tenim en

compte que mai no havia estat tractada amb cap mena de deteniment
(ni amb especial encert) en les gramatiques catalanes.

f) Fins al moment hem sostingut que Fabra reservava la denomina
ció "terme predicatiu" per referir-se a l'atribut de les proposi
cions de tipus 11, i també hem dit que deixava sense anomenar els
predicatius d'objecte: aixo és el que succela. en efecte. en els
SS84-86. Resulta. pero, que en el S87, l'últim de la serie, tren
cava sobtadament amb aquestes dues maneres de fer en un text de
dicat a contemplar diversos casos de predicatius introdults per

preposició (i pel que l'autor anomenava conjunció comparativa
�). Aquest text semblava poder-se intepretar, d'entrada, com a

realitzant una identificació de fet deIs predicatius d'objecte
amb l'atribut de les proposicions de tipus 11:

Un atribut o terme predicatiu pot ésser introdult per una preposició. Ex.: El tinc per un ban home.
L'han traciat d'impostor. Passar per rie.

pero el que feia, en definitiva, és desembocar en una total indi
ferenciació terminologica, car tot seguit quedava cIar que apli
cava la noció d'atribut o terme predicatiu tant a predicatius re

lacionables (no sense problemes) amb les di tes proposicions de
tipus 11, com a predicatius que, inquestionablement. no hi tenien
res a veure:

Tambe ho es savint per la [onjunciÓ comparativa eom, a la qual s'adjunta la preposicjó!, a menys que
el predicatiu vagi precedit per un article. Ex.: EIIs, COI a bons patríotes, no acceptaran aquestes
proposieions. En Joan i en Jordi (que són gerlans) s'estilen com a bons gerllans [ ..• J. Notem: S'estillen

com a bons oer.ans que són. En Joan, intel.ligent Que es, ho comprendr3 tat seguit.

És possible que aquesta indiferenciació terminologica correspon-

l. Cf. "Les gram�tiQUe5 de Pompeu Fabra", a Ferrater 1981, p.l.
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gués a la idea de l'essencial unitat del predicatius que, en úl
tim terme, havia guiat tota l'exposició fabriana. Pero en tot cas

no deixa de ser cert que la terminologia del S87 no era coherent
amb la logica expositiva a que 1 'autor s'havia cenyit en els tres
paragrafs anteriors.

g) Fabra queia en un esllavissament terminologic forga més impor
tant en un altre punt, per cert, ric de suggeriments, de la seva

exposició. Ens referim al text en que, entre linies, podia cop
sar-se la idea de l'existencia d'una tercera possibilitat en dis
cordia respecte de l'oposició complement determinatiu/(comple
ment) predicatiu il.lustrada pel cas d'argent viu, en que l'ad
jectiu arriba a tenir un grau tal d'adherencia al nom que ja no

pot parlar-se de lliure contacte sintactic, sinó de composició.
L'esllavissament consistia a tractar aquest cas, gracies a una

redacció poc encertada, com si l'adjectiu fos un "afegitó expli
catiu", denominació que hauria hagut de reservar-se, en bona 10-
gica (i, de fet, aixi anava introdulda) als predicatius. El text
[cf.S84] era el següent:

Si un adjectiu adjuntat a un nom, no coro a complement determinatiu d'aquest nom, sinó com un afegitó
explicatiu, és susceptible d'esdevenir l'equivalent d'un complement circumstancial, al tres vegades
aquest afegitó forma amo el nom una locució que, deixant d'ésser copsada com un agregat de mots, signes
cadascun d'una idea, arriba a ésser l 'equivalent d'un simple mot, 90 és, signe d'una idea única.

h) Tot i els defectes que s'hi puguin trobar, aquest tractament
deIs predicatius constitula una bona mostra de la capacitat de
sintesi fabriana: no és facil, en tan poques linies com les que
hi dedicava l'autor, de sotmetre coherentment a una única idea un

conjunt tan ampli de fenomens gramaticals, sense per aixo deixar
d'indicar, d'una manera fonamentalment pertinent, les seves dife
rencies especifiques. Cal dir, encara, que el tipus de comprensió
que Fabra evidenciava posseir de la noció de predicatiu tenia ben
poca cosa a veure amb el que sobre la qüestió pot trobar-se en

els manuals de la resta d'autors catalans. Marva, p.ex., s'havia
limitat a referir-se puntualment als "predicatius" (o "comple
ments atributs") que es construeixen com a complements d'ésser o

estar o d'''algun altre verb de significació semblant [sic] com

aparentar, eemb l ar. presentar-se, creure
'
s . tornar-se, etc.", ai

xi com als predicatius de "complement acusatiu" constrults amb
els verbs elegir, considerar, fer i anomenar [cf.Curs practic,
SS37-38]. Una cosa semblant va fer Moll, amb la particularitat
que introdula un perillós element de possible confusió pel fet de
considerar "de valor copulatiu" no soIs els verbs que es cons

trueixen amb els "predicatius de subjecte" sinó també els cons

trulbles amb els "predicatius de complement acusatiu" [cf.Grama
tica catalana especialment referida ... ,Sl06]. Més reductor havia
estat, encara, Sanchis Guarner, i també va ser-ho, amb posterio
ritat a la publicació de l'obra de Fabra, Badia, i particularment
en la mesura que tots dos autors semblaven ignorar l'existencia
deIs predicatius d'objecte. El primer no feia gairebé res més que
oposar la noció d'''atribut predicatiu" (que identificava escolas
ticament amb la de predicat de les oracions atributives: "En les
oracions atributives el verb no forma part del predicat i és no

més una simple copula entre el subjecte i l'atribut") a la noció
d ' "atribut irnmediat" (amb la qual cosa es referia, sense cap mé s

preciSió, als "adjectius que acompanyen el nom modificant-lo")
[cf.Gramatica valenciana,S159]. Badia, que no usava del mot "pre
dicatiu" en el sentit deIs autors que acabem d'esmentar, també es
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limitava a referir-se a la noció que anomenava, tradicionalment,
"predicat nominal", amb el benentes que si a vegades semblava
identificar-la, com Sanchis Guarner, amb la d'atribut de les ora

cions atributives, d'altres vegades la identificava amb la del
conjunt copula+atribut d'aquestes oracions, pero oposant-la, ara,
a la de "predicat verbal" (que fóra l'adequada a les oracions per
e 11 anomenades "predicatives") [cf. Gramática catalana, SS81 í
271.2, Nota 60,p.172,Vol.II].

2.5. Els adverbis i el seu paper funcional

a) Els textos aplegats sota l'epígraf "Els adverbis" [§S88-93]
s'iniciaven amb una caracterització sintactica d'aquests mots per
via de comparació:

EIs adverbis propiament dits (adverbis de manera) juquen respecte al verb el mateix paper que els ad

jectius respecte al nom: així com per mitj� deis adjectius fem distincions com paper blanc, paper negre,
etc., així mateix per mitja d'aquests adverbis fem distincions com caminar lentament, caminar r�pida
ment, etc. [§BBJ

Aquesta homologació deIs papers sintactics respectius de l'adjec
tiu i de l'adverbi no tenia, en principi, res d'original: es

tractava d'un topic pedagogic molt estes, que dintre la tradició
gramatical catalana, per exemple, podia llegir-se, amb paraules
gairebé identiques, en el manual de Marva [cf.Curs practic,S205].
Més específic de Fabra era, pero, el fet que, atorgant a l'homo
logia un cert valor definicional, es permetés de considerar que
d' "adverbis propiament dits" tan soIs hi ha els modals: només en

el cas d'aquests adverbis, en efecte, sembla poder-se dir que el
seu paper de modificadors verbals és rigorosament equiparable amb
el deIs adjectius qualificatius com a modificadors nominals. Una
homologia sintactica que, com l'autor tot seguit passava a asse

nyalar, també té una important traducció en el pla lexicologic:

1, de fet, la immensa majoria deIs adverbis de manera s6n mots derivats d'adjectius: d'un caminar

(nom) diem que es lento r�pid: d'un que camina (verb) diem que ho fa lentament, rapidament. [§8BJ

De l'homologia podia deduir-se, encara, una conseqüencia termino
logica: si el paper de l'"adverbi propiament dit" és realment "el
mateix" que el de l'adjectiu respecte al nom, essent el d'aquest
(ben segur, en el cas canonic il.lustrat pels exemples de refe

rencia, i segons la caracterització previament donada per l'autor

[cf.,p.ex.,S26]) el d'un "complement determinatiu", també ho sera
el d'aquell. Fabra la treia, aquesta conseqüencia, tot estalvi

ant-se, és c l ar , de formular el sil.logisme: la no c
í ó de "comple

ment determinatiu d'un verb" era efectivament introdulda algunes
linies després, per primera vegada en el llibre, i precisament
referida al cas de caminar lentament. Introdulda amb un valor no

restringit a aquest cas, pero, perque apareixia en el marc d'un
enunciat que, essent el seu proposit de relacionar la noció d'ad
verbi "propiament dit" amb la' noció tradicional, mé s extensa,
d'adverbi, es dedicava a aplicar la noció de "complement determi
natiu" no solament al cas deIs mots invariables no modals modifi
cadors del verb sinó també al deIs mots invariables susceptibles
de modificar un adjectiu o "un altre adverbi". 1 és així que la
primera referencia a la noció de "complement determinatiu " d'un
verb anava acompanyada d'un parell de referencies més, igualment
primeres, a les nocions de "complement determinatiu" d'un adjec-
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tiu i d'un adverbi [cf.S88]:

Tradicionalment s'inclou en la classe deIs adverbis tot mot invariable que no serveix normalment de

complement determinatiu, sia d'un verb (caminar lentament), sia d'un adjectiu o d'un altre adverbi (més

ample, molt més, [ •.• J), i aiy,O fa Que, al costat deIs adverbis propiament dits [ ... J, hi hagi els ad
verbis de quantitat o de grau [ •.• J, de lloc [ ••. J, de temps [ .•. J, de negacio [ .•. J, de dubte, etc.

Per a la desesperació del lector atent aquest text contenia, en

un punt de significació central. el que, si no anem errats. ha de
considerar-se com un lapsus de l'autor o com un simple error ma
terial d'edició: ens referim a la malevola presencia d'una partí
cula no que convertia en "anormals" tots aquells usos en qUe els
adverbis fan de "complement determinatiu" d'un altre moto El lap
sus o error. de tota manera. no afectava d'una manera decisiva
alIó que, en el text, marcava una substancial diferencia respecte
de les definicions o caracteritzacions d'adverbi tradicionals: el
fet que introduís estrategicament la reserva que no sempre els
adverbis fan de modificadors d'un verb, d'un adjectiu o d'un al
tre adverbio Una reserva que. per bé que no costi de trobar-hi
precedents classics. no acostuma a figurar en els manuals cata
lans (com tampoc en general no hi figuren. i aixo ja és més greu.
les conseqüencies que se'n poden treure). No la feia. p.ex., Mar
va (cf.Curs practic,S205: "Els adverbis són respecte al verb allo
que són els adjectius respecte al nomo Modifiquen i determinen la
significació del verb, tot indicant el lloc. el temps, la manera.
la quantitat. etc. Certs adverbis poden modificar també un adjec
tiu [ ... ]. 1 encara poden modificar un altre adverbi"); ni Moll
(cf. Gramatica catalana especialment referida ... ,Sl07:"Adverbi és
el mot que acompanya el verb per a indicar alguna de les circums
tancies en que l'acció d'aquest es realitza"); ni Sanchis Guarner
(cf.Gramatica valenciana.S163: "L'adverbi és la paraula conceptu
al invariable que acompanya al verb i també qualsevol paraula mo

dificadora, per modificar-lo o determinar-lo"); ni Badia (cf.Gra
mática catalana. S83.2.f: "el adverbio. que modifica o determina
los adjetivos. los verbos u otros adverbios. y es parte de la
oración invariable").

b) Si el text abans citat s'havia de corregir en el sentit que
hem indicat. alesnores sembla que Fabra inclola els "adverbis de
negació" en la llista deIs que "normalment" es comporten com a

complements determinatius [S88]. Si. per una altra banda, prenem
en consideració el text en que, a l'inici del S92. es donava una

caracterització del principal ús de la partícula no:

El lot amb qu� s'indica normalment que üna proposiciÓ és negativa és 1 'adverbi no: El1 ha fet aixO és

una proposició afirmativa; Ell no ha fet aixO �s una proposició negativa. L'adverbi no es posa immedi
atament davant del verb si no és que aquest vagi precedit d'un o més pronoms febles, en el qual cas es

posa immediatal!!ent davant d' aquests. (Encara no ha ha di t.)

cal dir que, per bé que el nostre autor no es comprometia explí
citament a considerar el no deIs exemples addults com un "comple
mentOl verbal en sentit estricte. tampoc no deia el contrari: tot
indica que Fabra -que devia fer seva la famosa definició de Port
Royal segons la qual el verb és vox significans affirmationem- no

veia cap incompatibilitat entre la condició de modificador sin
tactic del verb de la partícula negativa i el fet que la modifi
cació aportada per aquesta afecti tota la proposició. En tot cas.
de la conjunció del text anterior amb el que immediatament el se
guia:
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Quan la negaciÓ no af�cta tota la proposició sinó solam�nt un seu membr�1 l 'adverbi no s'anteposa a

aqu�st membre. Ex.: Heu de fer sortir d�l local (o No d�ixeu entrar en el local) els alumnes no admesos.
ES una regla molt útii i no gens difícil.

se'n podria deduir que entre els proposits de l'autor hi havia el
de remarcar que no, malgrat constituir un cas certament especial,
no deixa de ser un deIs adverbis que tant poden actuar com a mo

dificador del verb com d'un adjectiu o d'un altre adverbio Afe
gim, aquí, que la consideració deIs usos de no com a modificador
de qualsevol membre de la proposició, per molt obvia que pugui
semblar, no acostuma a figurar en la majoria deIs manuals cata
lans. Encara que Fabra ja s'havia referit a la qüestió en la Gra
matica de l'Institut [cf.oP.cit.,S106], autors com, p.ex., Marva
[cf.Curs practic,§§218-220], Moll [cf.Gramatica catalana especi
alment referida ... ,S233-234] i Sanchis Guarner [cf.Gramatica va

lenciana, SS330-331] no la recollien pas en els seus respectius
tractats.

c) La noció de complement determinatiu del verb introdula un ele
ment d' indecisió, o d'ambigüitat, en els conceptes sintactics ba
sics del Cap. IV, car no anava explicitament relacionada, en cap

moment, amb les nocions relatives a la complementació verbal pre
viament usades. Volem dir que Fabra no es prenia la molestia de
dir que els complements verbals de forma adverbial havien de ser

considerats, posem per cas, "circumstancials" (cosa que, en can

vi, havia clarament indicat en la Gramática de 1912 [cf.oP.cit.,
S138-141]): aixo el lector només podia deduir-ho, sense tenir-ne.
en rigor, cap seguretat, del fet que algunes categories semanti
ques en que apareixien classificats els adverbis. i concretament
les de manera, lloc i temps, també havien aparegut, abans, en

tractar deIs dits "complements circumstancials" [cf.§S79-81]. Per
explicar aquest silenci es podrien avan9ar dues hipotesis: la
primera és que es tractava d'un cas més, no especialment signifi
catiu, d'economia expositiva; la segona, una mica més complicada,
és que en no comprometre's a identificar "complement determina
tiu" amb "complement circumstancial" Fabra obrava intencionada
ment, a fi que ningú no li pogués retreure que en algunes ocasi
ons l'adverbi pot actuar (sense deixar de ser "determinatiu") com

un "complement del. verb" en sentit fort.

d) La reserva introdulda en la caracterització deIs adverbis com

a "complements determinatius" rebia una primera justificació en

el text següent, amb que comen9ava l'últim deIs paragrafs [S93]
aplegats sota l'epígraf "EIs adverbis":

S'inclouen, encara, en la classe deIs adverbis certs mots i locucions que expressen la relació IOgica
que hi ha entre el que es diu en la proposiciÓ en qu� figuren i el que s'ha dit en una proposicló pre
cedent (oposiciÓ, conseqü�ncia, addició, etc.i: tanmateix, nogensmenys, amb tot, pef aixO, perO, a des

grat d'ai�ó, no obstant aixo, g�ns per aix6 no ... , per consegüent, aixi, doncs: encara, endemés, ultra
aix6, així mateix, també, tampoco

Aquests 1I0ts i locucian; no pot dir-se que siguin B1odificarlors del verb ni de cap mot de la

proposició a la qual vénen a afegir-se introduint-la o intercalant-s'hi.

D'aquest text cal destacar el fet que caracteritzés amb propietat
una classe sintactica no gens trivial, que ni el mateix Fabra en

les gramatiques de 1912 i 1918, ni cap altre autor catala, mai no

havien isolat previament, per tal com, en la mesura que s'havien
referit als items de la llista citada, o bé els inclolen en les

llistes de les conjuncions de coordinació (o de subordinació, en
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algun cas) , o bé, el que ve a ser el mateix, s'hi referien fent
ús de la noció d'''adverbi (o locució adverbial) usat com a con

junció de coordinació" (que és el que feia, p.ex., la Gramática
de 1912, en tractar deIs casos de així, també, tanmateix, altra
ment, no res menys, ultra aixo, encara més, encara endemés i de
més [ c f . op . c i t . ,5 15 2 . II 1 ] ) .

Que el text citat suposava un veritable trencament res
pecte de la consideració tradicional deIs ítems d'aquesta classe
es confirmava en un desenvolupament posterior [cf.S104,105, als
quals enviava, per cert, el mateix 593), en el qual el seu paper,
que la nova redacció anomenava "de lligam logic", no solament era

distingit del de les conjuncions de coordinació -1'essencia1 del
qua1 fóra de convertir dues proposicions consecutives en una sola
unitat sintactica oracional (que l'autor designava amb el terme
"frase")- sinó que era presentat com a independent del fet que
la proposició on figuren estigui o no coordinada amb una proposi
ció precedent (i és així que Fabra destinava alguns interessants
exemples a il.lustrar la possibilitat de coexistencia deIs dos
tipus d'ítems: Us hem demanat moltes coses i, encara, us en dema
narem una altra. És molt vell i, amb tot, serveix encara. Fa molt
mal temps, pero, tanmateix, no han desistit d'emprendre l'ascen
sió [S105]).

D'entre els mots i locucions censats en la llista del
593, aquells que més podien sorprendre les idees convencionals
del lector pel fet de figurar-hi com a adverbis eren, segurament,
pero i doncs. Per a tots dos casos resulta instructiu de resse

guir els tractaments que aquests mots havien rebut en les succes

sives obres de Fabra, car s'hi poden trobar algunes pistes signi
ficatives de com l'autor s'havia anat aproximant a la idea de
distingir els adverbis "de lligam logic" de les conjuncions de
coordinació.

En el cas de pero es pot constatar una evo lució notable
ment coherent: 1Q) en la Gramática de 1912 apareixia per duplicat
en la llista de les conjuncions de coordinació adversatives: pri
mer junt amb sinó, i després junt amb no obstant i amb tot, pero
descrit en aquest segon cas precedit de punts suspensius, per in
dicar, com després s'especificava en la lletra menuda, que "puede
dejar de colocarse al principio de la proposición y en este caso

equivale a con todo, sin embargo y expresiones análogas" [cf.�
cit. ,S152.IIJ; 2Q) en la Gramatica de l'Institut anava considerat
entre les "principals conjuncions de coordinació" (en el grup de
les adversatives, amb sinó i ans, i junt amb i, ni, Q i doncs)
[cf.oP.cit.,S130J, pero després s'especificava (sense per aixo
deixar de considerar-lo conjunció) que quan no va en posició ini-
cial pren una "significació concessiva" [cf.oP.cit.,S130.IIIJ;
3Q) el D.G.L.C. assignava la categorització "Conj." al pero ad
versatiu, pero ja qualificava de "Adv." el pero concessiu; 4Q) la
Gramatica postuma, a més d'incloure' 1 com a adverbi en la llista
citada [S93], exemplificava el seu ús com a adverbi .en el S104
(Dieu que no teniu cap inconvenient a rebre' 1, que adhuc l'invi
tareu a venir a casa vostra. Si ho feieu, pero, per donar-li un

bon arrambatge, ho trobaria ben fet), i el seu ús com a conjunció
en el Sl05 (Nevava, pero no feia gaire fred) així com en el S122,
en el marc d'una llarga llista d'exemples destinats a il.lustrar
l'ús deIs "coordinants" (És un bon noi, pero estudia poco Voldria
fer un viatge, pero no té els diners necessaris. Jo li ho expli-
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caré, pero no m'entendra. Un moble solid pero de mal gust).

Pel que fa a doncs, ens trobem amb una evolució compara
ble, per bé que menys explicita i sotmesa a uns ben curiosos ava

tars expositius: lQ) en la Gramática de 1912 figurava entre les
"principales conjunciones de coordinación", es deia que era "de
ductivo e ilativo" i se'n donaven exemples, contemporanis i d'au
tors medievals, distribulbles en dos tipus que bé podrien ser la
base d'una distinció -que Fabra mai no arribaria, pero, a expli
citar d'una manera satisfactoria- analoga a 1 'operada amb pero:
en posició inicial, no separat, a la dreta, per pausa (com a, per
ex., EIs ocells són vertebrats; el voltor és un ocell; doncs el
voltor és un vertebrat), i igualment en posició inicial, perO se

parat per pausa (com a l'exemple de Metge Los ocells fan nius,
les feres cerquen cavernes en que habiten, e.ls peixos roques en

que. s meten i donchs, qui pot dir que no usen de rahó?) [cf .9.E...:...
cit.,S152.III]; 2Q) en la Gramatica de 1918 també anava conside
rat entre les "principals conjuncions de coordinació", pero rebia
l'etiqueta de "consecutiu" i era objecte d'un tercer tipus d'e
xemple, a més deIs ja indicats per a l'obra anterior, que podria
identificar-se amb els del segon tipus d'aquesta: intercalat en

tre pauses en posici6 no inicial (L'any passat hi vaig ésser per
Nadal, i aquest any hi he estat per Pasqua i per Sant Joan: hi he
estat, doncs, tres vegades) [cf.op.cit.,SS130 i 130.IV]; 3Q) en

el D.G.L.C. només figurava com a "Conj." i amb una exemplificació
molt pobre, exclusivament corresponent al primer deIs tres tipus
indicats; 4Q) en la Gramatica de 1956, en canvi, tan soIs s'in
clola en la llista deIs adverbis del S93 i com a tal "adverbi de
lligam l os

í

c
"

era objecte, en el S104, d'un ún í

c exemp l e . que
precisament era el mateix que acabem de citar de la Gramatica de
l'Institut (no hi havia, precisem-ho, cap exemple de doncs entre
els del S122 sobre l'ús deIs "coordinants"). Tot succela, en de
finitiva, com si Fabra hagués tingut la idea de l'existencia d'un
doble doncs homologa a la que tenia sobre pero, pero que, per al
guna obscura raó, no hagués sabut exposar-la sinó escindida entre
el D.G.L.C. i la Gramatica postuma.

e) Com tindrem ocasió de justificar en un altre indret, el text
citat del S93 corresponia a una posici6 fabriana que, en diversos
punts dispersos de la Gramatica de 1956, semblava orientada a do
nar una delimitació estricta, per bé que segurament només intul
tiva, de la noció de coordinació, una delimitació contraposable
al punt de vista tradicional, lax i imprecis, d'acord amb el qual
el conjunt de les anomenades conjuncions de coordinació no ve a

tenir més estructura que un calaix de sastre. Ara, sigui perque
aquesta posició trencava massa frontalment amb les idees conven

cionals, sigui perque, cal reconeixer-ho, no anava exposada amb
prou decisió ni explicitesa, el fet és que ha estat absolutament
ignorada de tothom. Pel que fa a l'aspecte que ara ens ocupa, que
és la qUestió del que podriem anomenar la segregaci6 deIs adver
bis de lligam logic, podriem fer notar, a tall d'exemple, que la
Gramática de Badia no se'n va fer ni el més m1nim resso: tots els
items de la llista de Fabra del S93 que hi eren presos en consi
deració anaven qualificats de conjuncions de coordinació [cf.9.E...:...
cit.,SS251.5,290,291]. Una cosa semblant succela, pero consti
tuint un exemple molt més irresponsable de fins a quin punt es

podia fer cas omes, no ja de l'esperit, sinó de la lletra de

l'ensenyament de Fabra, en la taula d'ús de les conjuncions re

dactada per Enric Hernandez Roig que figurava en apendix de la
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mateixa Gramatica de 1956. En la dita taula, en efecte, el pero
concessiu hi apareixia, juntament amb tanmateix, amb tot i per
aixo, com a conjunció de coordinació, mentre que doncs (que, com

ja hem dit, en el text fabria només figurava com a adverbi) hi
era tractat, junt amb per consegUent, com a conjunció de subordi
nació.

f) La introducció deIs adverbis de lligam logic en el S93 es com

pletava amb la presentació de dos tipus adverbials més, d'acord
amb la intenció de l'autor de referir-se a diversos casos en que
l'adverbi realitza la funció generica que podrfem anomenar, sense

e Llunyar+noe gaire de la lletra fabriana, de modificador proposi
cional (i no de modificador de constituent):

El mateix pot dir-se l=que no �s modificador del verb ni de cap altre mot de la proposl�iÓ) de l'ad
verbi dissortadament en una frase com Dissortadament, el metge va arribar tard, e� la qual dissortada
ment no indica pas la manera com va arribar el metge, sin� que �s 1 'expressió d'un sentiment del qui
parla relativament a allo que es diu en ;3 proposició (El metge va arribar tard). Altres vegades l'afe
gitó adverbial no fa sinó inc;car l'opinió del qui parla relativament a allb que diu (adverbis d'afir

'IIació, de dubta, etc.I.

D'aquest text podria dir-se que constitueix una mostra més de les
virtuts i els defectes de la circumspecció fabriana: es referia
amb senzillesa i claredat a una qUestió important, nul_lament
tractada en obres precedents, pero ho feia amb tanta brevetat i
discreció que riscava greument de passar desapercebut.

2.6. Les construccions amb formes verbals no personals

a) Fabra intitulava "Grups verbals" la Part V del llibre, la qual
tenia com a objecte principal, com ja hem dit, la sintaxi de 1'0-
ració complexa. Aquest títol podia semblar sorprenent en la mesu

ra que, essent aparentment congruent amb el de la Part 11 ("Grup
nominal"), de fet no ho era gens, o molt escassament: nosaltres
entenem que havia de llegir-se en un sentit gairebé literal, com

a sinonim de "grups de (o amb) verb(s) lO, un sentit que tenia la
virtut -o el defecte- de deixar indeterminat si es referia real
ment a l'existencia de diverses menes d'oració complexa o bé al
ludia, més aviat, als diversos tipus de constituents que, dintre
d'aquesta (i deixant de costat el cas de la coordinació), tenen
com a nucli sintactic una forma verbal que no és el "verb princi
pal". En aquesta segona hipotesi "grups verbals" seria la solució
sui generis donada al problema de designar conjuntament les clau
sules subordinades amb forma verbal personal i les construccions
amb infinitiu, gerundi i participi, un problema que neixia de la
convenció terminologica d'acord amb la qual Fabra només s'auto
ritzava a anomenar "proposicions subordinades" les primeres Ccf.,
p.ex., el comentari amb que s'iniciava la Part V, que deia: "Si
posem en infinitiu el verb que figura en una proposició, el con

junt que resulta no és una proposició, pero pot fer de membre
d' una proposició" [S94]).

b) El problema apuntat es relacionava amb un altre problema ter

minologic que no quedava gens ben resolt al llarg deIs textos
que, sota els epígrafs "L'infinitiu", "El gerundi" i "El partici
pi passat", es referien a les construccions amb forma verbal no

personal. El nou problema radicava en el fet que, per molt que
del tractament de Fabra es dedufs amb claredat que els principals
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tipus d'aquestes construccions són essencialment equiparables amb
les proposicions subordinades no solament pel que fa al seu paper
sintactic sinó també pel fet de tenir una estructura interna pro

posicional, massa sovint cedia a la imprecisa convenció metoními
ca tradicional de referir-s'hi anomenant-Ies, p.ex., "infinitiu"
o "gerundi" , segurament per no haver-se decidit a assignar-Ios
sistematicament una denominació específica adequada. Així, al
costat de comentaris com el que acabem de citar del S94 (el qual
estava en manifesta correlació amb el que iniciava l'exposició
sobre les proposicions subordinades: cf. "Una proposició, sense

que el seu verb prengui la forma d'un infinitiu, d'un gerundi o

d'un participi passat, pot formar part integrant d'una altra pro

posició" [S102]), i de referéncies a nocions com les de subjecte
i de eomplement-aeusatiu de l'infinitiu (ef.,p.ex., "El subjecte
de l'infinitiu que figura en un grup subordinat ... " [S96] i "8i
el eomplement-aeusatiu de l'infinitiu és representat per un pro
nom feble ... " [S96]) o de aubj e c t e del gel'undi (cf. "El subjecte
d'un verb en gerundi és generalment el mateix que el del verb
principal [S98]), abundaven textos de la corda del següent, amb
qué s'iniciava l'exposició sobre el papel' sintactic de les cons

truccions infinitives:

Un infinitiu, dins la proposicjó de qu� és membre, fa 1 'ofici d'un nom: pot fer de subjecte, de terme

predicatiu, de complement d'un adJectiu, de complement d'un verbo [§951

Deixant de banda una ocasió en qué es decantava per una incomoda
solució de compromís (ef. "El gerundi o el gerundi amb els seus

complements fa l'ofici d'un complement adverbial ... " [§98]), cal
dir que només en dues ocasions Fabra usava una termino logia sa

tisfactoria (cal' coherent amb el títol de la Part V) per designar
el que nosaltres anomenaríem clausules d'infinitiu o de gerundi:
ens referim a un text .í e citat del S96 (cf. "El sub.i e c t e de l' in
finitiu que figura en un grup subordinat ... ") i, particularment,
a un desenvolupament del S98 en qué es parlava de "grup gerundi
al" (cf."Quan després d'haver expressat un pensament afegim a la
proposició, a manera de complement, un grup gerundial ... ").

e) El primer deIs tres paragrafs aplegats sota l'epígraf "L'infi
nitiu" [§95] anava dedicat a considerar i exemplificar els diver
sos "oficis" propis del "nom" (llegiu: del grup nominal) exerci
b l es pel dit "infinitiu" (llegiu: pel grup infinitival, d'acord
amb el que hauria pogut ser un terme de l'autor). En aquest para
graf Fabra es distingia, si més no, per la seva capaeitat de sín
tesi i ordenació: realment, no deixava de referir-se a cap funció
sintactica important (notem que inclola, juntament amb les més
consabudes, la de terme predicatiu d'una proposició de tipus 11)
i, a més, exposava les corresponents construccions en un ordre
molt plausible. De fet, per les virtuts indicades, el paragraf
millorava notablement el precedent que s'hi podia trobar en la
Gramática del 1912 (obra que si bé amb una eerta coheréncia dis
tribula materials analegs entre el Cap. XVI, dedicat als "Comple
ments del verb", i el Cap. XVII, dedicat a la "Determinació cir

cumstancial", sota els epígrafs respectius "Complemento verbal"
[S130] i "Circunstanciales verbales" [S142], de fet es veia for-
9ada a tractar inelegantment sota el primer d'aquests epígrafs el
cas de les infinitives subjeete i a deixar fora del segon el de
les construccions amb per i per a), així com, sobretot, el de la
Gramatica de l'Institut (en la qual, per causa del prineipi expo
sitiu seguit, les construccions d'infinitiu eren víctimes d'una
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total dispersió).

Del S95 es podría destacar, encara, el fet que, sota
l'aparen9a d'una exposícíó sense relleu, l'autor apliqués el que
en definitiva no era sinó un criteri estrictament formal per dis
tíngir entre lQ) les infinitives subjecte posposades al verb, 2Q)
les infinítives "complement-acusatiu" i 3Q) les infinitives com

plement del verb introduldes per la preposició de regim de, ate
nent, d'una banda, al caracter facultatíu de la presencia de de
en la cap9alera d'un bon nombre de construccions corresponents
als dos primers tipus (Donava goig de veure-la/Donava goig veure

� i M'ha promes de ter-ho tot seguit/M'ha promes fer-ho tot se

guit) en oposició al caracter obligatorí de de en les correspo
nents al tercer (una oposició que, tanmateix, no indula en abso
lut Fabra a especular sobre la diferent condició sintactica deIs
dos de) L d'una altra banda, a les diferents capacitats de pro
nominalització relatives als tres tipus, a saber: nul.la en el
primer, per ho en el segon i per en en el tercer.

d) En el paragraf seguent [S96], Fabra tractava de les construc
cions d'infinitiu amb verbs de percepció (veure, sentir, mirar) i
amb verbs factius (fer. deixar), és a dir del tipus sintactic que
es podria caracteritzar per l'existencia d'un subjecte d'infini
tiu no controlat pel subjecte (ni per cap complement) del verb
rector. Notem, d'entrada, que el fet mateix de referir-se conjun
tament als verbs de percepció i als factius suposava una millora
per comparació amb la Gramatica de l'Institut, en la qual els
primers anaven considerats per separat i els segons se subsumien
arbitrariament en el conjunt deIs verbs que, amb les reserves que
c e l su

í

• podriem anomenar "modals" (i concretament, segons la dita
obra, el format per voler, poder, saber, soler. deure i gosar
[cf.oP.cit. ,SS94,97]). Aixo a part, el referit tractament també
es distingia del precedent de la Gramatica de 1918 pel fet que,
en lloc de centrar-se en la coneguda questió normativa de la con

cordan9a/no concordan9a del participi de les formes compostes del
verb principal amb els pronoms febles acusatius (La Maria, l'he
sentida cantar vs. Aquesta caneó, l'he sentit cantar), insistia
adequadament en el fenomen de restructuració pel qual pot dir-se
que els grups subordinats, en aquesta mena de construccions, ten
deixen a perdre autonomia sintactica per adscripció al verb prin
cipal deIs seus principals constituents nominals, i concretament
en la mesura que el considerable com a subjecte pot actuar com un

complement d'objecte -acusatiu o datiu, segons el cas- del dit
verb principal i també en la mesura que el seu objecte directe
lliurement pot passar a actuar com si ho fos de l'esmentat verb
(cf., entre els exemples donats per l'autor: Has vist venir el
meu pare? - No l'he vist venir; Hem sentit cantar la caneó a la
Maria/Li hem sentit cantar la caneó; Vaig sentir cantar una can

�/Vaig sentir cantar-la/La vaig sentir cantar) .

e) L'últim deIs paragrafs dedicats a l'''infinitiu" [S97] versava,

precisament, sobre les construccions amb verbs "modals", entre
els quals anaven inclosos, en aquesta ocasió, poder, voler, �
�, deure, haver de, comenear a, deixar de. La idea de Fabra era

de caracteritzar diferencialment aquestes construccions no sola
ment respecte de les anteriors sinó també de les abans descrites
com a casos d' "infinitiu complement del verb"; el seu infinitiu,
en comptes de figurar en un "grup subordinat" propiament dit,
formaria una unitat intima, un "conjunt", amb el verb principal.
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L'autor ho feia, d'entrada, molt planerament, apuntant a la noció
de perífrasi verbal:

Hi ha certs conjunts formats per un verb seguit d'un infinitiu en els quals aquest fa C05 amb el verb

principal, conjunts que vénen a ésser com temps perifrastics del verb que esta en infinitiu.

Pero tot seguit, interessantment, es referia a una propietat es

trictament formal per confirmar la validesa de la intulció que,
en aquestes construccions, l'"infinitiu (llegiu: el grup infini
tival) no es comporta com un complement ordinari del verb que el
precedeix": el fet que "no es presta a ésser reempla<;at per un

pronom feble". Era una referencia a la capacitat de cliticització
com a distintiva deIs complements verbals propiament dits que
convindria destacar per la seva COngruencia amb el tractament do
nat als pronoms febles en la Part IV del llibre.

f) Com a resum del que hem anat dient, caldria remarcar la manera

saviament esglaonada com l'autor es referia a totes aquestes
construccions: havent iniciat l'exposició prestant atenció als
casos en que podria parlar-se de l'existencia d'una clausula sin
tacticament autonoma, realitzant funcions identiques a les propi
es del grup nominal, passava a tractar el cas intermedi de les
construccions amb verbs de sensació i factius, que encarnen la
possibilitat d'una reestructuració amb perdua parcial d'autonomia
sintactica, i conclola referint-se als casos en que és permes de
parlar d'una reestructuració total, o de la formació de perífra
sis verbals. Un tractament progressiu que, en definitiva, també
tenia una intenció pedagogica, si tenim en compte que en només
tres pagines sabia conduir el lector d'una afirmació tan conven

cional com "Un infinitiu, dins la proposició de que és membre, fa
l'ofici d'un nom" , a la consideració de qüestions de sintaxi ve
ritablement superior.

g) EIs paragrafs, ben segur massa breus, dedicats a les construc
cions de gerundi [§§98,99J se cenyien a un principi expositiu
semblant al que acabem de veure en relació amb les d'infinitiu:

lQ) S'iniciaven amb la consideració del cas basic, o més conegut,
o bé sigui el de l e. "grups gerundials" amb funció de "complement
adverbial" . (Notem que l' autor feia ús , aqu r . d' una denominac ió
tradicionalment equivalent a la de "circumstancial": curiosament.
cap de les dues no anava usada, en l'obra, per referir-se a les
funcions deIs adverbis propiament dits.) El cas era tractat sense

sorpreses, car després de precisar que els dits grups poden ex

pressar "un esdeveniment simultani amb l'expressat pel verb prin
cipal, que n'és la causa o condició", Fabra passava a la conven

cional condemna deIs gerundis de posterioritat [§98].

2Q) Prosseguien referint-se a un cas generalment ignorat deIs ma

nuals i d'una complicació sintactica relativament més gran, homo
leg del de les construccions d'infinitiu amb verbs de percepció i
factius: el de les construccions en qué "el subjecte del verb en

ser'und
í

"

, en lloc de ser "el mateix", com en el cas general. que
el del verb principal. Olés la persona o cosa designada pel com

plement-acusatiu d'aquest verb". (Notem que el que podia tenir de
positiu l'esment al "subjecte del verb en gerundi" quedava empal
lidit per l'esllavissada vers una noció referencialista del dit
sUbjecte.) El fet que aquestes construccions, com en el cas de
l'exemple avan<;at per l'autor (L'he trobat estudiant), poden do-
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nar peu a ambigüitat, era aprofitat per Fabra, d'acord amb el seu

partit pres antiamfibologic, per recomanar l'ús alternatiu de
L'he trobat que estudiava, una construcció que, encara que no era

analitzada en absolut, de fet encarnava el cas, tampoc no gens
tingut en compte pels manuals, d'una completiva funcionant com a

predicatiu d'objecte [S98].

3Q) Finalment feien referencia als gerundis sense autonomia sin
tactica, i concretament al cas de les perífrasis durativa i Pl'O
gressiva amb estar i anar [S99].

h) Sobre els paragrafs dedicats a les construccions de participi
[SSlOO-lOl], que també eren massa breus, només voldríem indicar
que reproduIen una vegada més l'esquema expositiu usat per a les
d'infinitiu i de gerundi: s'iniciaven amb una referencia al cas

més consabut (el deIs participis amb oficis diversos d'adjectiu
[S100]) i després passaven a referir-se al cas particular de par-
ticipis fent de terme predicatiu d'una proposició de tipus 11 amb
intenció d'establir una clara distinció entre aquestes construc
cions i les passives d'identica aparenca estructural [SlOl].

2.7. Tipologia de les relacions entre proposicions

Sota l'epígraf "Proposicions subordinades i coordinades" Fabra en

realitat esbossava una doctrina deIs diversos tipus de relacions
entre proposicions que s'estableixen no només en el marc restrin
git del que ell anomenava, amb encert discutible, "frase" (noció
que, segons la caracterització que n'havia donat en el S43, a

l'inici de la Part 111, subsumia la de proposició (no subordina
da) -unitat sintactica o "acte de paraula" amb que "expressem un

pensament"- i la de conjunt coordinat de proposicions (no subor
dinades) -unitat sintactica o "acte de paraula" amb qUe s'expres
sen "dos pensaments" (o "més de dos", afegim nosaltres, sense

trair l'esperit del que deia l'autor)-), sinó també en el marc

més ampli del discurs (volem dir, de les entitats constituIdes
per més d'una "frase"). La doctrina es distingia pel fet de ca

racteritzar cada tipus de relació descrit tant des d'un punt de
vista logic com pels elements específicament gramaticals de la
seva realització. L'ordre amb que era exposada s'adequava a una

jerarquia que anava deIs tipus de relació més laxos fins als més
estrets (o "íntims").

a) El primer tipus de relació considerat [cf.Sl03] era el que re

sulta del simple fet que, "dins un enraonament" , una proposició
acostuma a anar "darrera d'una altra". Aquesta relació merament
seqüencial o de consecutivitat entre dues proposicions en princi
pi sintacticament independents (o, si voleu, proposicions-frases)
comportaria. segons l'exposició de Fabra. la possibilitat de di
versos tipus de fenomens gramaticals que només afecten la segona.

Concretament: lQ) L'elisió. o "sobreenteniment", d'algun consti
tuent compartit (Aquell dia el mestre va entrar a les vuit. Ordi
nariament entrava a les set); 2Q) La pronominalització d'algun
nom o grup nominal correferencial (Ja fa dies que no veig en Jor
di. Abans el veia tots els dies); 3Q) El tractament com a deter
minat d'un nom o grup nominal mencionat com a indeterminat en la
primera (Ahir es va comprar unes sabates i un capell. Les sabates
li van costar setanta-cinc pessetes)
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Fabra observava amb perspicacia que aquesta mena de feno
mens anaforics en principi lligats a la seqüencialitat entre pro

posicions-frases també poden donar-se dins el marc sintactic d'u
na sola frase, en el cas de les construccions que ara anomenariem
tematitzacions. Per a l'autor aquestes construccions consistirien
a dir d'entrada, per raons segons ell més o menys emotives o

afectives i "amb un valor merament introductiu", un determinat
constituent o "membre" de la proposició que ens proposem de for
mular, i tot seguit construir aquesta proposició "com si vingués
al dar-rera d'una proposició on figurés aquest membre". D'on, par
ticularment, els pronoms anaforics del "membre" avantposat que es

donen en el nucli proposicional de les "frases" amb tematització:
Aquest tal Omedes, jo l'he trobat molts cops a casa d'en Carde
llach; A la pobra Maria, no veig que li facin mai cap present;
D'aquest galdós afer, feia temps que no n'hav1em parlat; En aque
lla torre, e18 Puiq hi havien passat llargues temporades. Es
tractava, sens dubte, d'una bona caracterització d'aquestes cons

truccions. L'única critica que tanmateix es podria fer a l'autor
en relació amb la qüestió, és la de considerar poc cenyida als
fets la seva convicció que tota tematització respon a una actitud
emotiva o afectiva, quan en realitat es tracta d'un procediment
discursiu molt general, no necessariament lligat a una expressió
emfatica. Per entendre'ns: cap ni un deIs exemples que adduIa Fa
bra no correspon, for90sament, a una voluntat d'emfasitzar afec
tivament el constituent avan9at, i en aquest sentit cal notar que
la coma (per a ell, obligatoria) amb que els grafiava només és
indicativa d'una pausa real precisament en el cas "emfatic" que
s'adeia amb la seva convicció. Una convicció que, sense haver
d'entrar en més matisacions, en el text que estem comentant tot
seguit li permetia de denunciar (com ja havia fet en les Conver
ses filologiques, cf. Ed.Barcino, 292-300) l'abús de construcci
cions tematitzades en l'escriptura del catala. Més importancia té
el fet que, a resultes d'aquesta posició fabriana, en el catala
literari escrit no només s'ha tendit a foragitar els avan9aments
emfatics (cosa positiva, a condició que afecti realment abusos i
no usos conscientment volguts), sinó que, quan una construcciÓ
tematitzada hi apareix malgrat tot, aleshores hi és grafiada sis
tematicament amb coma, és a dir com a emfatica'l encara que pel
sentit o la intenció real de l'autor no ho sigui.

A més de les tematitzacions, Fabra també tractava per ho
mologia amb el cas de les relacions seqüencials entre proposici
ons-frases les construccions amb posposició d'un constituent a la
dreta del nucli proposicional, del tipus Avui li trametré els
llibres, al teu amic; Ja me'n recordo, home, de la teya recomana

ció; Em sembla que esta molt desconsolat, el pobre Joan. Car tam
bé en aquest cas es tractaria, segons ell, d'una proposició es

sencialment constrUIda "com si vingués darrera d'una altra", és a

dir, amb un "membre" sobreentes, pronominalitzat, etc.

b) Un segon tipus de relació entre dues proposicions [cf.S104]
fóra, segons Fabra, el que, afegint-se a la mera seqüencialitat
(i les corresponents marques anaforiques) s'expressaria per la
presencia en la segona d'un deIs ja referits adverbis o locucions
adverbials de "11igam logic", també anomenats "conjuncionals" per
l'autor (per bé que ho fes donant a entendre erroniament que ja
havia fet ús d'aquesta denominació en introduir-los en el S93,

1. eL, sobre la qüestió i qüestions afins, Sol á+Pujol 1989, pp.1b-17, i Solá 1990, pp.93-124.
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sota l'epigraf "Els adverbis"). Una mena de relació, doncs, que
sense afectar encara la independencia sintactica de les dues pro

posicions (car era ben cIar, per l'exemplificació donada, que Fa
bra es referia a seqüencies de proposicions-frases), tanmateix
comporta la introducció en la segona d'un modificador susceptible
d'ocupar-hi diverses posicions, com ara la inicial (amb o sense

pausa respecte de la resta: Convé que el vegeu com més aviat mi
llor i que li doneu aquesta ordre. Per consegüent, aneu-hi ara

mateix./No em desplau. Més aviat m'agrada./Ell ho sap, aixb. Tam
bé he sap en Pere) , o qualsevol altra (en principi, entre pauses:
La vostra teoria explica, en efecte, tots aquests fets. Hi ha,
negensmenys, altres fets que semblen estar-hi en contradicció./
L'any passat hi vaig ésser per Nadal, i aquest any hi he estat
per Pasqua i per Sant Joan. Hi he estat, doncs, tres vegades) .

c) El tercer tipus de relació considerat [cf.S105] corresponia al
grau més lax de les ja situables, de pIe dret, en l'ambit sintac
tic de la "frase"; ens referim a la coordinació de proposicions,
cas respecte del qual cal insistir que anava distingit de l'ante
rior, cosa que es dedueix de la manera com anava introdult:

Les dues proposicions consecutives poden coordinar-se dins d'una sola frase. E>:.: Plovia i nevava. Ha
de venir el; o has d'anar-hi tu. Nevava, pero no feia gaire fred. En la segona de les dues proposici
ons pot figurar un adverbí conjuncional. Ex.: Us hem demanat moltes coses i, encara, us en demanarem
una al tr a, ts molt vell 1, amb tot, serveix encara. Fa mo!t mal temps, pero, tanmatei>:, no han desistit

d'emprendre l'ascensió.

D'aquest text no solament cal remarcar que establis una neta se

paració entre les conjuncions de coordinació (segons els exem

pIes, i, Q i el pero adversatiu) i els "adverbis conjuncionals",
sinó també, alhora, que il.lustrés el fet que la jerarquia de les
tres relacions fins al moment considerades no comporta exclusió
sinó la possibilitat de diversos tipus de coexistencia (de les
relacions i, és cIar, de les marques respectives): en concret, no

només entre les di tes conjuncions i els dits adverbis, sinó també
entre aquests dos tipus d'items i les marques anaforiques atribu
lbles a la mera seqüencialitat (cf. l'exemple Us hem demanat mol
tes coses i, encara, us en demanarem una altra, on figura la con

junció i, l'adverbi. encara i el pronom feble anaforic en).

d) El quart tipus de relació de la jerarquia fabriana corresponia
al cas en que una proposició fa de "complement circumstancial"
d'una altra [cf.Sl06]:

Dins d'una frase, les dues proposicions es poden lligar més intimament, encara, fent que l'una se sub

ordini gramaticalment a l'altra a tall d'un complement circumstancia! d'aquesta, en el qual cas la pro
posició subordinada poi anar al darrera o al davant de l'altra (dita principal) i ádhuc intercalar-s'hi.
E�.: No va poder anar-hi, pergu� estava malaIt. Sí em deixes el l!apis. jo et deixar� la ploma. Quan
vaio arribar-hi. el} ia no hi era. rots ells, si plovia, es ouedarien a casa.

Sobre aquest text, tot i que no donava peu a cap ambigüitat, con

vindria fer les puntualitzacions següents: lQ) De feta suposava
una ampliació perfectament natural de la noció de "frase", res

pecte de com havia estat caracteritzada en el comen9ament de la
Part 111 [cf.S43]. 2Q, Es referia a la noció de complement cir
cumstancial de la proposició principal i no pas a la de comple
ment circumstancial del verb d'aquesta proposició: resulta difi
cil escatir si es tractava d'una decisió conscient (els exemples
addults semblaven adequar-se a aquesta interpretació) o d'una me-
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ra imprecisió de llenguatge. En tot cas, si considerem que els
textos aplegats sota l'epígraf "Complements circumstancials" de
la Part IV (la qual cal recordar que s'intitulava "Complements
del verb") semblaven tractar de complements verbals propiament
dits (val a dir que més per l'exemplificació donada que no pas

pel fet que l'autor ho digués explícitament: en rigor, només hi
parlava de "complements circumstancials" o de "circumstancials" a

seques, sense especificar que ho fossin del verb [cf.5578-81]).
podríem dir que no és impossible que Fabra hagués fet seva ¡'a
puntada distinció entre "circumstancials del verb" i "circumstan
cials d'oració".

e) El cinqu� i darrer tipus de la jerarquia, que corresponia al
cas d'una relació de subordinació més estricta, anava introdult
pel text següent [cf.5106]

La proposiciÓ subordinada pot ter, encara, de complement determinatiu d'un no�, de terme predicatiu,
de subjecte, de complement-acusatiu, de complement d'algun deis verbs de qu� es parla en el §77 [=dels
verbs amb preposici6 de r�glm], i en aquest cas alió que resta de la frase llevant-li la proposici6
subordinada no es pot pr6piament anomenar proposiciÓ principal, i si tant fos que es volgués emprar
aquesta denominaci6, caldria aplicar-la a tota la frase.

Notem que el darrer comentari, aparentment centrat en una qüestió
de terminologia, contenia la justificació que entre els dos tipus
de subordinació distingits hi ha, realment, una diferencia
substancial: mentre en el cas de la subordinada amb funció de
circumstancial aquesta estableix amb la proposició a que se sub
ordina un lligam prou lax perque encara pugui parlar-se amb pro

pietat de dues proposicions disjuntes, en el cas de l'altre tipus
de subordinació el lligam és tan fort que no hi ha disjunció pos

sible, sinó inclusió necessaria de la subordinada en la subordi
nanto En relació amb el text citat caldria remarcar, encara, dues
qüestions: 1ª) El fet mateix que l'autor classifiqués les subor
dinades a partir d'aquesta oposició dual, i no d'acord amb el
punt de vista tradicionalment preponderant consistent a dividir
les en substantives, adjectives i adverbials per homologia amb el
que serien els papers sintactics propis de les corresponents ca

tegories lexiques (un punt de vista que, entre altres autors, van

fer seu sense reserva Sanchis Guarner (cf.Gramatica valenciana,
5162) i Badia (cf.Gramática catalana,5§248-308), i del qual en la
termino logia de la mateixa Gramatica postuma es conservava alguna
que altra reminiscencia, com ara la consistent a anomenar "subor
dinades adjectives" les proposicions relatives [cf.S107]. 2ª) Que
la referencia que s'hi feia a la funció de "complement determina
tiu del nom" no solament suposava una explícita inclusió de les
relatives restrictives en aquest tipus de subordinació sinó tam

bé, implícitament, la inclusió de les relatives explicatives en

el tipus anterior (per bé que, notem-ho, l'oposició que es dóna
entre els dos tipus de relatives no s'acaba d'adequar a la 11e
tra -pero sí a l'esperit- de la distinció establerta: car si és
ben cert que el que resta en llevar una explicativa pot ser dit
amb propietat "proposició principal", no és impossible que també

pugui dir-se el mateix, encara que en un sentit un xic diferent,
del que resta quan allo que s'ha 11evat és una restrictiva).

f) La tipologia descrita pot dir-se que anava ampliada i comple
tada en uns remarcables textos posteriors, sota l'epígraf "Fets
que es constaten en les subordinades i en les coordinades" [SS
123-125]. La intenció general d'aquests textos era de fer veure
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que determinades estructures en principi caracteristiques de la
subordinació proposicional, i per tant del que podriem anomenar

l'ambit sintactic de la frase complexa, també poden prendre cos,
més o menys excepcionalment, tant en l'ambit del discurs (ente
nent per tal el corresponent, com ja hem dit, a una seqüencia
d'un mínim de dues "frases"), com en l'ambit de la frase simple
(és a dir, de la frase consistent en una sola proposició). Una
intenció del tot coherent amb la que havia portat Fabra a prendre
en consideració els casos en que una relació en principi prOpia
de l'ambit del discurs es manifesta en el de la frase simple (cas
de les tematitzacions i de les dislocacions a la dreta) o bé en

el de la frase complexa (cas de les coordinacions amb presencia
d'un adverbi conjuncional).

g) Així el nostre autor entenia com a seqüencies de dues frases
(i no com un cas de subordinació d'una proposició a una altra en

el marc d'una frase) les construccions en que apareix una relati
va amb antecedent proposicional [cf.S123]:

Una frase es lliga a vegades amb la que la precedeix donant-¡i la for�a d'una proposició adjectiva: tD
ta la frase precedent és presa com a antecedent de la proposició relativa, i el terme relatiu que re

presenta aquest antecedent �s generalment la gual cosa (les guals coses si l'antecedent consta de dues
o més proposicions coordinades). El.: EIl ho deix� tot als seus cosios; la gual cosa oiogd no s'havia
esperat mai.

1, de fet, assimilava al cas anterior el de construccions com

Recaptaren aixi una forta suma; la qual suma destinaren a ... , en

qUe la relativa no té com a antecedent tota la "frase" precedent.

Una identica consideració li mereixien, per una altra
banda, les construccions que resulten de les anteriors substitu
int els conjunts la qual cosa (o prep + la qual cosa), la qual
� (o prep + la qual suma) i analegs per cosa que (o cosa +

prep + la qual), suma que (o suma + prep + la qual), etc., en que
de fet actua com a "frase" (encara que Fabra no ho subratllés)
una estructura amb caracteristiques superficials de grup nominal
(Ell ho deixa tot als seus cosins¡ cosa que ningú no s'hauria es

perat mai; Recaptaren aixi deu mil pessetes; suma que destinaren
�, etc.).

A la fi del S123 es feia esment, encara, de casos com el
de Van empenyer la porta, que es va obrir i de Van empaitar els
lladres, que fugiren corrents, que si bé a diferencia deIs ante
riors anaven situats en l'ambit de la frase (car l'autor s'hi re
feria parlant de "proposicions relatives que figuren en frases
com ... ") tanmateix semblaven ser presos en consideració per indi
car que a vegades no és gens marcada la frontera que separa la
sintaxi de la frase de la del discurso

h) Un altre cas de subordinació aparent en el marc d'una seqüen
cia de "frases" era descrit com segueix [cf.S124]:

Quan darrera d'una frase en diel una altra asb qu� justifiquem o expliquem allb que hem dit en la pri
lliefa! solem donar a la segona la forla que tindria si fos realment una proposiciÓ subordinada.

Es tractava d'una caracterització especialment clara. 1 no deixa
de ser notable que l'exemple arnb que l'autor la il.lustrava: �
com hem dit, nosaltres no acceptarem mai que ells ens refusin el
seu ajut. Perque, si ho acceptavem, seria segur que ... , no sola-
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ment s'aplicava al cas referit (donant peu al comentari que és
només en aquesta mena de construccions que la conjunció causal
perque pot alternar amb l'arcaica car) sinó que també posava en

joc una possibilitat sintactica que en definitiva entenem que es

podria afegir, de pIe dret, a la seva tipologia: la corresponent
a proposicions que, tot i adoptar la forma d'un segon membre de
coordinació, per tal com són encap9alades per un coordinant (i,
en l'exemple), han de ser considerades "frases", si més no en la
mesura que s'accepti (d'acord amb la practica fabriana) de confe
rir un rigorós valor gramatical de "frase" a allo que l'escriptu
ra acostuma a incloure entre dos punts.

Cal remarcar, aquí, que en cap moment Fabra no deia que
les clausules causals de referencia poguessin ser assimilades al
segon membre d'una coordinació, o que el perque d'aquest cas i
'º-ªL hagin de ser considerats "conjuncions de coordinació", com

acostuma a afirmar una estesa tradició (una tradició que lamenta
blement assumia, per cert, la taula de con.i unc

í

ons que figurava
en apendix de la mateixa Gramatica postuma). El seu tractament
era molt cIar: perque o bé introdueix subordinades propiament di
tes [cf.Sl15], o bé, en tal cas junt amb car, encap9ala proposi
cions que tenen la condició de ser "frases", pero mai no serveix
per introduir una proposició coordinada a una altra en el marc

d'.!J.D..9. frase.

i) La tipologia anava finalment completada [cf.S125] prenent en

consideració dues menes d'estructures que, tot i tenir la forma
que paradigmaticament correspon a les completives amb que, de fet
sÓn usades com a "frases" independents en sentit fort, és a dir
no subjectes a cap lligam discursiu. Fabra es referia a les fra
ses interrogatives directes totals del tipus Que vindras dema?,
aixi com a frases corresponents a les modalitats votiva i jussiva
del tipus Que siguin ben felicos!, Sobretot, que es posin a l'om
bra, Que vingui tot seguit, en que el verb apareix en el mode
subjuntiu.

j) Segons el que hem anat dient, la tipologia fabriana de les re

lacions entre proposicions podria resumir-se en una taula com la
següent:

1--- 1•

�s�ncia d'un adverbi
11. Lligam 16gic expressat� conjuncional en la

segona de dues frases

consecutives

---------------------------1AMBIT DE LA FRASE
UNIPROPOSICIONAL I

___________________J

Ienat i tzacions I
Dislocacions a la dreta

I

TIPUS DE RELACló
[de .ajor a menor laxitud)

ÁMBIT DEL DISCURS 1_--------------Á"BIT DE LA FRASE
COMPLEXA

l. Mera consecutivitat

===¡----------
Seqü�ncia de dues frases, I

i aab possible presencia H
de fenollens anaf6rics i

en la segona

Preséncia d'un adverbi
l conjuncional en el segon

lembre d'una coordinació
de proposícíons

I Seqüéncía de dues frases, Frase consístent en

d:;��----------J'I la segona encapyalada proposicions.relacionades
I per un coordínant per un coorO¡nant

'----- __l I!::====== _=-- --------

1II. Coordi naci ó
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---------

:::::::�::;: ::�;;:;:'�Js�I���:��g:!�v�dir�ct��-
internaJ, de la frase Frases vot i ves i Iussives]

�__ _ R���dete�:in:����s �:� � _j
Nota: En la taula s'han requadrat doblement els tipus de construccions considerables com a basics, en qu� es

rnanifesta d'una manera prbpia o primordial la relació corresponent. Cadascuna de les construccions restants

pot considerar-se secun.daria D, en algun sentit, derivada d'un deIs tipus basics, cosa que s'ha volgut indicar
aeb Fl etxes 3d hoc.

.----·---·----�I-S-e-qu--�-n--c1-'a-de-du-e-s-fr-as-es-,- --P-ro-p-o-si=n-'-on-s-s:-bo-r-di-nades
la segona encapgalada per ·circumstancials"

IV. Subordinació externa i � o car, o bé la =iRelatives explicatives
primera fent d'antecedent [poden entendre's
de la segona (relativa). com a disjuntes
Construccions afins de la ·principal"]

V. Subordinació

2.8. La coordinació

a) En la Gramatica de 1956 no hi figurava cap definició de la co

ordinació. Potser perque Fabra era conscient del dilema que, en

el cas de conceptes tan basics i en aparen�a obvis com aquest, es

planteja entre la inutilitat de donar-ne una definició simplifi
cadora, només útil per recollir el que el lector ja sap per idees
rebudes, i 1 'extrema dificultat de formular-ne una de suficient
ment comprensiva, el cas és que en totes les ocasions en que es

referia a la coordinació ho feia donant la noció per consabuda.
Tampoc no pot dir-se que els desenvolupaments que hi dedicava
fossin gaire rics ni brillants, ni que haguessin estat disposats
d'una manera satisfactoria: eren més aviat escassos, aparentment
convencionals i, en contra del que succela amb altres temes de
sintaxi importants, es trobaven dispersos per tot el llibre, re

partits sota epígrafs molt heterogenis. En la taula següent ens

proposem d'exposar quins eren els textos de referencia, i de do
nar-ne una succinta descripció:

IREFER'"t¡A�SIDERAnA-1 �------ � OBS=RV���O��--=�==�-=�=�����=]
§42(P.II) ,

Coordinacio de noms I1 El §42 no solament mancava d'unitat (la refer�ncia a la coordinació hi aparei-I
o de grups nominals xia abruptament) sinÓ que es trobava sota un epigraf ('L'anomenat article neu-'

I tren) que lanifestament nornés s'adequava al contingut de I'anterior §41.
En tots els exemples soIs hi apareixia ia conjunció L, no designada com a tal.

r-----f----------1íf--------------- _._-----_._------------

§43(P.lIli 1I Caracterització de I El text conte.plava la �ossibili:a� de frases constituides per tiues proposici-¡
les nocions de ' ons coordlnades. No parlava expllcltament, pero, de coordlnaclo, 1 la L que IproposiciO i frase figurava en l'exemple adduit (El nen escriu i la nena Ilegeix) era

qUalificadd¡de B.ot d'enlla;".

r§-¡O-S-(-P.-V-)-+--Co-o-r-d1-'n-a-c1-'ó-----1f--so-t-a-I-'-e-pi-g-ra-f-·P-r-o-po-s-ic-i-o-ns-�oor d i nades i s u bor d i n ad es ., anaven r ep r�-se-S-I-e��de proposicions frases consÍstents en dues proposicions coordinades. La coordinació de verbs o

I Coordinació de verbs de perifrasis verbal s en una sola proposlcló-frase era presentada rOID a resul-

I
o perifrasis verbals tant d'una coordinació de proposicions que sois difereixen per aquests items.

EIs exellples addui ts, amb L Q. i perb adversat iu. I
� L- � . -- .__- --J
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§122(P.Vl

íntroducció de la I
noció de "conjunción I
Llista de les conjun-'lcions de coordinaciÓ

--_._---------------

Referéncia molt breu, car el text se centrava en la noció de subordinaclÓ, i
no en la de coordinació.

Per primera i 6nica vegada en tot el llibre, les conjuncions de coordinació
eren anomenades tals, i s'afirmava que L, R, rri i perb ho sÓn.

IntroducciÓ de la
noció de "coordinant'

Exemples abundants

L_J__'_

Segon parágraf (Junt amb el §10Sl exclusivament centrat en la coordinaclo.
Contenia una llista de 38 exemples, dedicats a il.lustrar di verses estructures

coordinades, indistintament de proposicions o de me�bres de proposici6, i re

latives a casos amb coordinant únic o amb doblet de coordinants.
�-_._---------------------------------------------------

En els textos indicats Fabra només es referia d'una manera expli
cita, de fet, a dos temes d'importancia, il.lustrant-los amb una

exemplificació considerablement abundant:

lQ) El relatiu al fet que la coordinació no només es dóna entre
proposicions sinó també entre qualssevol constituents menors sem

pre que siguin homogenis. En concret, feia esment de la possibi
litat de coordinacions de noms i de grups nominals [S42], de
de verbs (o de perífrasis verbals) [S105], de dos determinatius
d'un mateix nom i de dos complements-acusatius d'un mateix verb
[S122), i en la llarga llista d'exemples d'aquest darrer paragraf
anaven preses en consideració un bon nombre de possibilitats més.
En algun deIs textos també apuntava a la idea, per bé que desen
volupant-la escassament, que l'homogeneltat requerida per a la
coordinabilitat és més d'ordre funcional que no pas categorial
(així en el S42, p.ex., feia una referencia en aquest sentit a la
coordinació de nom i de grup nominal amb pronom, i ja hem vist
que en el S122 parlava de la coordinació de dos "complements-acu
satius") .

2Q) El de les elisions a que donen peu les estructures de coordi
nació. És així, per exemple, que en el S42 exemplificava amb un

cert deteniment (pero sense cap mena de consideració estructural)
uns quants casos basics d'elisió relativa a la coordinació de
grups nominals: el cas senzill representat per El vestit nou i el
vell i El meu rellotge i el d'en Joan, i casos més complexos, en

que l'elisió va acomp anvade de l'aparició d'un morfema, com ara

el de Un vestit nou i un de vell i de Tres soldats anglesos i
quatre de francesos o el de Un armari i un bufet vells. També po

dríem notar, aquí, que la hipotesi segons la qual la coordinació
de membres de proposició pot considerar-se derivada, per proces

sos d'elisió, d'una coordinació de proposicions, només era con

templada per l'autor -d'una manera forca indirecta- en el cas de
la coordinació de constituents verbals (cf., en el S105: "En co

ordinar-se dins una sola frase dues proposicions que soIs dife
reixen pel seu verb (o perifrasi verbal) poden prendre la forma
d'una sola proposició en que figuren coordinats els dos verbs (o
perífrasis verbals)").

b) Pel que acabem de veure, ben poca cosa podia remarcar-se d'a

quests textos, que no fos una certa generositat d'exemplificació.
Si, tanmateix, ens ha semblat adequat de prestar-hi atenció és

perque creiem que entre les linies de l'exposició fabriana podia
detectar-s'hi la traca de, com a mínim, dues idees interessants

-algú més exigent que nosaltres en podria dir intulcions-, totes
dues orientades a delimitar i precisar el concepte mateix de co

ordinació.
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1Q) La primera d'aquestes idees ja ha estat exposada previament:
ens referim al que anomenavem segregació deIs adverbis de lligam
logic del repertori tradicional de coordinants. Fem una breu re

capitulació de la qüestió: al nostre parer, d'una atenta lectura
conjunta deIs SS105 i 113, aquí considerats, amb els SS93 i 104
abans analitzats, es dedueix clarament -per bé que "clarament" no

significa en aquest cas, com en molts altres casos en que inter
venen decisivament els manerismes expositius fabrians, "d'una ma

nera rotundament indiscutible"- que el nostre autor establia una
ferma distinció entre la noció de conjunció de coordinació i la
d'adverbi conjuncional cal" 1) assignava sense ambigüitat als dos
tipus d'items diferents etiquetes categorials; 2) només respecte
de les conjuncions deia [cf.S43] o donava a entendre [cf.S105]
que la seva presencia davant d'una proposició és allo que permet
de coordinar-la amb la precedent sense sortir-se de l'ambit d'una
"frase" ; de l s adver-b

í

s • en c anv
í

, mai no af irmava ta 1 cosa: 1 a
seva capacitat de "lligar logicament" proposicions anava presen
tada com a indiferent respecte de la relació sintactica de mera

consecutivitat o de coordinació que pogués existir entre les di
tes proposicions; 3) en tots els exemples relatius a les conjun
cions, aquestes mai deixaven d'ocupar una posició inicial (fet
que s'acordava amb una explicació donada en el S122: "La coordi
nació es pot fer per mitja d'un sol coordinant o de dos, posats
l'un davant del primer terme coordinat i l'altre davant del se

gon"); de l e exemples relatius als adverbis, en c anv
í

, es dedula
que la posició inicial no els era pas exclusiva ni, per tant, de
finitoria.

2Q) La segona idea emergia tímidament d'un detall en aparenca fú
tilment terminologic: ja hem dit que l'única vegada que Fabra fe
ia un ús explícit del terme "conjunció de coordinació" era per

referir-se, només, a i, Q, ni i pero [cf.§113]; aquests ítems
eren designats més tard, en el S122, amb el terme de "coordi
nants" (el text deia "coordinats", per manifest error tipografic
repetit en totes les edicions de l'obra que hem pogut consultar),
pero ara formant part d'un conjunt molt més ampli que, a més deIs
doblets o ... 0 i ni ... ni, i de o bé i o sia (que poden considerar-
se variants de Q), inclola concretament ans, adés ... adés, mig .

mí s . qui. .. qui. que ... que, sia ... sia, l'una ... l'altra, tant .

com, el mateix ... que, sinó. El fet podia donar peu, en principi,
a dues hipotesis: que el nostre autor prenia per sinonims els dos

termes, o bé que considerava la noció de "conjunció de coordina
ció" com a inclosa en la noció més amplia de "coordinant". Si la
segona hipotesi és la bona, i així ho creiem nosaltres, aixo vol
dria dir que Fabra havia operat una distinció realment fina entre
una noció basicament categorial (la de "conjunció", funcionalment
determinable amb el qualificatiu "de coordinació") i una noció
estrictament funcional (la de "coor-d

í

nent.") . Aquesta distinció
l'hauria pogut logicament conduir, cas d'haver estat menys reti
cent del que malauradament tenia per costum de ser, a sostenir
que allo que s'entén per coordinació de dos membres tant pot rea
litzar-se mitjan9ant conjuncions com a través d'altres.mitjans i,
en concret, si hem de considerar seriosament la condició real de
la gran majoria deIs "coordinants" no mencionats com a "conjunci
ons" deIs exemples del S122, gracies a la correlació establerta
entre constituents homolegs de cada membre, uns constituents no

necessariament lexicalitzats -o menys lexicalitzats del que po

dria fer suposar la seva presencia en una llista closa- i en tot
cas capa90s d'exercir en el seu membre, correlació a part, un pa-
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per sintactic adequat a la seva categoria gramatical. En aquest
sentit, allo que distingiria prima facie els coordinants-conjun
ció de la resta de coordinants fóra la capacitat deIs primers -i
no deIs altres- de coordinar sense restriccions qualsevol mena de
constituents, un fet del qual els exemples del S122 (d'una manera

possiblement no intencionada: no entrem en la qüestió) donaven
precisament fe: només els relatius a i, Q, ni i pero il.lustraven
que la coordinació pot afectar un ampli ventall de categories
sintactiques. Val a dir, a favor de la hipotesi, que hi havia un
í

nd
í

c
í

que el lector s'encarregara de valorar: la noció de "con
junció de coordinació", únicament mencionada, com hem dit i repe
tit, en el Sl13, anava introdulda com a homologa de la de "con
junció de subordinació" en un context que precisament dedicava
atenci6 a distingir aquesta noció de la noció més gen�rica de
"subordinant" (per manifest error tipografic, dit "subordinat"),
una noci6 que compartien, segons que especificava Fabra, que i si
i les preposicions. Nosaltres creiem que no devia ser purament
casual el fet que el terme mancant, o si voleu la incognita, de
la imaginaria regla de tres en qu� convidava a pensar el Sl13 fos
precisament l'escollit per l'autor per referir-se al repertori
del S122.

2.9. Les comparatives

a) Situat sota l'epígraf "Fets que es constaten en les subordi
nades i en les coordinades", que era el darrer de la Part V del
llibre, el S120 anava dedicat a oferir un detallat conjunt de
prescripcions sobre l'ús de les construccions comparatives que
recollia l'essencial del que sobre aquestes construccions havia
estat establert en el S108 de la Gramatica de l'Institut (el text
del qual, al seu torn, constitula una ampliació sistematitzada
deIs desenvolupaments deIs SS160. TI i 161.11.8 de la Gramática
de 1912), no sense introduir, pero, algunes novetats importants.
Caldria tanmateix assenyalar, abans d'entrar en aquesta qüestió,
que en l'esmentat S120 Fabra donava per adquirida la idea fona
mental que el segon terme d'una comparació mai no deixa de ser,

explícitament o implícitament, una proposició subordinada, una

idea que havia subratllat pr�viament en el S117, el primer deIs
paragrafs aplegats sota l'epígraf citat, en tractar com a "fet
constatable en les subordinades" la possibilitat que en el dit
segon terme aparegui una conjunció seguida d'un sol "membre" de
proposició de qualsevol tipus sintactic com a resultat de la "re
ducció" (ara en diríem "elisió") deIs "membres" restants. Afegim
que era segurament aquesta idea allo que havia induIt el nostre
autor, no solament en el S120 de refer�ncia sinó també en els ho

molegs paragrafs que acabem d'indicar de les obres de 1912 i de
1918, a exemplificar amb generositat construccions comparatives
destacables pel seu caracter inusual (com ara Tu has cacat més
anecs que no he pescat jo truites o D'aquests se'n trobarien més
gue no tinc cabells al cap): mostrant que el segon terme d'una
comparació pot tenir efectivament una estructura proposicional
del tot manifesta, Fabra oferia mitjans perqu� el lector pogués
veure amb claredat que, quan aixo no succeeix, el segon terme ha
de considerar-se derivat per elisió del material l�xic compartit
amb el primer.
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b) El text del S120 donava com a obligatoria la presencia d'un no

expletiu en els segons termes de les comparatives de desigualtat
que tenen explicit el verb principal, a condició que no es trac
tés de construccions amb el primer terme negat o, si voleu, glo
balment negatives. No solament il.lustraven aquesta tesi nombro
sos exemples sinó que, a més, anava formulada d'una manera prou
explicita:

••• quan la principal �s afirmativa i la subordinada �s introduida amb la conjunció �� el verb de la

proposició subordinada pren davant seu un no ••.

El mateix text també donava clarament a entendre, per una altra
part, que en relació amb el cas de les construccions amb un no en

el primer terme, que anaven exemplificades per Tu no has cacat
pas més �necs que jo he pescat truites, la qUestió de la presen
cia d'un no expletiu en el segon terme ni se suscita, exactament
com tampoc no se suscita en relació amb el cas de les comparati
ves d'igualtat, que en el mateix context apareixien exemplifica
des per Tu has cacat tants �necs com jo he pescat truites.

El tractament homoleg del S108 de la Gram�tica de 1918
havia enfocat aquesta qUestió d'una manera diferent: en part, se

cund�riament, pel fet de no haver pres explicitament en conside
ració la possibilitat de construccions negades en el primer terme
(en aquest sentit, l'exemple Tu no has cacat pas més �necs que jo
he pescat truites constitula una "novetat" de la Gram�tica postu
ma); pero, sobretot, perque havia declarat que la presencia del
no expletiu en els segons termes amb verb explícit de les compa
ratives de desigualtat globalment afirmatives només era obligato
ria en el cas de construccions com Si fos dues vegades més gran

que no és, caracteritzables pel fet de prestar-se a una substitu
ció del gir que no pel gir del que: en la resta de casos, com ara

els exemplificats per Pescaran ells més truites que no cacareu
vosaltres perdius / D'aquests tals se'n trobarien més que no tinc
cabells al cap / L'esperen amb més devoció que no esperen els ju
eus el Messias (exemples tots ells represos, literalment o amb
modificacions insubstancials, en la Gram�tica de 1956; els dos
darrers, que procedien del Tirant, ja havien estat addults en el
S160.I1 de la Gramática de 1912), la dita presencia del no exple
t í

u només fóra, segons la Gram�tica de l' Institut, "admissible",
pero no pas "exigible" o "imprescindible"

c) Un altre punt en que l'exposició del S120 diferia de la del
S108 de la Gram�tica de 1918 era el que consistia a declarar -en

un registre que tant pot considerar-se descriptiu com prescrip
tiu- que en el cas crucial ja referit de segons termes amb verb
explícit i presencia de no expletiu

el grup fDrmat per aquesta partícula i el verb es posa, de prefer�ncia, immediatament al darrera de la
ccn iunci Ó !l.\!!

i a il.lustrar sense fissures l'esmentada preferencia per tots
els exemples relacionats amb el cas. Diem aixo no només perque en

l'esmentat S108 de la Gram�tica de l'Institut no s'hi podia lle
gir cap declaració semblant sinó també perqUe al costat de nom

brosos exemples amb no+verb adjacents a que també n'hi figuraven
del tipus que l'obrapostuma va passar a considerar "no preferen
cial", com ara Trobaran all� més belles donzelles que vostra al
tesa no és i Tenen ells molt més peix que tu no tenso
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d) És de notar que gracies a haver incorporat les diferencies que
acabem d'assenyalar la Gramatica de 1956 oferia la imatge d'un no

expletiu amb unes propietats considerablement allunyades de les
que, d'acord amb la noció convencional d'''expletiu'', podrien su

posar-se de la dita partícula. Car si per expletiu s'ha d'enten
dre, com donen els diccionaris, "Dit del mot que serveix per om

plir la frase sense ser necessari per al sentit", i si d'aquesta
definició se'n pot deduir, com acostuma a fer el sentit comú, que
els mots expletius no són necessaris en cap sentit, mal sembla
que pugui considerar-se realment "expletiva" una partícula per
una part sotmesa a una condició semantica ben determinada (ja que
només apareix quan la construcció designa desigualtat, pero no

quan designa igualtat o negació de desigualtat) i per una altra
part sintacticament caracteritzada no només com d'obligada pre
sencia en la situació qualificable de basica (amb el verb explí
cit) sinó també pel fet d'ocupar una posició diguem-ne preferen
cialment fixa (adjacent a que).

e) De fet, és ben cIar que la noció d'''expletiu'' entesa com a as

sociada a la idea d'una presencia ornamental d'un mot no era la
que aplicava Fabra al no de les comparatives de desigualtat del
sistema per ell proposat. En aquest sentit, també era significa
tiu, a més del que acabem d'exposar, que fins i tot en relació
amb els casos en que hauria pogut referir-se a una presencia
prescindible de la dita partícula (tots ells sotmesos a la condi
ció necessaria -pero no suficient- que en la proposició segon
terme d'aquestes construccions no hi figuri explícit el verb
principal) el nostre autor preferís parlar de la seva possible
omissió:

Quan en el segon terme de la comparació [, •. J es calla el verb, el no expletiu pat �sser arnés ...

Com a resum podria dir-se que en el sistema de les comparatives
fabria el no dit expletiu no resultava ser sinó un constituent
obligatori en sentit fort, encara que no sempre necessariament
explícit (o, si es vol: sistematicament present en profunditat,
per bé que elidible sota determinades condicions) del segon terme
de les construccions de desigualtat amb que, sempre que aquestes
no siguin objecte ,d'una negació en el primer terme. Tot s'esde
vindria, dones, com si aquestes construccions no poguessin funci
onar de cap més manera que exigint la presencia d'una negació, o

bé en el primer, o bé en el segon, del seus termes. Fabra, evi

dentment, no donava cap explicació d'aquest fet, pero nosaltres
tenim el dret de preguntar-nos si darrere del deu partit pres po

sitivista no hi havia una posició teorica coherent. Sigui com si
gui, el cert és que el seu notable sistema podria explicar-se,
des d'una optica moderna, admetent la hipotesi que el paper pro
fund del no expletiu és el d'un operador que actua sobre la vari
able de quantificació gramaticalment inexpressa (que a fi d'en
tendre'ns anomenarem�) sobre la qual es realitza propiament la
comparació que encarnen les construccions que ens ocupen. Aquesta
hipotesi comporta que els quantificadors més, menys ,del primer
terme, en lloc de modificar directament l'element gramatical amb
qUe van constrults, ho fan per mediació d'una acció previa sobre
la dita variable quantitativa�, de tal manera que el nucli se
mantic de tota comparació de desigualtat consistiria a asseverar

que la quantitat x del primer terme és diferent de la quantitat
del segon, la qual per aixo mateix no podria ser que fos �, sinó

precisament no x. Amb el benentes que una negació en el primer
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terme, no podent sinó neutralitzar l'expressió de la desigualtat,
seria incompatible amb la negació "expletiva" del segon perqUe en

cas de mantenir-se les dues negacions la construcció designaria
la igualtat de dues quantitats desiguals (� = no x) i seria, per

tant, contradictoria en els seus propis termes.

La hipotesi descrita, que fóra suficient per donar compte
del fet que el no expletiu, tot i construir-se superficialment
com a modificador verbal, no actua semanticament com a tal, hau
ria de complementar-se amb d'altres que fossin capaces d'explicar
per que la posició "preferencial" de la dita partícula és en cap-

9alera de clausula, immediatament adjacent a que. Respecte d'aixo
ens limitarem a dir que, en l'essencial, tals hipótesis comple
mentaries han estat formulades, dintre el marc generativista, per
raons que no tenen directament res a veure amb les comparatives
del catala: per aclarir la necessitat (o, si més no, la preferi
bilitat) que el no expletiu estigui en contacte amb que, només
caldria combinar la noció que en les comparatives es dóna movi

men! de .9..!d. d'un sintagma (o, si voleu, d'un operador� de quanti
tat amb la idea, inspirable en un article de Kayne i coherent
amb la lletra de l'exposició fabriana, segons la qual l'element
que de les nostres construccions fóra realment una conjunció pro
piament dita i no pas un mot-gg. Aixo a part, el fet que el no

expletiu actul aparentment com a modificador sintactic del verb
(en cas de no elisió d'aquest) s'explicaria, encara, com una con

seqüencia atribuIble a un procés d'adjunció del tal verb a l'es
querra de l'oració d'on prové induIt per un moviment de gg en

aquesta, que e� linies generals ha estat teoricament caracterit
zat per Torrego .

2.10. Els conjunts i mots equivalents de proposició o frase

En els 5S126-129, els darrers de la Part V, Fabra passava revista
als principals tipus de construccions que, tot i mancar de verb
en forma personal, es poden assimilar a una proposició i també,
per tant, a una "frase", pel fet de poder ser "l'expressió com

pleta d'un pensament". Bé que succinta, la tipologia proposada
tenia un interes considerable, car posava fites en un terreny
molt poc ates per la tradició gramatical.

Com veurem, l'autor jugava, basicament, amb dues oposici
ons. D'una banda distingia entre construccions gramaticalment ob
tenibles per "reducció" d'una proposició propiament dita, amb

"sobreenteniment" o "callament" del constituent verbal, i cons

truccions que no tenen per que ser considerades com el resultat
de cap reducció. D'una altra banda oposava les construccions en

qUe és discernible una contraposició entre dos termes, "semblant"
a la que es dóna entre el subjecte i el predicat de les proposi
cions de tipus 1 i 11, a les construccions sense contraposició
consistents en un sol mot o grup de mots.

1. Aquesta hipbtesi �s moneda eorrent, eo� a �¡nim, des de la publieaeiÓ del treball de Chom5�y "On Wh-Movement"

Lef. CulicDver+Wasow+Akmajian 1977, pp.71-132i.
L. Cf. "French relatlve �', a Luján+Hensey 1976, op.255-259.
� r i: O'

. .

S
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I
� 1981 ).... ,,¡. n lrl\lerSl DO Ir, .·pan) sn ano sallE' {)t ¡ ts ertects ,1orrego •
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a) Havent-se ja referit als fenomens d'elisió en diferents punts
del llibre, Fabra no es detenia gaire en el cas de les construc
cions resultants d'una reducció. De fet, es limitava a prendre
com a referencia un sol exemple, per bé que l'aprofitava per do
nar una bona caracterització del que ara anomenaríem la condició
de recuperabilitat que compleixen aquestes construccions:

Un conjunt de mots eom JO amb en Pere, dins una frasE eom Tu parlar�s amb en Joao, I JO, amb en Pere,
�s -malgrat no figurar-hi un verb r ... J- una proposició a l'lgual que tu parlar�s amb en Joan: és una

reducció de la proposició Jo parlaré amb en Pere, en la qual s'ha pogut callar el verb sense perjudi
car-ne la coeprensí é, ja que, donat el context , el verb que hi manca (1' absencí a del qual és assenyala
da per una petita pausa: jo, amb en Pere) no por ésser altre que el verb parlar 1 preeisament en indi

catiu futUf i en primera persona del singular (parlaré).

La referencia a aquest exemple, pero, també li servia per intro
duir el cas de les construccions no resultants de reducció: Fabra
argumentava que una estructura bimembre com Jo, amb en Pere pot
funcionar com a suport d'un sentit complet Cés a dir, com a "fra
se") sense que calgui postular l'existencia d'un terme verbal so

breentes:

És per obra riel verb (expressat en !'un, sobreentés en I 'altrel que lliga els dos termes � (el seu sub

jecte) i amb en Pere (un seu complementl, que els dos conjunts Jo parlaré amb en Pere i Jo amb en Pere
s6n l'expressió completa d'un pensament (el mateix en ambd6s eonjunts). Perb allb que fa el verb, ex

pressat o sobreentes, en aquests dos con iunts , pot fer-ho la simple juxtapcsir i
ó

deis dos termes � i

alllb en Pere. EL: Dema es tara 1 'eHursió. Us esperaré a casa a tu i a en Pere. -¿Jo, amb en Pere? Ja

saps que si ell ve, iD no aniré a 1 'excursió.

És de notar que la distinció establerta no es basava pas en una

oposició diguem-ne absoluta entre la possibilitat i la impossibi
litat de restituir un terme mancant en l'un i en l'altre cas (al
cap i a la fi, en el segon, ¿Jo, amb en Pere? podria molt bé
equivaler a, P. ex., ¿Jo, he d'anar amb en Pere?), sinó en l'opo
sició entre una recuperabilitat estrictament determinada pel con

text lingüístic i una recuperabilitat indeterminada o imprecisa:
aplicant un principi de raó suficient, Fabra només parlava de
"verb sobreentés" en relació amb el cas per al qual la hipotesi
semblava ser la més senzilla, i és precisament el fet de prescin
dir d'aquesta hipotesi en relació amb el cas en que podia suposar
una complicació inútil allo que li permetia d'introduir la se

güent generalització, que constitula el punt central de la seva

exposició:

Així, dos mots Q grups de mo!s emprats normalment com a membres de proposició (noms, pronoms, adjectius,
adverbis, infinítius, gerundis, partieipis -acompanyats o no de complements, precedits o no d'una pre

posiciÓ-, proposicions relatives, proposicions conJuncionals) formen conjunts que s6n l'expressió com

pleta d'un pensament, comparables a una proposieió en tan! que els dos termes hi apareixen contraposats
¡'un a l'altre, a semolanga del subjecte i del predicat a'una proposició de tipus 1 o Jr.

Observem que aquest text constitula una ampliació de la doctrina
deIs quatre tipus basics de proposició: els "conjunts" bimembres
de referencia no solament anaven assimilats a les proposicions
(frases) en general -en la mesura que també comporten "l'expres
sió completa d'un pensament"- sinó, particularment, a les deIs
dos tipus en que la dita expressió completa s'articula en forma
d'una contraposició de dos termes. En aquest sentit, cal suposar
que Fabra, en parlar només de "semblanc;a" , i no pas d' identitat,
mesurava intencionadament les seves paraules: car si bé molts
deIs exemples que a continuació addula il.lustraven la possibili-
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tat d'una contraposici6 efectivament assimilable a una relaci6
subjecte/predicat (com ara Jo, jugador!; Cada cosa, al seu temps;
Tothom, al seu lloc!; Increlble, que ell hagi dit aixo!; Sortós,
qui no ha caigut en el parany), n'hi havia d'altres que servien
per fer veure que l'autor es referia, també, a una "semblan<;a"
d'un ordre menys estricte (com, p.ex., Ara, encara tot per fer?;
Amb histories, a mi?). Avui podriem dir que Fabra semblava pen

sar, molt aproximadament, en una contraposici6 de tipus tema/re
ma.

Remarquem, encara, que el text de referencia, aixi com la

majoria d'exemples de que anava acompanyat i que acabem de citar,
es lirnitaven a efectuar una assimilació deIs "conjunts" amb les

proposicions o, si voleu, amb les "frases" simples. Pero Fabra no

s'aturava aqui, sinó que portava el paral.lelisme fins a les úl
times COnSeqüencies: els "conjunts", corn a analegs de proposició
que són, també poden entrar en relacions de coordinació i de sub
ordinaci6:

Aquests conjunts poden, subordinant-sE' ¡'una a ]'altre o coordinant-se, constituir frases comparables a

les esmentades en els §§ID5 i 106, i aixi o en combinació amb una proposlci6, �s com se'!s troba usats

més freqüentment. Ex.: Content jo. content tothoa. Carrer mullat, car�er eixut. Lluny deIs ul!s, lluny
del COf. EII oir ai>:o davant teu, tu suport ar-hc: Li havia costat molt o'adguirir-ho, i ara perdre-ho'

En relació amb aquest nou text es podria comentar com a caracte
ristic de l'autor el fet que, havent exposat clarament la qüestió
de principi, atorgués confian<;a al lector per decidir quins deIs

exemples addults havien d'assimilar-se a una coordinació i quins
a una subordinaci6. El cert és que, en realitat, no sempre tal
decisi6 era tan senzilla com podia semblar. Observem, si més no,

que entre els dits exemples n'hi havia un de francament problema
tic -constitula probablement una esllavissada-, car il. lustrava
l'existencia d'una possibilitat no previament contemplada: ens

referim a Lluny del ulls, lluny del cor, en que no es tractava
pas d'una "combinació" de conjunts, sin6 d'un únic conjunt cons

titult per dos membres "combinats" (al lector de decidir si com

binats per coordinaci6 o per subordinació). Pero també podriem
observar que dos exemples més (cf. Ells dir aixo, i tu suportar
ho!, Li havia costat molt d'adquirir-ho, i ara perdre-ho!) posa

ven en joc uns infinitius que si bé se cenyien a la condici6 abs

tracta de ser possibles "membres de proposici6" no es veu ben bé
en quin sentit s'havia de considerar que el seu paper sintactic
no és estrictament assimilable al del verb d'una proposició pro
piament dita: potser, en casos com aquests, fóra millor parlar de

proposicions "excepcionals" que no pas de "conjunts" en el sentit
que semblava haver-se de deduir de l'exposició fabriana.

El S126 es tancava amb una observaci6 sobre l'existencia
del peculiar mot rai, caracteritzat com a exclusivament usat per

fer d'un deIs dos termes d'un conjunt, segons que posaven de ma

nifest exemples com Ja té raó de quiexar-se, el pobre Pere.- Ell
rai: jo, que ho he perdut tot! i No poden reeixir de cap manera.

Si tu els ajudessis, rai.

b) Fabra conclola l'exposició sobre els conjunts dedicant un pa

ragraf a part [S127j a les construccions tradicionalment anomena

des absolutes, les quals no serien sinó un cas particular de con

junt subordinat:
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El conjunt format per un nom o pronom que porta adjuntat, a manera d'un predicat, un participi, un ge
rundi o un adjectiu, pot figurar dins una proposició fent-hi 1 'ofici d'un complement circumstancial
(construccions absolutes). Ex.: Acabada la feina, cadascu se'" tornar� a casa seva. Manant-ho VÓs, ells
obeiran. Malart el meu secretari, vam haver de diferir la redacció del documento Segur de la seva ani s

tat, vaiq confiar-U ... Segur que vindrien, vaig comencar ...

Per bé que a grans linies coherent amb el plantejament general
(fins al punt que la idea d'incloure les construccions en qüestió
en el filarc de la consideració deIs "conjunts" pot entendre's com

un deIs punts forts de l'exposició fabriana). aquest text no dei
xava de comportar un problema for9a semblant al que acabem d'es
mentar en relació amb les construccions del tipus Ells dir aixb
davant teu, i tu suportar-ho! El problema és el següent: en cons

truccions com Manant-ho vós, ells obeiran no es veu que el que
podríem anomenar "conjunt gerundial" presenti cap diferencia re

alment significativa respecte de les construccions de gerundi amb
funció de "complement adverbial" que l'autor havia anteriorment
considerat en el context de l'exposició general dedicada a "El
gerundi" [cf.SS98-99. i l'exemple Caient del terrat al carrer, es

va trencar una camal; car si bé es podria pensar que la diferen
cia havia de situar-se en el fet que només els "conjunts", i no

les altres construccions. presenten un subjecte explícit i dife
rent del de la proposició a la qual van subordinats, el mateix
Fabra s'encarregava d'impugnar la hipotesi adduint un parell d'e
xemples de construccions absolutes d'adjectiu que precisament per
poder ser considerades "conjunts" demanaven que se' ls reconegués
la presencia d'un subjecte "sobreentes" i coincident amb el de la
proposició principal ... De feto és cIar que la logica del plante
jament fabria condula a considerar "conjunts" qualsevol tipus de
construcció d'infinitiu i de gerundi (excepte aquelles en qUe
aquests elements formen part d'una perífrasi verbal). en la mesu

sura que totes poden entendre's com a comportant un subjecte
("sobrentes" o no) i que. per definició, manquen de verb en forma
personal; pero aquesta és una conseqüencia que l'autor no es mo

lestava d'explicitar.

c) Cal remarcar que la possibilitat de conjunts amb un terme so

breentes. O. si voleu. d'un únic terme capa9 de funcionar com a

proposició (o com a.frase) per sobreenteniment d'un altre terme,
no solament es dedula deIs dos exemples amb qUe l'autor il. lus
trava les construccions absolutes d'adjectiu. De feto Fabra al
ludia a aquesta possibilitat en un text [cf.S128l en que subtil
ment l'oposava a l'última de les contemplades en la seva tipo
logia. que era la de les construccions unimembres amb valor de
frase respecte de les quals no pot parlar-se de sobreenteniment
(gramaticalment determinat) d'un terme mancant:

Prescindint del cas en qu� hi hagi mots sobreentesos, un terme com � o com amb en Pere (V.§126), no

pot en general constituir, per ell sol, una frase sinó és amb l'ajut d'elements extralingüístics: exem

p l es L .. J, el not Sortida o el grup Entrada prohibida escr
í

ts a dalt d'una porta, ies simples indica

cions, les acotacíons, etc.

Notem que l'oposició entre aquestes dues darreres possibilitats
venia a ser d'alguna manera homologa a l'abans descrita entre les
proposicions amb verb sobreentes i els conjunts amb dos membres

explícits; introduint-la. Fabra aconseguia de completar una je
rarquia d'una notable coherencia formal, que podríem representar
per 1 'esquema següent:
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d) Dintre del camp de les construccions unimembres equivalents de
frase Fabra inclola també, en el S128, el cas deIs termes usats
exclamativament i el de les interjeccions:

On trobem sobretot termes [ •.• J constituint ells soIs un acte d'expressió i comunicació complet, es en

les excl asaci ons. Ex.: Déu meul D'acord! Grácies! Perd61 Si l enci ! Htenci6! Bol !l1.1 Amuntf �s fent-se
exclamatius que aquests termes (normalment emprats per la llengua com a elements de frase) esdevenen

excepcíonalment equívalents de frase. No altra cosa que equívalents de frase s6n les interjeccions.
Ex.: ai!, uif, oh!, ahl, eif, �f; �f, llif, ecs!, uix:

Observem que la discretíssima referencia al cas de les interjec
cions -diferenciable del cas deIs termes exclamatius, pero també
del deIs retols, de les indicacions i de les acotacions, pel fet
de tractar-se de mots especialitzats en el paper d'equivalents de
frase- se situava en la línia de 1 'anterior consideració del mot
� com a només usat per fer de terme d'un conjunto Aquesta lí
nia, per bé que aparentment secundaria, no deixava de correspon
dre a un deIs motius conceptuals que donaven interes a l'exposi
ció deIs SS126-129: el de donar compte, en un marc suficientment
comprensiu, de l'existencia de mots altrament susceptibles d'ofe
rir problemes, per a un plantejament tradicional, quant a la seva

categorització. La línia en qüestió desembocava i s'ampliava en

el S129, on podien llegir-se unes quantes observacions d'interes
practic sobre els usos de les particules d'afirmació i .de negació
� i DQ -en essencia, considerades com a indistintament usables
com a equivalents de frase o, a la manera de raí, com a termes
d'un conjunt- i, fínalment, una referencia a� partícula oi i
als seus usos, més o menys assímílables, segons el cas, alS-de
�� no i raí (cf. Víndras, oi? I Oí que vindras? I Ell és un bon
amlC.- Oi; sens dubte. I Oi tal! j
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2.11. Conclusions

a) En els comentaris precedents hem intentat mostrar de quina ma

nera, i en quina mesura, les quatre parts centrals de la Gramati
ca de 1956 aportaven elements d'innovació a l'ensenyament de la
llengua. Les analisis realitzades ens han permes de donar preci
sions sobre com s'articulaven la dimensió pedagogica i la dimen
sió conceptual de la innovació fabriana. Aquí només ens proposem
de resumir, a tall de conclusió, els resultats obtinguts.

1Q) La importancia pedagogica d'alguns desenvolupaments anava in
dissolublement lligada al seu intrínsec valor d' innovació concep
tual. Tal era el cas de dos deIs dedicats a temes fonamentals
d'ordenació sintactica, com el que exposava la doctrina deIs ti
pus basics de proposició i el que oferia una tipologia de les re

lacions entre proposicions: presos en conjunt oferien una seriosa
alternativa, realment digna de ser tinguda en compte per la seva

finor i amplitud, als plantejaments tradicionals sobre el que

podriem anomenar la sintaxi de l'oració simple i de l'oració com

plexa o composta. També era el cas, creiem, del desenvolupament
dedicat als conjunts i mots equivalents de proposició o frase, el
qual suposava una interessant extensió deIs dos anteriors vers

una direcció no solament mancada de precedents, sinó també d'e
quivalents, dintre la tradició manualística.

2Q) Hi havia alguns textos sobre qüestions més puntuals que, al
nostre entendre, destacaven primordialment pel seu valor teoric
(per bé que, paradoxalment, fossin ben poc explícits en aquest
registre), amb la qual cosa no volem dir que estiguessin exempts
de possibles repercussions pedagogiques (de fet, nosaltres opinem
que la lli9Ó que contenien també convindria que fos incorporada,
amb les modificacions i precisions que calgués. a l'ensenyament
estandard de la llengua). Ens referim als que versaven sobre: lQ)
la capacitat deIs adverbis d'actuar no solament com a modifica
dors de constituent sinó com a modificadors proposicionals; 2Q)
la delimitació deIs conceptes de coordinant i de conjunció de co

ordinació, tema concretament lligat a la qüestió del que hem ano

menat la segregació deIs adverbis de lligam logic; 3Q) les compa

ratives i el tractament de la negació "expletiva" que hi figura.

3Q) Altres textos, en canvi, tenien més interes com a propostes
pedagogiques ben resoltes (o, si més no, superiors a les con

vencionals) que no pas pel seu intrínsec valor conceptual. Fent
abstracció de les reserves més o menys fortes que, en el detall
de l'analisi, ens han pogut suscitar, inclouriem entre aquests:
lQ) els que s'esfor9aven a organitzar l'exposició sobre el grup

nominal prenent com a punt de referencia el paper deIs diversos
constituents en la funció de designació; 2Q) els que, en la Part
IV, anaven dedicats a exposar els complements del verb a partir
d'una clara noció del caracter central que els pronoms febles te
nen en l'estructuració del grup verbal; 3Q) el que proposava un

tractament de síntesi deIs predicatius; 4Q) el que versava sobre
les construccions d'infinitiu, el qual tenia el merit d'una orde
nació expositiva que, anant deIs casos més simples als més com

plexos, oferia una visió notablement comprensiva del seu objecte.

b) Més d'una qüestió relacionada amb la terminologia usada per

l'autor ha suscitat la nostra atenció. Potser convindria de tor
nar a referir-nos-hi, aquí, des d'una perspectiva de conjunto
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lQ) Fabra no acostumava a definir, en sentit estricte, els seus

termes. Ho hem assenyalat en referir-nos a la coordinació, pero
l'observació podria generalitzar-se, com també podria generalit
zar-se la hipotesi que apuntavem en relació amb aquell cas; l'au
tor devia ser molt conscient del dilema que, en una disciplina en

que les definicions de cosa dificilment es distingeixen de les de
mot, es planteja entre la inutilitat de repetir allo consabut i
1 'extrema dificultat de formular el que, en rigor, només pot apa
reixer com a resultat. El que si que feia molt sovint, en canvi,
es donar descripcions o caracteritzacions, normalment elegants i
cenyides, del sentit deIs principals termes usats, en relació amb
els seus usos basics. Hem al.ludit a diversos casos, com ara el
de les caracteritzacions de termes com nom, proposició, frase,
complement determinatiu, (complement) predicatiu, etc., pero aqui
voldriem referir-nos a un procediment que, en últim terme, potser
era el més caracterfstic de la manera de fer de l'autor: consis
tia, senzillament, a capgirar el subjecte i el predicat de les
definicions tradicionals amb la intenció, ben segur, de no trair
la possibilitat que el terme d'aquesta manera introdult tingués
una extensió més amplia que l'explicitament contemplada. Per il
lustrar aquest procediment citarem un text abans no esmentat, que

precisament constitula la primera referencia articulada (o bé si
gui, introductoria) a la noció de verb [cf.§43):

Un mot com piara, el qual, ajuntat a un nom (el nen) o a un pronom (per exemple el] en una frase com 1LL
plora), expressa allO que, en un temps donat, fa la persona o cosa designada per aquest nom o pronom,
la pres�ncia del Gual en un conjunt de mots fa que aquest sigui una proposició, és un verbo

2Q) Voldriem resumir aqui, car abans ens hi hem referit a basta
ment, quina era la posició de l'autor sobre un punt terminologic
que en el llibre tenia una considerable importancia: el del do
blet proposició/frase. Per proposició Fabra entenia l'estructura
sintactica constituIda per un subjecte i un predicat (o per un

predicat sol, en el cas de les de tipus 111), el qual predicat
tindria com a constituent essencial una forma personal del verbo
El terme frase, en canvi, tot i anar introdult [cf.§43) com a de
signant la noció que inclola les de proposició i de conjunt de
proposicions coordinades (notem que el D.G.L.C. el defineix basi
cament a

í

x
í

• pero .af e s
í

nt . com a alternativa, "expressió que té
un sentit complet"), anava més ben caracteritzat, de fet, pel seu

ÚS, d'acord amb el qual quedava for9a cIar que designava la uni
tat sintactica que les convencions grafiques acostumen a disposar
entre signes amb punto Volem dir que, d'acord amb aixo, Fabra po
dia parlar de proposició subordinada (a una altra) o de proposi
cions coordinades (entre si), pero mai no parlava de frases coor

dinades o subordinades. Era una solució que oferia la possibili
tat d'establir una distinció que a vegades podia resultar exposi
tivament útil entre el que en podriem dir la unitat sintactica
maxima presa com a efectivament realitzada i 1 'estructura sintac
tica susceptible d'encarnar, amb la minima complicació, tal uni
tat maxima. Segons el nostre parer, aquesta solució tenia tanma
teix el defecte d'especialitzar el terme frase en una accepció
que possiblement no és la més corrent en el camp gramatical. No
tem, en aquest sentit, que el mateix Fabra, en la ja referida en

trada del D.G.L.C., també donava com a definició de frase, i pre
cisament com a gramaticalment especialitzada, la següent: "En

gram., grup de mots en qué no figura cap verb en un mode definit
i que fa dins la proposició l'ofici d'una part de l'oració. Una
frase adverbial, adjectival".
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3. Aspectes normatius

L'anterior analisi de les parts centrals del llibre posa sufici
entment de manifest, ens sembla, que la tasca de normativització
de la llengua literaria havia deixat de constituir la preocupació
primordial de la Gramatica de 1956. La qual cosa no significa que
en el marc de la descripció de base sintactica realitzada no hi
tingués cabuda el conjunt d'enunciats explícitament prescriptius
característics de la intervenció normativa fabriana: només és que

aquests enunciats, que des d'un punt de vista quantitatiu no van

sofrir cap reducció respecte de la Gramatica de l'lnstitut (sinó
al contrari, car Fabra va incorporar-ne alguns de nous, general
ment procedents de les Converses filologiques), hi eren introdu
lts com un element, sinó marginal, periferic de l'activitat pro
piament gramatical que constitula el nucli central del llibre. No
resulta del tot senzill de precisar en que consistia la diferen
cia, pero cal dir que tenia a veure amb un efecte de distanciació
(la norma, més que enunciada en primera persona, com una recoma

ció alhora dialectica i autoritaria, hi era presentada com a ja
existent, si no consolidada, en la llengua real) que a vegades es

tradula, com remarcava Coromines, en determinades atenuacions o

matisacions del rigor original. Abans de passar a referir-nos,
pero, als enunciats prescriptius propiament dits, dedicarem una

certa atenció a analitzar el tractament de la morfologia verbal
que ocupava gairebé tota la Part III del llibre: com veurem, tam
bé aquest camp va donar peu, per comparació amb la proposta de la

Q.1918, a algunes notables atenuacions de detall.

3.1. La morfologia verbal

La Gramatica de 1956, a diferencia de la de 1918, es limitava a

donar els paradigmes del catala central: l'autor devia haver con

siderat que l'existencia d'obres competents específicament dedi
cades al valencia i al balear l'eximia d'entrar en una qüestió de
morfologia diferencial que la Gramatica de l' Institut en defini
tiva havia tractat amb no gaire amplitud i en tot cas amb una vo

luntat més de suplir que no pas de suplantar el treball deIs gra

matics de les dues grans varietats dialectals. Aixo a part, cal
dir que en termes generals el text de 1956 organitzava els seus

materials d'una manera més clara, i alhora més completa, que no

pas el de 1918. L'exposició es d iv i d í

a en tres parts: a) la dedi
cada als models de conjugació regular (que eren cinc: I.cantar;
Ila.perdre; Ilb.témer; Illa.servir; lllb.dormir), i als verbs que

només s'aparten de 1 i lIla per qüestions estrictament ortografi
ques [S50-52]; b) la que sintetitzava, amb considerable luxe de

detalls, les irregularitats existents, agrupant-les en funció de
la forma (infinitiu, gerundi, participi) o el temps verbal afec
tats [S53-60]; c) la que oferia una llarga 11 ista de 290 entrades
dedicada als verbs irregulars de les dues primeres conjugacions i
a fixar quins eren els verbs de la tercera que no se cenyeixen, o

que no se cenyeixen en exclusiva, al model incoatiu IIIa [S61].

Si ens fixem en el contingut de les propostes efectuades,
cal dir que les diferencies entre la Gramatica de 1918 i la que

ara ens ocupa se centraven, d'una banda, en la fixació del corpus

deIs verbs "purs" de la 3ª conjugació, 1. d'una altra banda, en

alguns detalls del paradigma de certs verbs irregulars.
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l. Els verbs purs de la 3ª conjugació. - Les dues gramatiques te
nien en comú la consideració deIs verbs següents com a exclusiva
ment susceptibles de conjugació no incoativa: ajupir, bullir (i
rebullir), collir (i recollir) , cosir (i descosir) , cruixir, dor
mir (i adormir), eixir (i deseixir-se, reeixir, sobreeixir), es

copir, fugir, grunyir, morir, munyir (i esmunyir-se), obrir (i
reobrir). omplir, pudir. pruir. sentir (i consentir, pressentir) ,

sortir (i ressortir) , ten ir (i atenir-se, contenir, detenir, en

tretenir, mantenir, obtenir, reternir, sostenir), tossir, venir
(i advenir, avenir-se, convenir, desavenir-se, desconvenir, esde
venir, intervenir, pervenir, prevenir, provenir, revenir, sobre
venir, subvenir). També tenien en comú el fet de considerar oir
com un verb susceptible de ser conjugat com a pur i (més sovint)
com a incoatiu. Pero diferien, significativament, en les qüesti
ons següents: a) acudir, lluir, mentir. desmentir, que havien es

tat considerats només purs en la Gramatica de 1918, en la de 1956
eren tractats com a susceptibles deIs dos tipus de conjugació;
b) arrupir-se, brunzir, consumir, percudir, presumir, resumir
eren igualment considerats indistintament purs i incoatius en la
Gramatica de 1956, mentre que la de 1918, en no fer-ne cap esment
especific, els considerava exclusivament incoatius; c) el verb

retrunyir, tractat com a PUl' en la Gramatica de 1918, no figura
va, probablement per oblit, en l'esmentada llista del S61 de la
de 1956.

11. Novetats i diferencies en els paradigmes de certs verbs irre
gulars. - Comparant les propostes de les dues gramatiques pel que
fa als paradigmes deIs verbs irregulars, hem obtingut la següent
taula de diferencies:

f---------------T-----------------------�--------------------------r--------------------------------------------,VERB ; FORMA: MOllE, I SOLUCió PROPOSADA! SOLUCló PROPOSADA 1

I 1 EMPARENTÁiS I TEMPS ¡ PERSONA I EN LA 6RAMATICA DE 1956 I EN LA GRAMATICA DE 1918 111I! I I

-------t--------------------t----------------------¡----------------------------------------1CóRRER I sub i. preso 1ª p.p l , ',' � (o correguem) I
riªJ correguem¡ [5ª,7ªJ correquem o correm

AcóRRER· 2ª a.ul , correu (o corr ecueu) i UªJ corregueu¡ [5ª,nl corregueu o rorreu
..

I
- -

I correm (o correguem)
CONCóRRER
DESCóRRER
DISCóRRER

imperat, 1ª p.pl,

I
I ¡ I

t-------+---------------------¡-------------------------+----------
DUR ind. .pres. �ª p,slng. I duus (odus) I rl�� duus; �5ª,7�� duus c dus

ENDUR-SE - �\ª p.slng, � (o dui i [1!!J duo; l5ª,7'l! duu o dl!
¡

I imperat, 2ª p.sing.
r--------t-

FER I suhj. pres, 1ª p.pl. fem (o facelli) rlªJ fero. E5ª,7ª1 (facem o) fem

CONTRAFER

li
2ª p.pl , feu (o +aceu) rm feu. [5ª,nl (faceu o) feu 11DESFER

ESTRAFER iaperat. 1ª p.pl , fe; (o faceli) WJ femí E5ª,7ªJ (facelll o) fem

PERFER
REFER
SATISFER

ENCóRRER
ESCóRRER
INCóRRER
OCóRRER
RECóRRER
TRANSCóRRER

1
I

______J
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I
I
: SUBVENIR

r�----------�----------- ----+-VEURE i sper at , 2ª p. P 1. 1,.ENTREVEURE
PREVEURE indo perfet 1ª p.sing. 11'REVEURE • 2ª p .sinq.]

"la' . !
": p.slng.,
1� p.pl. I
2ª p.pl . I

3ª p.pl . I
----------�---------

VER;------¡- FORMA O PARADIGMA ¡ SOLUCI�PRoPO�ADA-------¡----------SOLUCI�PROPOSA�A-----------11EMPARENTATS¡lEN LA GRAMATICA DE 1956 I EN LA GRAMATICA DE 1918
I

'1 ESCRIURE =-t subju��;:-�;oerfet --i-�;��;�;����-----t_¡�ª�5ª�7ªJ�;�;�-����;���I<I
.

I
. .

l'
. . .

CIRCUMSCRIURE I I (o escrigués, escriQuessis� ... )

DESCRIURE II INSCRIURE indicatiu perfet escrivi, escrivires, ••.
PRESCRIURE (o escrigui, escriqueres, ... )

1<SUBSCRIURE I
I TRANSCRIURE I ' II! I

,

�R (� SER) t-ger��di---------------¡-";;"t ¡;-;;"tl----------------¡-¡;;;;;;)ª�"t
-------------------

I 1 part
í

cipi passat I estat (o sí cut) i [1ª] estat (a sigutl: [5ª,7ªl estat i

1
- �

1-"-

<

indo preso 1ª p.sing. I sÓc (o 2A.) I [íª�5ª,m s6 (o �)

--------------t-----------------------�-------------------------------- --------------------------------------TENIR I infinitiu tenir (o tindre) I [1ª�5ª, 7ªJ tenir/
ATENIR-SE ' mantenir� etc. obtenir, etc.
CONTENIR ,1DETENIR imperaL 2ª p. sing. li, ten o ti nquesi Uª, 5ª, 7ªJ ti_. ten/
ENTRETENIR I mantén o mantinques, etc. obtén, etc.
MANTENIR
OBTENIR

',1
í

aperat , 2ª p. pl . teniu o tinqueu/

1
Uª,5ª,m teniu/

RETENIR manteniu o lIlantingueu, etc, obteniu, etc.

l SOSTENIR

¡ VENDRE �rticiP:-;;ssat venut,-�enud;------------------¡-¡�ª�5ª�7ªJ-Ve��t�ve���;-----------" CARVENDRE I,!.· (o ve�gut, venguda) l"
__o --

IREVENDRE
I I 1 <

�
VEN 1 R ------rin fi ni ti u-----------rve� i r (�-�;��r e);-----------t_¡�ª , 5ª �7 ª )-���j;;-------------------

ADVENIR I I advenlr, etc. I advenIr, etc.
AVENIR-SE ! i
CONVENIR I imperat. 2ª p.ainq, ' vine
DESAVENIR-SE IDESCONVENIR i

ESDEVENIR I
INTERVENIR '

PERVENIR
I

PREVENIR I
PROVENIR ¡

REVENIR 11'SOBREVENIR
!

vegeu lo veieu)
--------------t--------------------------------

1 rl- ,,- 7a1L �,��, __ �

[1ª,5ª,HJ Y.l!!.
veres o�
viu, véu o vei�
vérelll o veiérem
v�reu o vei�reu
veren o veieren

prevén, etc. {incIos revénJ

intervén o interv� [Caromines]

viu
veieres (o veres)
vei� (o véu)
vei érem to véreml
vei�reu (o véreu)

veieren (o �) ,
__J
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De la taula caldria destacar: lQ) la incorporació de cor

rem, correu, com a formes preferencials del subjuntiu present de
córrer, decisió coherent amb una evolució documentada en les suc

cessives edicions de la 2.1918; 2Q) l'admissió, sempre com a al
ternatives no preferencials, de solucions velaritzades com escri
gués, escriguessis; escrigul, escriguires; tingues, tingueu (im
peratiu); vengut, vensude . 3Q) l' admissió de sent, i la readmis
sió de sigut, en el paradigma de ésser (o ser), paradigma que a

més es distingia deIs antecedents per la consideració de sóc com

a solució preferencial respecte de só; 4Q) la grafia amb � de vi
ne; 5Q) l'admissió, com a solucions secundaries, de tindre i vin
dre (pero no de les corresponents formes d'infinitiu deIs deri
vats de tenir i venir). En general sembla cIar que aquestes in
corporacions o modificacions respecte de la 2.1918 responien a

una voluntat d'apropar els paradigmes literaris als usos de la
llengua parlada.

3.2. Assumpció deIs canvis de les darreres edicions de la G.1918

La Gramatica de 1956 es feia resso, com és logic, de les modifi
cacions significatives de que havien estat objecte les edicions
5ª i 7ª de la Gramatica de l'Institut. Donarem constancia d'a
quest fet en la taula següent, en la qual passarem revista, sen

se voluntat de ser exhaustius, a uns quants passatges de l'obra
que ens ocupa que efectivament eren sensibles a les dites modifi
cacions. Notem que en la taula ens limitarem a donar, per a cada
cas, la referencia de l'edició o de les edicions de la 2.1918 en

que havia actuat la corresponent modificació sense explicitar en

que consistia aquesta, a fi de no reiterar informacions donades
en els SS4.1, 4.2 i 5.1 del Cap. 11.

I -�-----------------�-------------------------------------------------------------------------------,
I
REF. §..1956 I

REF. §..1918 I QüESTló [segons la formulació de la �.1956]

§33 -+11-- z §29 (7ªe��-)
--

El��ms abstr�ctes en-Dr. -ma���li��-�valor, �andor, ;�ror�_;���-;�-��;�;�--
algun cop usats en la llengua literaria com a femenins (d'acord amb la llengua

¡ medieval).

§3S.II�--¡-z §120-¡5ªi7ªeas.� En !'estil epistolar canvindri�-��nser�ar-�istl��-que-fel;�ls ��;;��-;��1
1'0 I �' 'qmt 1 'qum 1 entre lli 1 illi_. i

D§38.VII
¡ ::. ;68 med�-IElS mot�rou, mass�--;forca�;mp��ts ���-�:;;eral�-;endeir.en-�;;��lag��-s;-j

,per prous. masses i forces sobretat quan s'usen no adjuntats al nom al Qual es

IIrefereixen.
------------------�-- --------------------------------------------------------------<

I §58 1::: §95 (5ª/7ªeos.1 I::�,i���'f�n�!�� �:��a;�r�.es formen dos preUrits(dits per i+r ást
í

cs
í

r vaig can-¡
l- _L __.¡__ <

1 §64, 1: §53 15ª!7ªeds.1 !-Entre un pronom acabat en � i un mot comengat en vocal,es troba algun cop usat!
I §79 I len en lloc de !L. Ex.: ens en anem.len l l oc de ens n'anem): us en ha tret (en !

I lloc de us n'ha tretl, aneu's-en-h¡ (en l l oc de aneu-vos-n hi l , II -Alguns escriptors prefereixen escriure í'en hem tret en lloc de el n'hem tret,.
. ,

,usant aix í, excepcionallllent, � en l l oc de !L davant de vocal. I; §124 15ª!7ªedS�IEn conjunts c.om
davant de la casa, dam:������-���:��ot---i.I! olletre's la prepcsi ci

é de di ent davant la casa, damunt la taula, dJOS 1 arnar i . ¡
, , ,

..__-- L- . _;._ _ -----------------------------------------------------,
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------T-------------------------------------------------------------------------------
REF. 6.1956 REF. 5.1918 I QüE5Tló Iseucns la referenci2 de la 6.1956J

- I - I - -

------�----------------_¡_- --------------------------------------------------

§B3 I �: §117 (5ªI7ªeds.) La preposí cí
é

amb es pot usar (en ccncurr énci a amb en o ª-) per a intrnduir la

I designaCló d'un vení cl e. E:,.: Van venir amo la tartana del lic. Llavors mol ts

Ide la nau no pensaren altri! cosa SInO de fuqIr amo les cargues.
>----_._---j'----------------.¡.---------------------------------------------------------------------------

� §120 (5ª/7ªeds.) IQuan un lnflnltlu fa de complement-acusatlu de certs verbs [coro acordar! decl-
1

dir! oferir. prometre. etc.]! admet d'ésser introduit amb la preposiciÓ de.

§95

I --------------------------------------------------------------

I
§107 : §63 med.) El qual no pot substituir el relatiu feble � en les proposicions determinatl-

ves (pot dlr-se He adqUIrit el olCclonari X. el gual és molt complet! pero no

11�(lB----t-1--;-§ó2 fS;',�::l::ar:;O:�h:��::;�::q��::o'�:,��:::��;on';;-;;-so;;"t;-;:
precedit de ia preposlciÓ ª-! en funcIÓ de complement-acusatlu en ies proooslcl
ons relatives expl

í

cat ivas. Ex.: ... el meu pare. qUl. com sabeu. era llavors

I mestre de X .... el Illeu pare. a qUl tot el poble estlmava. fou ...
-Quant a 1 'ús! com a SUbjecte! d'un � feble (arcalc) en les propOSIClons re-

-+
l at ivss deter ainat i ves (b.: Doneu-ho a 1 'home gUI vindra ara mateix). es pot

f ¡dlr que ha estat Ja abandonat per la gran majOrla deIs escrlPtors actuals.
---------- -----------------t-----------------------------------------------------------------------------

1
§118

l'
§96 (5ª/7ªeos.) ¡-En les subordlnades Introduides amb la cOnjUnCIÓ iL que fan que el yerO de la

I 'l'prOPoSlClÓ pr inripal es POsI en condicional (sortJr¡a, haurla 50rt¡ t! haquera

I sortltJ! el verb es posa qener al aent en sub iuntiu i aper+et (ploqués) o en el
I Itemps compost formar amb el subJuntlu imperfet ce l'auxlllar haver (hagues PIO-II 9.!!i). Ex.: Si ploqués no sortJriem. SI hagues ploqut no hauriem sortlt (o no

I Ihaouérem sortIt). En aquestes subordlnades pot emprar-se l 'indlcatlu lmperfet
I !(pioviai en lloc del sub iunt iu illlperfet (�). Ex.: Si piovia no sort ír íen,

II ¡-En aquestes proposicions! certs parlar5 cataians reelllolacen hauria per haqués:
Si haoués plogut, no naquéssim sortit.

_ __ L _

3.3. Variacions respecte els enunciats normatius de la G.1918

La 2.1956 va introduir algunes modificacions, en definitiva molt
poc nombroses, en l'expressió deIs enunciats normatius procedents
del corpus de la Gramatica de l'Institut. Normalment aquestes mo

dificacions, que eren de matís o de detall, no suposaven cap
trencament propiament dit, sinó que sovint venien a constituir el
punt final, logic i previsible, d'una evolució que havia anat
deixant traces en les successives edicions de la Q.1918. Aixo ho
veurem a continuació, en relació amb el breu conjunt de les que
ens han semblat més destacables (no pas per la seva importancia
intrínseca -cap d'aquestes modificacions no en tenia gaire-, sinó
perque afectaven questions d'alguna manera emblematiques de l'or
denació normativa) .

a) Sobre la concordanca del participi passat.- La concordan9a amb
el pronom femení singular la (l'he rebuda) era declarada més exi
gible que amb les, els o en [cf.S73+2.1918,S94]. La novetat d'a
questa introducció d'un matís preferencial en la regla de concor

dan9a era subratllada per Coromines en el Prefacio

b) Sobre l'ús de davant, prop, darrera, etc.,amb els pronoms pos

sessius.- En el S82 es deia que quan les locucions prepositives
del tipus davant de, prop de, darrera de, etc., regeixen un pro
nom personal, els coni urrt s de mi, de tu, etc. "es troben ordina-

411



riament reempla9ats pels possessius corresponents meu, teu, seu,
nostre, vostre". Aquesta afirmació comportava, respecte del que
sobre la qüestió podia llegir-se a la Q.1918, la supressió d'una
matísació restrictiva segons la qual els dits reempla9aments es

produeixen "sobretot si el pronom és de primera o de segona per
s ona" [ e f . S 8 2=f=§.. 19 18 , S 1 24] .

c) Sobre el pronom en com a predicatiu deIs verbs ésser i estar.
En el S86 s' informava, en un registre estrictament descriptiu que
no justificava la declaració de prefer�ncia afegida per Coromi
nes, que el pronom feble en, en concurr�ncia amb ho, es troba
usat com a predicatiu de ésser i estar. Remarquem que aquest
tractament no deixava de ser coherent amb l'evolució de qUe havia
estat objecte la qüestió a la Q.1918: d'una clara desrecomanació
d'aquests usos de en en les primeres edicions ("La llengua li
terar

í

a f arí a e ens dubte bé d' evi tar aquest en, reemp l ece rrt+-I o
sistematicament per ho"), s'havia passat, en les darreres, a la
constatació que "La llengua literaria evita generalment aquest
en", totes les edicions mantenint, tanmateix, l'observació que
"En el llenguatge parlat és freqüent l'ús de en com a predicatiu
(en lloc de ho)" [cf. S86=t=Q.1918, S43. IV (lªed .=t=5ª/7ªeds.) ] .

d) Sobre les seqü�ncies d'adverbis en -ment.- En el S88 es decla
raya que en les dites seqü�ncies és "en general preferible" de no

fer l'admissible supressió de la terminació en tots els adverbis
menys el primer. Tal declaració preferencial no figurava, almenys
d'una manera clara, a la Q.1918 [cf.S88=t=Q.1918,S103].
e) Sobre l'ús de pas.- Segons el text de la Q.1956 [cf.S92], l'ús
de la partícula pas resulta adequat, 1Q) en les proposicions ex

positives negatives, "quan hom nega alguna cosa que es podria in
ferir del que s'ha dit o del que es dira adés"; 2Q) en les propo
sicions interrogatives negatives, "per a preguntar alguna cosa de
la qual es podria inferir talo tal COnSeqüencia"; 3Q) en les
prohibicions comminatóries; 4Q) en el cas d'estar en contacte amb
no, "per a introduir una proposició en qu� el verb no és expres
sat i amb la qual neguem parcialment alIó que es diu en una pro
posició anterior". Aquest tractament era notablement més precís
que el que havia estat donat a la qüestió a la Q.1918, el qual se

centrava basicament en una comparació del pas catala amb el �
frances (cf.Q.1918,S109].

f) Sobre les construccions en/al+infinitiu.- La G.1956 donava com

a cosa feta que la construcció A 1 'entrar jo ... , Al veure' ls tan
pobres ... , etc., de la qual es reconeixia l'equival�ncia amb la

corresponent construcció amb en+infinitiu, "avui [ ... 1 és més
aviat evitada" [cf.S95,nota]. En la Q.1918, en canvi, podia lle
gir-se una ben explícita recomanació a favor de la solució en+in
finitiu [cf.G.1918,S1261. Notem que es tractava d'un cas molt
cIar d'adaptació al registre descriptiu predominant de la Q.1956
d'una intervenció prescriptiva d'origen.

g) Sobre el gir d'obligació tenir de+infinitiu.- La Q.1956 consi
derava "no recomanable" substituir la perífrasi d'obligació haver

de+infinitiu pel corresponent gir amb tenir de [cf.S971. Aquesta
desrecomanació no tenia cap antecedent explícit a la Q.1918: com

ja hem indicat, l'única refer�ncia a les construccions amb tenir
de, que no tenia res de negativa, hi havia aparegut en un text
dedicat a estudiar els casos de possible atracció pel verb prin-
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cipal d'un pronom feble complement d'un infinitiu subordinat [cf.
º-.1918.S97.IIJ

3.4. Incorporació de prescripcions omeses a la G.1918

En la º-.1956 podien llegir-se algunes disposicions normatives que
no pertanyien al corpus de la Gramatica de l'Institut. Cap d'a

questes disposicions. perO. no era nova ni desconeguda: en gene
ral. com ja hem apuntat al 53.1. procedien de les Converses filo

lOgiques i, a més, molt sovint havien estat recollides en manuals
de diversos autors. A continuació n'esmentarem algunes sense en

trar en detalls, només indicant la seva referencia en l'obra que
ens ocupa. així com. cas d'haver-n'hi. la corresponent referencia
de les Converses:

-Declaració de no obligatorietat de l'ú5 de l'article, així com de la particula en, que sol reemola9ar
la forma masculina el. precedint els noms propis de persona; declaració de preferéncia per I 'omissió

d'aquestes formes davant deIs noms d'estrangers i de catalans celebres [cf.§36 � C.Fil.,Barcino, 192]
-Denuncia del mal ús de callar i caure com a verbs pronominals (callar-se i caure's) [cf.§751
-Recomanació d'anar molt en compte amb el maneig de la perifrasi anar a+infinitiu amb valor de futur

[cr.§97 � C,Fil.,Barcino,2!B-9]
-üsnúncí a del gerundi de poster ior

í

t at [cf.§9B � C.Fil.,Barcino,209-214]
-Recomanació de limitar l'ús del signe d'interrogaci6 "¿U a les construccions llargues, quan la se va man-

ca podría induir el lector a no donar-los la deguda entonació interrogativa [cf.§111,nota z C.Fil.,Bar
cino,45]
-Denúncia de casos d'ultracorreció de l'articie neutre, com el de Tots sabem el dificil que �s anar con

tra els interessos creats, i el de No pooria dir-vos el bonica que és aquella noia [cf.§!l! � e.Fil.,
Barcino,!98í200-202j

a) Cal advertir que la relació entre el contingut de les declara
cions de la G.1956 sobre l'ús deIs articIes. i de en, davant de
noms propis de persona i el text de la conversa corresponent [cf.
C.Fil., Ed.Barcino,192J era més aviat generica, si tenim en comp
te que el que feia Fabra en la dita conversa era discutir les po

sicions de Ruyra i de Rovira i Virgili sobre l'ús de en [cf. ,so
bre la qüestió, Cap.IV,53.4.aJ.

b) El primer precede.nt textual de la denúncia de callar-se i cau

re's es trobava. si no ens equivoquem. a El catala i el castella

comparats [cf.Jordana 1933,p.36J.

c) En la
inicial
se. més
(de fet,
del tot,
Signe) ,

sinó del

conversa referida a la qüestió del signe d'interrogació
[cf.C.Fil.,Ed.Barcino,451 Fabra havia semblat inclinar

per conveniencia dialectica que per una real convicció
es tractava de donar la raó. sense acabar de donar-li-la
a un partidari conven9ut de l'ús sistematic del doble

a favor d'un ús restringit no pas del dit doble signe.
signe único

3.5. Conclusions

a) La Q.1956 no aportava cap novetat de primera importancia al

corpus normatiu fabria. El que sí que era una novetat significa
tiva respecte de la immensa majoria de manuals fabristes. és la

posició clarament excentrica que en el text de l'obra ocupaven

els enunciats prescriptius.
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b) En els pocs casos en que pot parlar-se de posicions normatives
realment diferents de les de la Gramatica de l'Institut. aquestes
tendien a situar-se. encara que no sempre. en una linia d'atenua
ció del rigor original que sovint tenia precedents concrets en la
mateixa evolució que havien sofert les diverses edicions de 1'0-
bra canónica. Per bé que se situés dintre d'uns marges estrets.
aquesta linia no deixava de significar que el Fabra deIs últims
anys havia enfocat la seva tasca ordenadora amb una actitud ober

ta. sensible a la conveniencia d'apropar la llengua nonnativa a

la llengua real.
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LA GRAMATICA CATALANA [1962], D'ANTONI M. BADIA MARGARIT

1. I ntroducc i6

Escrita per encarrec d'un editor de Madrid, i redactada, per

tant, en espanyol, la Gramática catalana [B.R.H., Gredos, 1962]
d'Antoni M. Badia Margarit va aparéixer exactament mig segle des
prés de la publicació d'un molt il.lustre precedent, la Gramática
de la lengua catalana de Fabra. L'autor no deixava de fer-se res

so del potencial simbolisme d'aquest fet, i és així que en un pa
r�graf de la Part 1 de l'obra (la qual consistia en un compendi
informatiu sobre la llengua, la filologia i la bibliografia gra
matical catalanes) dedicat a la vidriosa qüestió deIs "criterios
frente al catalán", aprofitava l'obligat optimisme de circumst�n
cies a qué es prestava la mateixa publicació del llibre per donar
a entendre a qui sabés llegir entre línies que, en últim terme,
no hi havia motius de pes perqué la seva opinió sobre l'actitud
deIs interlocutors hispanics davant "el fenómeno cultural de re

cuperación del catalán" diferís gaire de la que amb més llibertat
havia POgut expressar Fabra en el Proleg de la seva esmentada
Gramática. Una opinió de la qual, per cert, el lector podia per
fectament assabentar-se gracies a un estratégic conjunt de notes
que, de fet, ocupaven tant espai com el text en lletra gran [cf.
S4 i Notes 10,12,13, PP.19-20, Vol.I].

L'obra es proposava de donar compte o, més literalment,
aspirava a ser expressió, del dialecte central o barceloní des
d'una perspectiva doble, descriptiva i normativa. Com a gramatica
descriptiva prenia com a objecte "la cualidad lingüística de las
personas mediana o predominantemente cultas de Barcelona" amb la
intenci6 que servís de caracterització de la llengua literaria o

comuna, entenent per aquesta, doncs, més que el model de llengua
usat pels escriptors en la seva feina específica, l'efectiva pro
jecció d'aquest model en totes les practiques lingüístiques, es

crites pero també, i sobretot, orals, del grup social indicat
[cf.S19.2]. Amb aixo l'obra oferia una inusitada precisió sobre
l'objecte que es proposava de descriure (i la mateixa noció de
llengua literaria), ,que no tenia gaires precedents en els manuals
fabristes publicats en el Principat: potser l'únic caldria tro
bar-lo en algunes de les consideracions que figuraven en el pro
leg de la Gramática de 1912. Com a gramatica normativa assumia la
missió de descriure el sistema codificat (per l'Institut d'Estu
dis Catalans, segons explícita precisió de l'autor [cf.S19.3])
que orientava o havia d'orientar l'estat de fet de qué s'ocupava
com a obra descriptiva. L'articulació deIs dos aspectes en els
nombrosos punts en qué els usos descrits se separaven deIs pres
crits es realitzava mitjan9ant el senzill procediment d'assignar
la indicació [n.a.] ("no admés") a totes les locucions í cons

truccions que l'autor considerava negativament sancionades per
la normativa. Era un procediment original o, millor dit, sense

precedents sistematics clars dintre la línia convencional de la
tradició fabrista, de la qual es distanciava per la intenció re

alista de base científico-positiva i a la qual tanmateix s'apro
pava pel fet d'haver d'exposar la norma d'acord amb una logica
d'admissió/exclusió que tendia a suprimir els matisos caracterís
tics del variat registre de les recomanacions d'ús originals de
Fabra. Posats a buscar-li un precedent, potser caldria pensar,
una vegada més, en la manera de fer de la Gramática de 1912 (que

416



per altres motius ja hem vist que constitula una referencia pri
vilegiada per a l'autor), pero fent la important salvetat que el
que en aquella obra podia identificar-se com a pertanyent al ves
sant prescriptiu en definitiva consistia, com no podia ser menys,
en una proposta no consolidada, i com a tal per definició neces

sitada de comentaris i justificacions. Un precedent que, en tot
cas, no sabríem trobar-lo pel cantó de la Gramatica postuma de
1956, car aquesta obra, tot i haver estat publicada recentment
i poder ser igualment qualificada, en un sentit ben estricte, de
descriptiva i normativa alhora, feia ús d'una metodologia que en

lloc de basar-se en l'oposició deIs dos vessants tendia a situar
el segon, per molta extensió que hi ocupés, en els marges d'un
discurs gramatical essencialment centrat en el primer.

Deixant de banda la ja esmentada Part 1, així com la Part
11, que contenia una exposició de l'ortografia basada en una de
tallada descripció fonetica, i la Part IX, que anava dedicada a

la formació de mots, les sis parts centrals de l'obra distribulen
els temes de morfologia i sintaxi en dos grups ben diferenciats:
el primer, format per les cinc primeres, tractava de les "parts
de l'oració" agrupant-les convencionalment (Part 111: "Categorías
nominales"; Part IV: "Categorías pronominales"; Part V: "Conjuga
ción"; Part VI: "Adverbio"; Part VII: "Preposición y conjun
ción"); el segon, consistent en 1 'extensa Part VIII, es presenta
va com un tractat de sintaxi oracional subdividit en dos grans

apartats, respectivament dedicats a l'oració simple i a l'oració
composta. Des d'un punt de vista lingüístic aquestes sis parts,
pero sobretot l'última, suposaven una explícita aplicació al ca

tala de l'aparell conceptual usat per Samuel Gili i Gaya en el
conegut Curso superior de sintaxis espaftola, un llibre que podria
descriure's com una sintaxi de base escolastica tradicional re

foreada per la presa en consideració d'aportacions d'autors com

Bello, Hanssen, R. Lenz, A. Alonso y Henríquez Urefta, etc., i
en general ideologicament inflult per l'estilistica vossleriana
i corrents psicologistes afins. Cal dir que Badia concedia forea
importancia a l'esmentada Part VIII, en la mesura que gracies als
seus desenvolupaments es proposava de subsanar "una gran ausencia
de la bibliografía gramatical catalana" [cf.S254], que segons la
seva apreciació (incontrovertible, si no fos perque deixava de
valorar com creiem que mereix l'aportació de la recent Gramatica
postuma de Fabra) només s'havia ocupat d'ortografia, de morfolo
gia i de "sintaxis de las partes de la oración", pero no pas de
sintaxi de l'oració propiament dita. És indubtable, en tot cas,

que el fet de tractar qüestions com les abordades en aquesta Part
VIII (com ara la classificació de les oracions segons la modali
tat, l'ús de Ls verbs copulatius ser i estar, la concor-denc e . la
coordinació i la subordinació oracionals), així com algunes de
les tractades en parts anteriors (p.ex., la teoria de les perí
frasis, els modes i els temps verbals que ocupava els SS190-228
de la Part V), suposava un esfore conscient d'acabar amb bon nom

bre de les mancances més notories d'una tradició fabrista que,
amb l'excepció a que acabem de referir-nos, sempre s'havia mogut
dintre els límits marcats per la Gramática de 1912. Pero no deixa
de ser curiós que aquest esfore fos fet des d'una perspectiva te
orica que a la seva manera també posava en joc, com havia fet la
dita Gramática de 1912, nombrosos elements de comparació amb
la llengua espanyola.
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En el vessant prescriptiu l'obra encarnava, en linies ge
nerals, una actitud de fidelitat detallista a l'autoritat de Fa
bra que en més d'una ocasió es tradula en una incorporació prac
ticament literal deIs seus enunciats. Aquesta indiscutible fi
delitat era sensible, pero, en certes ocasions, al generalitzat
efecte d'enrigidiment que havia patit la transmissió de les reco

manacions d'ús fabrianes, fenomen que en el seu cas anava facili
tato com apuntavem. per la necessitat metodologica de recórrer a

un procediment analeg a l'ús de l'asterisc de mala formació i/o
inacceptabilitat. Aquest ús sistematic de la indicació [n.a.] no

deixava de ser coherent. per una altra parto amb la intenció ge
neral de l'autor de presentar els enunciats normatius amb un grau

important de distanciament O. si voleu. d'objectivaciÓ (Badia
usava molt sovint l'expressió abstracta "gramática normativa"
per designar la intervenció fabriana). és a dir. d'alguna manera.
com un corpus aseumí t mé s per raó de disciplina que no paso ne

cessariament. de convicció. Volem dir que Badia es prestava ben
pOCo i en tot cas menys que no ho havien feto per exemple, Moll i
Sanchis Guarner, a intervenir amb personalitat prescriptiva pro
pia respecte de totes aquel les qüestions que havien estat objecte
d'una fixació normativa anterior: normalment. quan es permetia
d'incloure algun comentari sobre la norma enunciada, aquest anava

destinat a fer-ne veure les dificultats d'aplicació i se situava
clarament. per tanto en el vessant descriptiu de l'obra. El pro
blema especific de l'objectivació operada radicava en el fet que
no sempre l'autor tenia present l'evolució historica que havia
sofert el corpus normatiu en mans del mateix Fabra. de tal manera

que, per exemple. presentava com a definitives solucions propies
de la 1ª edició de la Gramatica de l'Institut sense prendre en

consideració les diverses modificacions significatives de les úl
times edicions d'aquesta obra O. en menor grau. de la Gramatica
postuma de 1956. Cal dir. tanmateix. que aquesta tendencia reduc
tora anava contrarestada per l'ampliació de perspectives que su

posava. d'un cantó. la inclusió deIs comentaris descriptius rea

listes a que ens hem referit. aixi como d'un altre cantó. la in
corporació de temes gramaticals susceptibles de donar peu a nous

desenvolupaments normatius (i no ens referim especialment als ja
esmentats de la Part VIII. entre els quals tanmateix figurava el
dedicat a l'ús de ser i estar. que paradigmaticament s'inscrivia
en aquesta linia. sinó sobretot a una serie d'observacions d'un
caire més puntual. pero d'importancia indubtable. que apareixien
en les parts precedents).

Dividirem el nostre estudi en dos grans blocs. dels quals
pot dir-se que en linies generals (pero amb excepcions remarca

bIes) es correspondran amb els vessants descriptiu i prescriptiu
de l'obra. En el primer bloc [S2] ens proposem d'analitzar un

bon nombre de temes de sintaxi (majoritariament. de la Part VIII.
pero també uns quants deIs dedicats a la "sintaxi del verb". de
la Part V). que l'autor mateix jutjava com allo que de més nove

dós tenia la seva aportació cientifica. La circumstancia que el
tractament d'aquests temes pugui adscriure's predominantment al
vessant descriptiu es deriva. logicament. de la impossibilitat en

qUe es trobava Badia d'adduir l'autoritat de la "gramática nor

mativa" per referir-s'hi. El proposit principal de l'estudi que
en farem sera de valorar criticament l'aportació de l'autor. d'a
cord amb l'objectiu general d'analitzar el manuals existents més
complets des d'una perspectiva orientada per l'exigencia -teorica
i pedagogica alhora- d'un manual ideal.
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En el segon bloc [§3] ens centrarem primordialment en

el tractament prescriptiu donat a les questions de morfologia i
de sintaxi respecte de les quals l'autor comptava amb l'autoritat
normativa de Fabra. En aquest sentit. dedicarem en primer lloc
una atenció específica a la morfologia verbal. que en el llibre
de Badia era objecte d'un amplíssim desenvolupament. 1 després
ens referirem a la gran varietat de topics normatius restants.
sobre morfologia general i "sintaxi de les parts de l' oració".
amb la intenció d'oferir una imatge al més exacta possible de
quino. era la posició de l' autor com a transmissor de la norma es

tablerta. Al respecte provarem de classificar aquests topics en

funció de la manera com en cada cas se situaven respecte de la
referencia fabriana real. per fer veure. entre altres coses, els
problemes inherents a la noció de "gramatica normativa" amb que
l'autor es referia. per abstracció. a la font última de les pres
cripcions que formulava. Dintre d'aquest segon bloc també consi

derarem. finalment, les intervencions prescriptives mancades de
referencia fabriana a les quals no ens hagim referit dintre els
comentaris del bloc precedent.

2. Remarques sobre questions gramaticals

Ja hem al.ludit. en la precedent Introducció. als temes de sinta
xi mitjan9ant la inclusió deIs quals l'autor es proposava de sub
sanar les mancances de la bibliografia gramatical catalana. Aquí
ens pertoca concretar quins d'aquests temes seran objecte de la
nostra atenció. En realitat, no creiem que hagim de justificar
gaire la selecció que n'hem fet. car entenem que és molt amplia i
suficientment representativa de l'aportació innovadora de Badia;
cal dir. pero. que en general ens hem guiat pel criteri de pren
dre en consideració la importancia que els conferia el mateix au

tor. si s'accepta que aquesta pot mesurar-se per l'extensió mate
rial deIs textos que hi dedicava. Hem decidit. en definitiva. de
referir-nos a deu temes. tots els quals anaven tractats o bé en

la Part V. o bé en la Part VIII, o bé (en una ocasió) entre la
Part IV i les dues Parts esmentades. A continuació indiquem els

epígrafs de que farem ús per designar-los, així com la referencia
deIs textos corresponents:

- Classificació de les perifrasis verbal s [§§190-196; V, ap.61
- El sub iunt iu potencial i el sub iunt iu optatiu [§§197-199; V, ap.7J
- Valor ¡ 65 tlels temps verbal; [§§202-217; V, ap.81
- Classificació de les oracions segons la modalitat [§§255-265; VIII, ap.lal i bl]
- El; veros ser i estar [§§268-270; VIII, ap.lc)]
- Les oraci ons passives i isper sonal s [§112: IV, ap.lb) J §191; V, ap.é I §§273 i 275, VIII, ap.lclJ
- La concornanca [§§278-280¡ VIII, ap.ldll
- Les oracions juxtaposades i coordinades [§§281-2B2 i 286-292; VIII, ap.2a) i bl]
- Classificació de les causal s [§293¡ VIII, ap.2bl]
- Les oracions subordinarles [§§294-308, VIII, ap.2cl]

En l'analisi d'aquests temes ens proposem de guiar-nos pels ob
jectius específics seguents:

a) Donar precisions sobre les fonts de l'autor. Objectiu en prin
cipi facil d'assolir, per tal com la majoria deIs temes conside
rats consistien en una explícita adaptació del Curso superior de
Gili i Gaya. Pero cal dir que, com veurem, en més d'una ocasió
Badia introdula variacions respecte deIs plantejaments de Gili.
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b) Valorar críticament el model d'explicació gramatical posat en

joc, atenent tant al seu contingut conceptual com a les conse

qüencies pedagogiques que se'n deriven. Aquesta valoració críti
ca, tanmateix. procurarem que sigui al menys ideologica possible:
més que de discutir. des d'una perspectiva teorica determinada.
la validesa generica de les premisses conceptuals assumides per

l'autor. es tractara de fer veure les dificultats i contradicci
ons internes deIs seus textos.

c) Indicar quines eren les aportacions que. en el registre pura
ment descriptiu (i fent abstracció. per tanto de la conceptualit
zació en que s'inscrivien). suposaven una positiva novetat res
pecte de la tradició manualística.

d) Donar compte de la intervenció normativa de l'autor (en la me

sura, no gaire Cimplia, en que es donava) en uns camps respecte
deIs quals no podia basar-se -almenys, d'una manera directament
comprovable- en l'autoritat fabriana. En aquest sentit. ens cal
dra avan9ar alguna hipotesi sobre uns quants usos. diguem-ne atí
pics, que l'autor feia de la indicació "[n.a.]".

2.1. Classificació de les perífrasis verbals

Inspirant-se molt directament en 1 'esquema expositiu del Curso
superior de Gili i Gaya [cf.op.cit .. S91-100bis]. Badia dedicava
l'apartat 6 de la Part V [SS190-196] a caracteritzar i classifi
car les perífrasis verbals. una qüestió que mai no havia estat
tractada d'una manera sistematica per Fabra (cf .. pero. les refe
rencies puntuals que podien trobar-se. p.ex., en el S97 de la
Gramatica de l'Institut o en els SS97,99,101 de la Gramatica pos
tuma), i a la qual, dintre la tradició gramatical catalana. només
Sanchis Guarner havia aportat un principi de sistematització ba
sat en una noció de "veu" que provenia, segurament, de Lenz Ccf.
Gramatica valenciana. SS228-233). La idea fonamental que l'autor
prenia de Gili era la de considerar el paper de l'auxiliar en les
perífrasis com una expressió de l'aspecte verbal; d'acord amb ai
xO. la classificació donada no es basava pas en un principi es

tructural. sinó en .el d'establir tot de distincions i subdistin
cions semantiques que. si més no tendencialment. exhauririen els
possibles valors del dit aspecte. Aquesta classificació era la
següent:

l. Valor progressiu •••

r

I
incoatiu: anar a + infinitiu

rompre a + infinitiu

1 aproximatiu: venir a + infinitiu

i reiteratiu: tornar a + infinitiu

obligatiu: haver de + infinitiu

probable: deure + infinitiu

possible: poder + infinitiu

11. Valor duratiu •.••

restar + gerundi
1-- .

I anar + gerundl.
I venir + gerundl.
I segUIr + gerundI
L

420



111. Valor perfectiu •

r ponderatiu: arrihar a + infinitiu

temporal: acabar de + infinitiu
resolutiu: tenir + participi

I quedar + parÚcipi
• I consecut iu fl, restar + part icipi

I daixar + aar t it i p i
anterior: haver + particioi

.

I passiu: �sser + participi

l resul tatiu: estar + par t it i pi

Una classificació d'aquest tipus té, al nostre entendre,
molta més utilitat pedagOgica (i en aquest sentit, és un indubta
ble mérit de l'autor el fet d'haver-Ia introdu�da) que no pas va

lor teOric. PerO fins i tot des d'una Optica pedagógica presenta
un problema fonamental: el deIs seus límits. Volem dir, senzilla
ment, que a partir d'una noció d'aspecte verbal tan amplia i poc
determinada com la que, de fet, es posava en joc, resulta real
ment difícil de decidir on acaben les construccions perifrasti
ques i on comencen les que no ho són. Gili i Gaya havia donat una

resposta formalment senzilla al problema: "Para distinguir si un

verbo está empleado como auxiliar basta fijarse en si ha perdido
su significado propio", perO reconeixia que en l'aplicació d'a
quest criteri es donaven "amplias zonas de incertidumbre" [ef.
Curso superior,SS89,90J. Badia assumia, genéricament, el criteri
(tot mostrant-se conscient, també, de les seves dificultats d'a
plicació), perO tendia a complicar-lo, deixant-se endur per una

voluntat de matisació que el portava a distingir entre el que
anomenava les perífrasis "con función gramatical común" (que in
clourien el perfecte perifrastic -que no figurava en la classifi
cació-, els temps compostos amb haver, la passiva amb ser i les
construccions d'obligació i de probabilitat amb haver de i deure
+ infinitiu, i que es definirien per la preséncia d'un auxiliar
que hauria perdut tota relació amb el seu "significat propi"), i
les perífrasis "con valor semántico propio" (que serien les res

tants i tindrien un auxiliar que, tot i perdre-hi el valor seman
tic que té quan és usat com a verb "independent", aportaria a la
per1frasi una e i cm

í fi c ac i ó

emparentable amb el dit valor) .

De fet, a més del problema de principi de la delimitació
de l'extensió del concepte de per1frasi verbal. aquesta classifi
cació no deixava de presentar un bon nombre de dificultats con

cretes. A continuació donarem compte de les principals.

a) Com pot veure's, en la classificació només hi figurava, com a

perífrasi d'obligació, haver de + infinitiu. Era una decisió, en

principi, sorprenent, car suposava l'exclusió de possibilitats
que, des de punts de vista diversos, podrien semblar correspondre
a aquesta noció. En concret, suposava excloure:

l. La construcció impersonal caldre + infinitiu. Cal dir que,

d'acord amb el criteri d'identificar els auxiliars per la perdua
de "significat propi", era una exclusió justificada. PerO el pro
blema és que, en el text espec1ficament dedicat als girs d'obli
gació [cf.S192.1J, Badia no s'estava de considerar per1frasi la
dita construcció, amb la qual cosa perdia la coherencia mantingu
da en la classificació.
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11. La construcció tenir de + infinitiu. Exclusió atribuIble. en

principio a mer oblit. un oblit que s'estenia al ja esmentat text
del S192.1. en el qual. tanmateix. l'autor no deixava de referir
se. per condemnar-lo. al gir tenir que + infinitiu (com també hi
condemnava el gir haver-hi que + infinitiu). Cal dir. pero. que
el silenci relatiu a tenir de no es mantenia pas en tota l'obra:
la construcció apareixia. exemplificada per s'ho tenen de fer
soIs. en el marc d'un text dedicat a descriure el fenomen d'ab
sorció deIs pronoms febles pel verb principal [cf.Sl17.2]. Am)) la
qual cosa la sort que mereixia el cas d'aquesta construcció re

sultava ser practicament identica a la que havia tingut en la
Gramatica de l'Institut [cf.oP.cit.,SS97.11 i 132].

111. La construcció deure + infinitiu (s'entén. amb valor d'obli
gació). Exclusió també justificable pel criteri de la perdua de
significat propi: deure. en el cas considerat, manté el sentit
fonamental. No h í haurí e , doncs, res a d i r , si no fos perque, en

el ja citat S192.1, la construcció no solament era exclosa de ser

considerada perífrasi, sinó que anava condemnada mitjancant una

indicació "[n.a.]": decisió francament problematica. per prendre
la qual Badia devia haver-se deixat guiar per una certa tradició,
més oral que no pas escrita, del fabrisme ultrancer. Aquí només
indicarem breument dos aspectes de la qüestió: 1Q) que la cons

trucció és comunament usada en valencia, i 2Q) que Fabra en dona
va compte en 1 'entrada deure del D.G.L.C.

b) La classificació inclola, sense respectar el criteri de la
perdua de sentit propi, la construcció poder + infinitiu. Era una

incoherencia que Gili i Gaya s'havia estalviat en la classifica
ció que havia servit de model a Badia, per tal com havia conside
rat l'homoleg gir castella (junt amb els corresponents als verbs
deber. querer i saber) com un cas de construcció de "verb modal".
i no com una perífrasi amb auxiliar [cf.Curso superior.S110bis].

c) El caracter perifrastic de les construccions "perfectives" amb
valor "consecutiu" (quedar, restar i deixar + participi) és par
ticularment discutible, volem dir, des de la mateixa optica de
l'autor. Car no resulta gens cIar que, suposant que en tals cons

truccions es doni efectivament un fenomen de "pérdua de signifi
cació propia" deIs esmentats verbs (cosa dubtosa per si mateixa),
aquest fenomen s'hagi d'atribuir a la circumstancia que vagin
acompanyats d'un participi: el valor d'aquests verbs sembla ser

ben bé el mateix quan els acompanya un adjectiu. Així. els exem

pIes que addula Badia per il. lustrar els tres casos, que eren

[cf.S196]: així les conversacions quedaven interrompudes, l'afer
resta arranjat, la teva decisió em deixa parat, no creiem que

corresponguin a tipus realment distingibles deIs representats, p.
ex .. per van quedar amics, ell ha restat fidel i ell resta estu
Eefacte. deixa' l tranquil i l'hem deixat tot sol (exemples que
hem pres del D.G.L.C., on precisament es troben adduIts per il
lustrar les mateixes accepcions de quedar, restar i deixar que
també hi il.lustren l'afer queda arranjat, l'afer resta arranjat
[!] i aquesta desgracia l'ha deixat consternat)

d) Des d'una optica purista podria sorprendre la inclusió de les
perífrasis amb el verb venir, tant la de valor "aproximatiu" (ve
nir a + infinitiu) com la de valor duratiu (venir + gerundi). De
l'una i de l'altra Badia reconeixia que tenen un caracter poc ge
nUí, castellanitzant. pero s'inclinava a acceptar-les pel fet que
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són usades correntment en la llengua moderna [cf.SS194b i 195]

e) Des de la mateixa óptica purista també podria sorprendre la
inclusió del gir duratiu seguir + gerundi, el qual des de fa
anys, com és sabut, s'ha convertit en un blanc privilegiat de la
intervenció deIs correctors, que tendeixen a substituir-lo siste
maticament per continuar + gerundio Badia, tanmateix, no expres
saya cap reserva sobre l'acceptabilitat del giro Declarava tenir
dubtes, en canvi, sobre la seva condició de per1frasi, en la me

sura que seguir h i figura amb una accepció, la de 'continuar',
que també podria ser que tingués com a verb "independent". Afegim
que la construcció afi, continuar + gerundi, era objecte d'un co

mentari en que es justificava la seva exclusió de la classifica
ció pel "significat prop i

"

que hi manté el verb [cf.S193.1].

2.2. El subiuntiu potencial i el subjuntiu optatiu

En l'apartat 7 de la Part V, dedicat als modes verbals, Badia
oferia una exposició deIs usos del subjuntiu [S197-199] de la
qual pot dir-se que, per la seva extensió i l'intent de sistema
tització que comportava, no tenia precedents en la manual1stica
catalana. Seguint molt de prop Gili i Gaya [cf.Curso superior,
SS108-115], l ' autor d í

s t í

ns
í

e . "para mejor claridad expositiva",
entre un aub.i unt

í

u "potencial" i un subjuntiu "optatiu", amb la
qual cosa actualitzava el tradicional procediment de les gramati
ques llatines de conferir valor pedagógic a les distincions se

mantiques que recolzessin en una oposició formal del greco Aques
ta distinció constitula la base d'un esquema expositiu que, com

en l'obra de Gili, sorgia de la possibilitat d'aplicar-Ia tant a

oracions subordinades com a oracions independents. Pel que fa a

les primeres, 1 'esquema seguia una classificació que, de fet, es

redula a una tipologia deIs respectius verbs rectors [cf.S197.2]:

Subjuntiu potencial
1. Verbs de dubte o ignorancia
2. Verbs de temor
3. Verbs d'emoció
4. Veros de p05sibiJitat i probabilitat

Subjuntiu optatiu , 1. Verbs de necessitat i impersonals
i 'i
I l..

l
Verbs de voluntat o noiuntat

Observem que només un deIs casos contemplats per aquesta cIassi
ficació, el deIs verbs de temor, havia estat objecte d'un desen
volupament fabria m1nimament sistematic. Badia el tractava reco

llint amb detall el conegut text del S107 de la Gramatica de
l'Institut en que Fabra, en un registre hipotetic. havia proposat
un sistema coherent amb la supressi6 de l'amfibologia inherent al
tipus temo que no vinguin per reducció del seu ús a les. construc
cions amb no expletiu. L'única diferencia significativa entre els
dos tractaments residia en el fet que Badia entenia la proposta
fabriana com a definitiva, i és per aixó que s'hi referia com a

dictada per la "gramática normativa" [cf. S198. 2 .i . eape c i a Ime n t .

Nota 7, p.404, Vol.I].

No cal dir que l'autor també integrava en el seu esquema
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expositiu altres tractaments de procedencia fabriana. Pero la
virtut principal d'aquest esquema (i del fet de tenir present com

l'havia omplert Gili i Gaya) era, precisament, la de proporcio
nar-li l'avinentesa de prendre en consideració diversos casos que
no havien estat tractats en les gramatiques de Fabra i que, per
aixo mateix, l'abocaven a intervenir normativament en un terreny
verge o, si voleu, a fer un ús de la indicació "[n.a.]" que no

es podia emparar directament en l'autoritat fabriana. Un ús del
qual no sabriem dir, en termes generals, en quina mesura es basa
va en l'estricta intulció lingüistica de l'autor i en quina mesu

ra es feia resso d'una certa tradició oral del fabrisme.

A continuació ens referirem a unes quantes observacions
interessants del text de Badia. Notem que moltes d'aquestes ob
servacions eren represes sense variacions importants en altres
indrets de l'obra, com ara en l'estudi deIs temps verbals [55213-
217, V, ap.7] o en l'estudi de les oracions segons la modalitat o

l' anomenat "cri teri subj ect i u" [55256-265, VII I, ap. lb) ] .

a) Potser l'observació d'un valor més general era aquella en que
se sostenia que si bé el subjuntiu "optatiu" es presta, en cata
la, a ser usat en oracions independents (l'autor addula exemples
com que parli, tant de bo que me' l regalin, visca el Papa!, ggi
fos d'ell!), no s'esdevé el mateix amb el subjuntiu "potencial".
D'acord amb aixo, Badia denunciava com a castellanismes, més o

menys vius en el "catalán habitual" -i els assignava la indicació

"[n.a.]"- construccions com potser vingui, tal vegada no ens es

crigui, tal vegada el coneguis i tal vegada fos millor [5197.3].

b) Hi havia un parell d'observacions que es referien a l'ús del
subjuntiu "potencial" en les construccions de relatiu suscepti
bles d'expressar un fet de realització incerta (les quals, per

cert, anaven tractades sense cap justificació explicita en el pa

ragraf dedicat a les completives de verbs de dubte i ignorancia).
La primera es referia al cas general, a bastament contemplat en

els manuals fabristes [cf. ,p.ex.,2.1918,596], en que el present
de subjuntiu pot alternar amb el futur, com ara a faré allo que

diguis/faré allo que diras, insistint en el caracter "más correc

to" de la segona solució (pero sense considerar "[n.a.]" la sego

na) i oposant les dues a la representada per faré allo que dius
d'acord amb la distinció "antecedent desconegut o dubtós"l"ante
cedent conegut" [5198.1c)].

La segona observació es referia, en canvi, a un cas par

ticular, el qual, si no anem errats, no havia estat explicitament
considerat per Fabra. Era un cas en que l'ús del present de sub
junti� s'oposaria d'una manera sistematica al del futur, en fun
ció de la condició respectivament indeterminada i determinada de

l'antecedent: un dia que vingui vs. el dia que vindré, en el sen

tit que l'autor declarava "[n.a.]" la solució que comportaria,
d'alguna manera, la neutralització de la dita oposició: el dia
gue vingui [5198.1c) i Nota 5, p.403, Vol.I]. Amb aquesta inter

venció Badia pecava, al nostre entendre, d'un excés de rigor: no

creiem, en efecte, que l'existencia del tipus un dia que vingui
constitueixi un motiu suficient per enrigidir una norma generica
que, d'acord amb l'explicita formulació de Fabra [cf. el ja citat
S96 de la Gramatica de l'Institut], permet l'alternan9a el dia
gue vindré/el dia que vingui.
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c) Assenyalem dues observacions més, que tenien un caracter pun

tual, car es referien a les restriccions d'ús del subjuntiu "oP
tatiu" en completives dependents deIs verbs esperar i confiar,
considerats com a verbs de "voluntat i noluntat". Pel que fa al

primer verb, l'autor distingia entre l'accepció 'restar a l'espe
ra de', que fóra adequada al subjuntiu (espero que pari de plou
re, esperavem que arribés el tren de la una), i l'accepció 'tenir

esperan9a', que exigiria indicatiu (esperen que els ho direm, es

peravem gue arribaria amb el tren de la una, amb esperen que ele:
ho diguem [n.a.] i esperavem gue arribés amb el tren de la una

[n.a.]) [5199.2.c)]. Cal dir que la posició de Badia era coherent
amb l'exemplificació que, sobre les dues esmentades accepcions de

esperar, figura en la corresponent entrada del D.G.L.C.

Pel que fa a confiar, Badia sostenia que la distinció que
f a el caste 11 a entre conf ío en que se ha 11 evado el premi o i con

fío en gue se haya llevado el premio el catala ha d'expressar-la
"sense moure's de l'indicatiu", recorrent a confio gue s'ha em

portat el premi vs. confio gue s'haura emportat el premi (i no

pas, doncs, a confio gue s'hagi emportat el premi [n.a.]) [5199.
2c)]. En aquest cas l'autor semblava basar-se exclusivament en la
seva intulció, si més no en la mesura que el D.G.L.C. no diu res

sobre les completives de confiar.

2.3. Valor i ús deIs temps verbals

Un altre deIs temes d'obligat tractament en els manuals gramati
cals de nivell no elemental que havia estat practicament deixat
de banda per la tradició catalana era el referit als diversos
usos i valors susceptibles de ser encarnats pels temps verbals.

Badia, de fet, només havia POgut prendre com a referencia algunes
observacions puntuals que podien llegir-se en les obres de Fabra
i d'algun altre autor (Jordana), i no havia pogut comptar, doncs,
amb cap precedent sistematic mínimament complet (car els tracta
ments que havien donat a la qüestió Marva [cf.Curs practic,563] i
Sanchis Guarner [cf.Gramatica valenciana,55167 i 221] tenien un

caracter escarransidament escolastic). La seva exposició, que

ocupava gairebé tot _l'apartat 8 de la Part V [55202-217], seguia
molt de prop, una vegada més, la del Curso superior de Gili i Ga
ya [cf.oP.cit.,5120-140], cosa que es tradula, potser amb més in
tensitat que en altres ocasions, en un recurs sovintejat a la

comparac i ó amb l' e s p arryo l . Ten i a, f onamenta lment, un c ar-e c t er

descriptiu (com a descripció sistematitzada contemplava un nombre

realment ample de casos) pero també incidia en el registre pres

criptiu, dintre el qual afegia als pocs comentaris que tenien una

base tradicional algunes observacions que podrien considerar-se

noves, normalment induldes pel seguiment de 1 'esquema de Gili. La
nostra analisi se centrara en aquest darrer tipus d'observacions,
pero no deixara de referir-se a altres punts que també ens han

semblat dignes de remarca.

a) Badia afirmava [5203.4] que l'ús del present d'indicatiu amb
valor de futur, i no pas del futur mateix, en les condicionals
(si dema porten la factura la pagarem en lloc de si dema portaran
la factura la pagarem) no solament és del tot corrent, sin6 que

constitueix la solució "hoy correcta". Aquesta clara presa de po

sició anava matisada, pero, en una nota que es referia a la pos

sibilitat descartada en el termes següents: "el catalán literario
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no ha renunciado, al parecer, a reintroducir un día ese futuro"
[Nota 12,p.419,Vol.I]. La nota, que inusualment reflectia una

certa vacil.lació de l'autor sobre l'estat definitiu d'una qües
tió normativa, de fet al. ludia a una tímida proposta de les pri
meres edicions de la Gramatica de l'Institut [cf.Q.1918,1ªed.,
§961 que, com ja hem tingut ocasió de comentar, Fabra havia deci
dit de retirar a partir de la 5ª edició.

b) Tenia un indubtable interés, sobretot en la mesura que. si no

anem errats, estava totalment mancada de precedents tradicional:::.
la formulació segons la qual l'imperfet d'indicatiu. usat com a

"temps relatiu", només pot substituir el perfet quan el seu sig
nificat duratiu va restringit, fins a anul.lar-se del tot. per

una explícita determinació temporal (s'entén. de caracter no du
ratiu) [§204.2]. Aquesta formulació, que hem procurat de recollir
amb fidelitat, no deixava, tanmateix, de ser problematica. En
primer lloc. i d'una manera circumstancial, pel fet que l'exemple
amb qué Badia la il.lustrava (dos anys després publicava més poe

sies) no acabava de deixar cIar que efectivament es referís a un

imperfet usat com a "temps relatiu". (No t.em que el corresponent
exemple de Gili [cf.Curso superior,§1241 s'adequava millor al
cas: Al amanecer salió el ejército. atravesó la montafta. y poco

después establecía contacto con el enemigo.) Pero també era pro

blematica de principi. per tal com no acotava amb precisió els
límits de la seva validesa. Car semblava autoritzar construccions
com, p.ex .. Quan arribava a casa, encara no sabia la notícia que
molt probablement el mateix autor no hauria considerat accepta
bIes.

c) Després de fer la consideració que, en termes generals, els
usos deIs perfets catala i espanyol són coincidents, Badia es re

feria a l'existéncia de la construcció castellana, d'ús no gene

ral, le vi esta maftana per observar que en catala només pot tra
duir-se per l'he vist aquest matí [§2305.3]. Remarquem que l'ob

servació, que era feta en un registre merament descriptiu, actu
alment tindria una incidéncia normativa que l'autor, segurament,
no podia preveure en el seu momento En tot cas, el cert és que no

considerava necessari d'explicitar. en el marc de referéncia. el

caracter "[n.a.]" de.construccions com el vaig veure aquest matí,
que avui estem condemnats a sentir sovint.

d) L'autor dedicava forqa atenció a denunciar com a castellanit
zant l'ús deIs dos futurs per expressar probabilitat (seran es

tudiants [n.al/deuen ser estudiants; seran les deu [n.a.l/deuen
ser les deu [§209.31; a hores d'ara ja hauran arribat [n.a.l/�
hores d'ara ja deuen haver arribat [§210.21), així com el deIs
dos condicionals per expressar probabilitat referida al passat
(seria el soroll del vent [n.a.l /devia ser el soroll del vent

[§211.2]; haurien tocat les deu [n.a.l/devien haver tocat les deu

[§212.2]). Notem que aquestes preses de posició no corresponien a

cap indicació de les gramatiques de Fabra de 1912 i de 1918 (ni
de les Converses filologiques) i només tenien un precedent. que

sapiguem, en El catala i el castella comparats, de C.A.Jordana

(cf.Jordana 1933,p.261.

No sembla que tingués cap precedent, en canvi, l'aprecia
ció més matisada (concretament, la de ser "menys incorrectes" que

els que acabem d'esmentar, o "no molt genulns") que mereixien a

l'autor els usos concessius del futur simple (el tren vindra. si
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vols, amb retard, pero nosaltres hem de ser a l'estació a l'hora
prevista [S209.3]) i del condicional simple (ell diria, certa
ment, barbaritats, pero era d'una simpatia extraordinaria [S212.
2]). En una linia semblant se situava la valoració del futur dit
de sorpresa que apareix en construccions interrogativo-exclamati
ves del tipus t'atreviras a negar-ho?, considerades menys recoma

nables que les corresponents construccions amb present: t'atre
veixes encara a negar-ho? [S209.3].

e) Badia també dedicava for9a atenció a les construccions dites
"de cortesia", que posen en joc diversos usos de l'imperfet d'in
dicatiu i deIs condicionals. Notem, en aquest sentit, l'observa
ció segons la qual, "en igualtat de circumstancies", és més genui
l'imperfet que no pas el condicional en casos com el de volia/
voldria demanar-li un favor i el de podies/podries estudiar una

mica més [S211.3], aixi com la que denunciava com a absolutament
incorrecte l'ús del plusquamperfet de subjuntiu (hagués pogut ser

ser més exacte [n.a.]) en lloc del condicional compost (hauria
pogut ser més exacte) [S212.3].

f) El cas de substitució del condicional compost pel plusquamper
fet de subjuntiu a qué acabem de referir-nos no era l'únic denun
ciat per l'autor. Badia també recollia l'apreciació -molt repeti
da en els manuals fabristes, i que procedia de la Gramatica de
l'Institut on, tanmateix, havia estat objecte d'una formulació
poc tallant [cf.§.1918,S96]- segons la qual el condicional com

post no pot alternar amb el plusquamperfet de subjuntiu en la
principal de subordinades condicionals i concessives que fan ús
del segon temps (si ho haguéssiu dit abans hauriem -o haguérem
pogut arreglar-ho/ si ho haguéssiu dit abans, haguéssim pogut ar
reglar-ho [n.a.] o encara que hagués insistit molt, ens hauríem
mantingut ferms/ encara que hagués insistit molt, ens haguéssim
mantingut ferms [n.a.] [S212.4]. Recordem, aqui, que en la Grama
tica postuma [cf.§.1956,Sl18] Fabra s'havia referit a aquesta al

ternan9a en un registre merament descriptiu, cosa que, d'alguna
manera, comportava una ulterior atenuació del referit tractament
de la Gramatica de l'Institut.

2.4. Classificació de les oracions segons la modalitat

Un deIs temes ampliament tractats en el llibre que més s'adequava
a l'expressa voluntat de l'autor d'omplir els buits de la biblio
grafia gramatical catalana era el de la classificació i caracte
rització de les oracions segons la modalitat [cf.Part VIII, ap.

la) ,S255 i ap.1b) ,S256-265]. La qüestió, realment, mai no havia
merescut cap atenció important en els manuals precedents: si les

gramatiques de Fabra només hi havien al.ludit en la mesura que

parlaven de fenomens formals associats a modalitats no declarati
ves, les obres de Marva [cf.Curs practic,S26], de Moll [cf.Grama
tica catalana referida especialment ... ,S100] i de Sanchig Guarner
[cf.Gramatica valenciana,S154J es limitaven a referir�s'hi d'una
manera absolutament genérica, per cobrir l'expedient. Badia,
doncs, també en aquesta qüestió es deixava guiar gairebé exclusi
vament per Gili i Gaya [cf.Curso superior,S32-41], i no només pel
que fa al plantejament conceptual general, sinó també respecte
deIs continguts concrets. Aixi, per exemple, el seu tractament
anava d'entrada únicament referit, com en l'obra de Gili, a 1'0-
ració simple, per molt que la tipologia avan9ada fos considerada
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extensible de dret a l'oració composta. 1 així, també, la classi
ficació de l'esmentada oració simple segons el que l'autor solia
anomenar "criteri subjectiu" (amb preferencia a l'expressió "qua-
litat psicologica del judici", que era la privilegiada per Gili),
anava presentada conjuntament amb una altra classificació segons
el dictum o, si voleu, segons el "criteri objectiu" (expressió
preferida per Badia) o segons la "naturalesa del predicat" (ex
pressió més usada per Gili).

Pero cal remarcar que no tot era estricta fidelitat en el
plantejament de l'autor: la classificació que aquí ens ocupa, que
per a Gili [cf.Curso superior,S32] era com segueix:

Dracions segons la qualitat
psicologica del judici

r exc 1 amat i ves

I de possibilitat
dubitatives

I interrogatives

I afirmatives
! negatives

¡ optatives
exhortatives

quedava transformada, en l'obra de Badia, en la següent [cf.S255]

f indicatives
I
de possibilitat

I dubitatives

l optati vesexhortatives
Oracions segons el criteri

predicat

r afirmatives
segons el judi ci

l
negatl ves

interrogatives
exclamatives

Encara que segurament pensada amb la intenció de refinar l'apor
tació de Gili, aquesta classificació no deixava de comportar, se

gons el nostre parer, uns quants problemes específics. ÉS en

aquests problemes que ens ha semblat indicat de centrar la nostra
exposició.

sub iect iu

a) La distinció entre els apartats "segons el predicat" i "segons
el jUdici", a més de no quedar suficientment explicada en el
text, suposava, de fet, una molt discutible introducció en l'am
bit del "criteri subjectiu" d'un concepte originariament pensat
com a propi -i decisori- del "criteri objectiu".

b) En aquest poc clarificat apartat "segons el predicat", Badia
es permetia d'introduir una categoria aparentment ignorada per
Gili, la de les oracions dites indicatives. Pero atenent a la ca

racterització que en el text en donava ("sirven para formular
r ... ] todos aquellos casos en que a la expresión gramatical de la
oración corresponde una realidad objetiva" [S257]), així com als
exemples addults (l'home és mortal, dues coses iguals a una ter
�era són iguals entre si, vindra a les set, ta germana portava
una capsa, Jaume 1 va reconquerir Mallorca [S257]), no costa gai-
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re de veure que, de fet, l'autor no oferia cap mitja real per
distingir la "nova" categoria de la de les oracions afirmatives
d'ell mateix i de Gili, com es dedueix no tan soIs deIs exemples
amb que il.lustrava aquesta darrera (el correu ha arribat tard,
encara publicara més llibres, es diu Joan [S262]), sinó també
deIs textos amb que anava caracteritzada (cf., p.ex., "Son afir
mativas o negativas las oraciones, según correspondan o no a la
realidad objetiva" [S262]).

En realitat, sembla cIar que la nova categoria de Badia
intencionalment es corresponia -per molt que la caracterització
que en donava no ens permeti, en rigor, de demostrar-ho- amb la
eategoria de les oracions que en el text de Gili (que no destaca
va, tampoc, per l'habilitat d'estalviar-se referencies metafísi
que s en les seves caracteritzacions) eren anomenades "aseverati
vas", "enunciativas" (1 "declarativas", una categoria que en l'es
mentat text anava caracteritzada, sense que la sinopsi que abans
hem reprodult ho reflectís, com a incloent les oracions dites
"afirmativas" i "negativas".

e) Acceptada aquesta hipotesi, i deixant de banda confusions ter
minologiques i definitories, sembla que l'opció de Badia d'intro
duir un principi de subelassificació dintre l'ambit del "eriteri
subjeetiu" ha d'explicar-se com un intent de donar compte del fet
que entre els ítems individuats segons aquest criteri, en comptes
d'haver-hi una sistematica relació d'exclusió, poden donar-se di
verses compatibilitats. Un intent que, per molt implícit que fos,
en tot eas volia ser més sistematic, o si més no més tradulble en

esquema, que la referencia que Gili havia fet a la qüestió en la
seva introducció general al criteri subjectiu, en la qual es feia
veure, p.ex., que una exclamativa pot ser afirmativa o negativa,
o també dubitativa, exhortativa, etc. [cf.Curso superior,S331.

Tanmateix cal dir que, incorporant aquesta bipartició, la
elassificació de Badia no feia més que introduir una ordenació
encara més arbitraria que l'inordenat calaix de sastre de Gili.
En primer lloc, per la manifesta inexistencia de cap principi mí
nimament operatiu capac de justificar la inclusió en un mateix
apartat de les afirmatives i negatives, per un cantó, i de les
interrogatives i exclamatives, per un altre cantó. 1, en segon

lloc, perque la bipartició, en suggerir l'existencia d'una combi
natoria lliure entre els items deIs dos apartats, resultava del
tot incapac de reflectir una part important del que se sostenia
en els desenvolupaments efectius de l'autor. Sense entrar en gai
res detalls, no donava compte, per exemple, de fets tan impor
tants com que lQ) l'affibit de les interrogatives [ef.S264] anés

dividit, grosso modo, en dos subconjunts: el de les que interfe
rien amb les de dubte i possibilitat de l'altre apartat (pero no

amb cap altre ítem d'aquest) i el de les que no resultaven de cap

interferencia amb l'apartat en qüestió; o com que, semblantment,
2Q) l'ambit de les exclamatives [cf.S265] es dividís en un sub
conjunt d'interfereneia (en el seu cas, amb les optatives i ex

hortatives) i en un subconjunt diguem-ne irreductible o puro

2.5. EIs verbs ser i estar

En el mare de l'exposició que traetava de les oraeions simples
classificades segons el "criteri objectiu", i dintre la part que
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es referia a les oracions atributives o de "predicado nominal",
Badia dedicava un llarg desenvolupament a la qüesti6 de l'ús deIs
verbs copulatius ser i estar [cf.ap.1c) ,Part VIII,SS269-270]. Era
aquesta, de fet, una qüesti6 que mai no havia estat tractada amb
un minim d'amplitud per Fabra ni, més generalment, pels manuals
fabristes.

El desenvolupament s'estructurava en tres parts ben dife
renciades. En la primera [S269.2-3], després de descriure les te
oritzacions que sobre l'ús deIs corresponents verbs castellans
havia aportat una tradici6 que anava de Bello a Gili i Gaya, pas
sant per Hanssen, Morley i altres autors, Badia s'apropiava de la
contribuci6 de Hanssen, segons la qual la diferencia entre les
oracions atributives amb ser i les oracions amb estar correspon
dria essencialment a la distinci6 entre un valor aspectual imper
fectiu i un valor aspectual perfectiu, com a suficient per donar
compte, no pas deIs usos efectius del catala parlat, pero si deIs
usos del catala normativitzat per una "doctrina gramatical posi
tiva" que passava a exposar en la segona part [S269.4]. Aquesta
doctrina consistia, basicament, a disposar els usos normatius de
ser i estar d'acord amb un esquema sintactic sui generis, gracies
al qual es distingien cinc tipus de construccions, tres de refe
rits a oracions atributives propiament dites: a) amb verb copu
latiu + atribut en general (és a dir: atribut no compres en els
tipus Q i � següents); b) amb verb copulatiu + adjectiu qualifi
catiu; c) amb verb copulatiu + participi, i els dos restants a

usos intransitius deIs verbs considerats: d) amb verb + comple
ment locatiu; e) corresponents al que l'autor anomenava "signifi
cat etimologic" de � i estar. Cal dir que el valor prescriptiu
d'aquest esquema, per molt que l'autor es referis a les posicions
de la "gramatica normativa" sobre la qüesti6 sense introduir for
malment cap reserva sobre el caracter hipotetic o, si més no, poc

consolidat, de les dites posicions, no recolzava en més autpritat
que la que Badia conferia a un article de R. Aramon de 1957 , i a

uns quants exemples de Fabra, extrets del D.G.L.C. Finalment, en

la tercera part [S270], cenyint-se al procediment expositiu ca

racteristic de tot el llibre, pero en aquest cas fent-ne un ús
intencionadament més ampli i detallat, Badia es referia a la dis
tancia existent entre el model normatiu i la llengua parlada, i
es mostrava partidari, en relaci6 amb uns quants punts de con

flicte patent, d'una atenuaci6 del sistema exposat i, més gene

ralment, d'una realista aproximaci6 d'aquest al sistema del cas

tella.

No creiem necessari d'analitzar amb detall. aqui, tot el
text de Badia. perqUe f6ra ficar-nos en un terreny prou autorit
zadament desbross�t per Sola. i aixo en treballs assequibles de
recent publicaci6. Diguem. només. que la posici6 de Sola ens

sembla assumible sense reserves, tant pel que fa a la tesi gene
ral segons la qual l'aportaci6 teorica de Badia patia de circula

ritat, en el sentit que l'oposici6 aspectual imperfectiu/perfec
tiu. en lloc d'oferir una veritable explicaci6 deIs usos norma

tius catalans. de fet anava subordinada a aquests mateixos usos

prescrits. com en relaci6 amb els oblits parcials i indetermina-

1. Cf. "Notes sobre alguns cales sintactics en l'actual catala literari", a Syntactica und Stilistica (Festschr.

6alillscheg, 1957, pp. 1-33.
2. Cf. ·Ser i estar en el catala d'avui", i ·Ser i estar: una proposta realista·, a Sola 1987a, pp. 11-51 i 53-

82, respectiva.ent.
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cions que poden trobar-se en l'esquema sintactic a qUe acabem de
referir-nos (del qual cal dir, per una altra banda, que manté una

notable vigencia heurística, com reconeix el mateix Sola)

Sí que podria tenir alguna mena d'interes, pero, que per

part nostra intentéssim fer veure que la dita oposició imperfec
tiu/perfectiu no només és ad hoc de fet, sinó que, com es dedueix
deIs mateixos textos de Badia, també ho és de dret. En el sentit
específic que l'explicació de per qUe no és útil per predir molts
deIs usos deIs dos verbs i alhora es presta a justificar-los, �
posteriori, tots, cal buscar-la en el fet que va ser formulada
amb un alt grau d'indeterminació conceptual. Vegem-ho.

a) La intervenció teorica de Badia s'iniciava [cf.§269.2] amb una

consideració matisadament negativa de la teorització que sobre la
qüestió havia fet la gramatica espanyola abans de l'aportació de
Hanssen: "De momento lo que más se decía" és que el verb ser ser

veix per atribuir qualitats permanents i que amb el verb estar
s'atribueixen qualitats transitories o accidentals. 1 per que no

hauria pogut bastar, de dir aixo? Badia ho explicava amb aparent
senzillesa: perque no sempre és possible separar les qualitats
permanents de les transitories, perqUe la dita separació depen,
sovint, d'una interpretació "más o menos" subjectiva. Notem la
discutible idiosincrasia d'aquest argument: més que deixar de ser

lingüísticament pertinent en determinades ocasions, la distinció
només deixaria de ser-ho en la mesura que no sempre el parlant
fóra capa9, per falta de perspicacia o manca de capacitat analí
tica, d'aplicar-la correctament. Pero el cert és que, sense anar

més lluny, l'existencia de situacions com l'exemplificada en cas

tella per, posem per cas, Juan está muerto/*Juan es muerto (o, en

catala normatiu, per En Joan és mort/*En Joan esta mort) més avi
at ens convidaria a pensar el contrari: que, si més no per a al
guns deIs contextos en que l'oposició entre els dos verbs no es

dóna, és en la mateixa llengua on la distinció no funciona, i no

en els parlants: car, en definitiva, res no impedeix que, sense

deixar d'expressar-se com ho fan o com haurien de fer-ho, un sec

tor de castellans i de catalans puguin pensar com a "transitoria"
o "accidental" la condició de mort d'en Juan/Joan, que un altre
sector s' inclinin a .entendre-la com a definitivament "permanent" ,

i que, encara, un tercer sector tinguin perfecta consciencia que
és possible concebre-la de les dues maneres.

b) Pero reprenguem el fil del text de Badia, el qual tot seguit
passava a explicar [cf.§269.2] que la decisiva novetat de Hanssen
va consistir en l'esmentada tesi que les oracions atributives amb

� tenen valor imperfectiu i que les atributives amb estar el
tenen perfectiu. Una tesi el valor de la qual, com Badia de fet

reconeixia, quedava en suspens mentre no es determinés qUe s'ha
via d'entendre per imperfectiu i perfectiu en el cas en qüestió.
1 el cert és que, conseqüentment, el nostre autor intentava d'a
portar la determinació mancant, prenent com a referencia els
exemples ésser tranquil/estar tranquil, pero no veient més manera

de fer-ho que examinant aquests exemples a la llum del concepte
d'acció verbal, que és aquell en relació amb el qual semblava te
nir fonamentada la distinció: accions perfectives serien aquel les
de les quals ens interessa el moment culminant de la seva realit
zació, i accions imperfectives, aquel les de les quals ens inte
ressa el seu transcurs, la seva successió en el temps, és a dir:
accions sense terme fix, de duració il.limitada. Amb la qual cosa
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desembocava en conclusions com les següents: "«estar tranquilo»
(como el cato estar tranquil) [ ... ] es, pues, una acción bien de
terminada, sobre todo cronológicamente"; "«ser tranquilo» (como
el cato ésser tranquil) [ ... ] presupone una acción sin limitacio
nes concretas, bien indeterminada, sobre todo en su duración",
que malauradament no feien més que evidenciar la no pertinen�a
del seu intent: si, com és manifest, ni 'estar tranquil' ni 'ser
tranquil' no són -ni pressuposen- cap acció, tot el que pogués
dir-se a partir de l'assumpció que són una acció -o que en pres-
5uposen una- havia de resultar, per no dir més, necessariament
vague i impreciso La tesi de Hanssen, per tant, restava indeter
minada, buida de eontingut, redulda a una pura distineió termino
logica.

e) El que és notable és que el primer a recon�ixer la inanitat de
la caracterització donada era el mateix autor. quan a continuació
observava que "en realidad la oraei6n atributiva no expresa acci
ones, sino cualidades del sujeto" i no s'estava de deduir d'a
quest reconeixement que "los valores perfectivo e imperfectivo de
los verbos cópula pueden no coincidir con los valores perfectivo
e imperfectivo de los predicados verbales" [cf.S269.21.

d) Pero no n'hi havia prou d'haver passat de l'atzucac anterior a

Hanssen a l'atzucac d'un Hanssen redult a buida terminologia: re

sulta que en una nota paral.lela al text que acabem de citar [cf.
Nota 32, p.149, Vol.II] Badia acabava d'arrodonir la situació re

conduint el segon a una identificaci6 amb el primer. No exagerem:
partint de l'asseveració que el predicat nominal és [llegiu: "de
signa"] "una de las notas constitutivas del sujeto", declarava,
en efecte, que I) les notes constitutives essencials, introduldes
per ser, són" imperfect i vas, permanentes", i que I I) les notes
constitutives accidentals, introduldes per estar, són "perfecti
vas, transitorias".

e) En "teoria", com en el desenvolupament següent es feia notar,
Gili i Gaya havia sortit d'una impasse semblant aportant la pre
cisió necessaria a la distinció de Hanssen: una qualitat imper
fectiva, atribulda amb ser, es caracteritzaria pel fet de ser

enunciada "en si misma, y como tal ser atribuida al sujeto, sin
tomar en consideración cómo se ha originado"; pel seu cantó, una

qualitat perfectiva, atribulda amb estar, fóra tal en la mesura

que és enunciada "pensando que es el resultado de una acción o

cambio que nos consta o imaginamos que ha tenido o tiene o tendrá
lugar" [cf.S269.2]. Era una precisió, en principi, clara i, pel
que sembla, no solament "teorica" sinó operativa ... en relació amb

l'espanyol, llengua per a la qual havia estat pensada, és de su

Posar (encara que potser suposem massa) que en el marc d'un ade
quat procés deductivo-inductiu. Pero, en tot cas, no operativa,
com reconeixia Badia, pel que fa al catala: "Pero no vale para el
catalán la distinción recogida por Gili y Gaya". O molt escassa

ment operativa: "Decimos que no vale, y parece que seria más
exacto decir que esa distinción sólo vale de una manerq muy limi
tada" [cf.S269.31

f) Tot conclola, en definitiva, com ja hem dit: Badia no tenia
més remei que quedar-se amb la distinció de Hanssen, pero ara

fent veure, gracies a un comprensible joc de mans dial�ctic, que
es tractava d'una determinació suficient.
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Pero és precisament la indeterminació en que havia deixat
la distinció, i no altra cosa, allo que en els desenvolupaments
següents [S269.3], dedicats a mostrar com aquesta efectivament
"s'aplica" al c et e l e , li permetia de sostenir que el fet que en

aquesta llengua es digui (normativament) aquest gerro és intacte,
[quelcom o algú] és madur, [algú] és mort, el nen és alt, el cafe
és fred, la neu és freda, l'aigua és transparent o terbola, com a

traducció del que en espanyol es resol mitjangant este jarro está
intacto, está maduro, está muerto, el nifto está alto, el café es

t� frio, la nieve está fria, el agua está transparente o turbia,
es deu a una diferencia de psicologia cognitiva de les dues llen
gües: en la primera "es pensaria" com a imperfectiu allo que en

la segona "és pensat" com a perfectiu. Aquesta tesi, notem-ho, no

era "falsejable", particularment si tenim en compte que no hi ha
manera de saber que volia dir l'autor quan qualificava d'''imper
fectiva" la manera de pensar catalana. Pero és per aixo mateix
que, en definitiva, no condula enlloc: era el que tradicionalment
s'anomena una petició de principio

2.6. Les oracions passives i impersonals

La qüestió del que podriem anomenar la intersecció de la catego
ria de les oracions passives amb la de les impersonals, i de les
dues amb la de les construccions reflexives, també rebia en 1'0-
bra de Badia, com tants altres temes de sintaxi delicats, una

atenció molt més amplia del que era costum en els manuals fabris
tes.

a) La primera referencia a la qüestió, que es trobava en un breu
text de l'apartat lb) de la Part IV (l'apartat dedicat als pro
noms febles), consistia basicament a enunciar una de les idees
principals del tractament de l'autor: que el catala "corrent" , en

el camp de les passives/impersonals amb se, es troba fortament
inflult pel castella. Badia no oferia gaires precisions sobre la
natura d'aquesta influencia, pero semblava voler dir que les
construccions catalanes no tenen un caracter genui: "en catalán
corriente se observa una notable influencia de las construcciones
reflexivas castellanas, en oraciones de sujeto indeterminado y en

oraciones pasivas" [cf .Sl12.2].

Aquesta observació general anava acompanyada d'alguns
exemples deIs casos en que convindria que el catala es despren
gués de la influencia castellana. Els casos considerats eren, en

concret, dos, que l'autor prenia molt directament d'un text de C.
A.Jordana [cf. Jordana 1933,p.72]: lQ) el de l'ús de la passiva
impersonal en retols, com ara es prohibeix d'afixar cartells i
es prega no fumar, construccions que explicitament considerava

"[n.a.]"; 2Q) el de l'ús de construccions amb agent explicit (en
relació amb les quals Badia es limitava a reprendre, sense més

especificacions, l'observació de Jordana que l'oració las paces
se firmaron por los plenipotenciarios no s'ha de traquir d'una
manera 1 i teral al c et a l a) [cf. Sl12. 2] .

b) La qüestió era propiament introdulda, pero encara no desenvo

lupada, en el paragraf de l'apartat 6 de la Part V (l'apartat de
dicat a les perifrasis verbals) que versava sobre la "voz pasi
va" [cf.S19l]. En aquest text introductori s'hi presentaven les
nocions basiques, tretes de Gili i Gaya [cf.Curso superior,SSlOl
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i 104-105], en que Badia fonamentava els aspectes propiament gra
maticals del seu tractament: ens referim, per una part, a la dis
tinció escolar entre "primeres" i "segones" de passiva (és a dir,
entre passives amb i sense expressió de l'agent) [cf.S191.11 i,
per una altra part, a la distinció entre "passives reflexes" i
"passives impersonals", que era introdulda sota el curiós epigraf
"Usos gramaticalmente mediatizados de la voz pasiva" [cf.S191.4].
Val a dir que aquesta segona distinció no quedava gaire clara,
car si bé, d'acord amb la caracterització donada de les "passives
impersonals", aquestes serien un subconjunt de les "passives re

flexes" (el de les que podriem anomenar "segones de passiva re

flexa"), per la seva disposició general i els exemples addults
el text semblava donar a entendre que amb el terme "passives re

flexes" l'autor es referia exclusivament a les passives amb se

amb agent explicito

El text també contenia una observació general sobre l'ús
de la passiva en el catala literari: "el catalán literario moder
no usa mucho más de la voz pasiva que el castellano" (on per "voz
pasiva" calia entendre 'passiva morfologica'). Aquesta observació
anava coherentment seguida d'un comentari generic d'incidencia
normativa, que era facil de relacionar amb allo que abans s'havia
observat [cf.Sl12.21 sobre la situació del c et e l a "corrent": "el
uso reiterado de las construcciones de pasiva refleja y de pasiva
impersonal [ ... ] nos hacen atribuir carácter castellanizante al
texto que lo admite con excesiva faci lidad" [cf .S191.3d] .

c) El tractament definitiu de la qüestió podia llegir-se en dos

paragrafs [SS273 i 275] de l'apartat 1c) de la Part VIII (un
apartat que tenia per objectiu general classificar i caracterit
zar les oracions segons l'anomenat "criterio objectivo"). Aquests
dos paragrafs corresponien, respectivament, als epigrafs "Oracio
nes con sujeto paciente" i "Oraciones con sujeto indeterminado":
en el marc del primer l'autor s'ocupava de les "passives refle
xes" [cf .S273.2], i en el del segon de les "oracions impersonals
amb es (o se), horn , un" [cf .S275.2].

l. Pel que fa a les distincions conceptuals posades en joc, cal
dir que el tractament de referencia semblava desfer, d'entrada,
la indecisió del S191.4 a que hem al.ludit abans: per "passives
reflexes" calia entendre tant les "primeres" com les "segones" de
la passiva amb se. (S'hi podien llegir, en efecte, expressions
com "pasiva refleja en oraciones primeras de pasiva" i "oraciones
segundas de pasiva expresadas en forma de pasiva refleja" [cf.
S273.2].) La indecisió, tanmateix, hi persistia, en la mesura que
el reconeixement de l'existencia de les "segones de passiva re

flexa" no suposava que Badia identifiqués clarament aquest tipus
amb el de les "passives impersonals". Aixo es posava de manifest,
per exemple, en el punt en que l'autor abordava el problema de
corn distingir, dintre el camp de les "impersonals", les que són
"passives" de les que són "actives": en comptes de plantejar-lo
en aquests termes, Badia s'hi referia com si es tracté� d'un pro

blema de delimitació entre les "passives reflexes" i les "imper-
sonals". Vegem-ho: "aixi no es diu res[ ], s'ha de saber de tot
[ ... ]. no s'admeten més sol.licitants[ ]. es dispararan salves

d'artilleria[ ... ]. Con todas estas oraciones hemos llegado a la

frontera que separa las oraciones pasivas reflejas y las imperso
nales" [cf.S273.2].
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En definitiva: tot el tractament de Badia jugava a un do
ble joc d'inclusió/exclusió de les dues principals categories de

que feia ús. La possibilitat d'aquest doble joc neixia, si no ens

aqu ivoquem , d'unmalentes conceptual fonamental: si el terme "im

personal", usat com a qualificatiu de les "passives", només podia
denotar 'absencia d'agent expressat', en usar-se, en canvi, amb
valor general, tant podia ser que denotés 'absencia de subjecte
determinat o d'agent expressat' -d'on els textos que apuntaven a

la inclusió-· com que es limités a denotar 'absencia de subJecte
determinat'-d'on els que optaven per l'exclusió-.

11. Deixant de banda el marc d'indecisió terminológico-conceptual
en que es plantejava, la qüestió de la dificultat de distingir
les impersona ls "pass i ves" de les "act ives" , 11 uny de presentar
se com un problema d'amfibologia estructural propi del cas que el
constituent nominal d'aquestes construccions és singular (el pro
blema de si tal constituent s'ha de considerar subjecte gramati
calo complement directe), era característicament tractada com un

problema d'ambigüitat en sentit fort, és a dir, semantica, i, el
que és més notable, no pas restringit al cas que acabem d'esmen
taro Així, per a Badia, no solament eren ambigües les construcci
ons del tipus s'ha proposat aquesta solució ("siempre cabe inter
pretar que «alguien la ha propuesto» (impersonal activa) o que
«ha sido propuesta» (impersonal pasiva)" [cf.S275.2b]), sinó que
ho eren igualment les del tipus representat per els obrers es

distribueixen segons el rendiment ("puede interpretarse[ ... ] como

pasiva (' los obreros son distribuidos según el rendimiento') o

como activa (' [alguien] distribuye a los obreros según el rendi
miento')" [cf.S275.2c]).

En aquest plantejament, les construccions amb se sense

concordanca verb/constituent nominal, en comptes de ser descrites
com un tipus estructuralment distingible del de les que presenten
la dita concordanca, tant en el cas en que morfológicament es

confonen com en el cas en que no, apareixien com el resultat d'u
na modificació del subtipus amb concordanca plural indulda per la
conveniencia de trencar-ne l'ambigüitat consubstancial: "la in
terpretación según la cual esta oración [els obrers es distribu
eixen] tiene sentido. activo, tiende a modificar su morfología y a

construirla así: es distribueix els obrers" [cf.S275.2c]. Notem,
aqUí, que en donar aquesta explicació genetica l'autor malinter
pretava Gili: per a aquest la raó de l'aparició del tipus sense

concordanca (en exemple seu: se martirizaba a los cristianos)
també radicava en una possible ambigüitat de les construccions
amb concordanca (se martirizaban los cristianos), pero es tracta
va d'una emb

í

sü
í

t et . per dir-ho d'alguna manera, mé s "profunda":
l'existent entre la interpretació que hi veu una "impersonal"
(activa o passiva: tant li fa, mentre los cristianos no s'enten
guin com un agent) i la que hi veu una reflexiva -o recíproca
Pyópiament dita [cf.Curso superior,Sl05].

En resum: tota la lógica del plantejament de Badia neixia
del principi de considerar vigent una distinció semantica que

Pyopiament s'encarna en l'oposició entre les construccions tran
sitives actives i les corresponents passives morfologiques per a

un tipus de construcció que precisament pot entendre's (des de

l'optica teórica que l'ha inclosa dintre el camp de les construc
cions "mitjanes") com una neutralització de la dita oposició. En
tenem que una de les principals dificultats que presentava aquest
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plantejament. tant com la d'haver de sostenir que l'amfibologia
de construccions com s'ha proposat aquesta solució és semantica
i no merament estructural, és la de la constant ambigüitat amb
que 1 'autor es veia condult a usar les nocions mateixes d'''actiu''
i de "passiu", una ambigüitat que, per exemple, li permetia de
referir-se a Els obrers es distribueixen com un exemple de cons

trucció "passiva" (en oposició a l' "activa" Es distribueix els
obrers), malgrat haver atribult a aquesta mateixa construcció,
poques línies abans, un possible sentit "actiu" [cf.S275.2cl.

111. La tesi generica del caracter poc genuí o castellanitzant de
les construccions que ens ocupen -o del fet d'usar-les massa so

vint- era objecte d'algunes concrecions en diversos punts deIs
SS273.2 i 275.2.

lQ) La més important, i expressada d'una manera més clara, es re

feria a la construcció amb agent explícit: "el sentido lingüísti
co del catalán no parece admitir la pasiva refleja, o por lo me

nos no la considera muy genuina, en las oraciones primeras de pa

siva, las que llevan el ablativo agente: aixo s'ha dit per tots
els oradors parece menos catalana que aixo ha estat dit per tots
els oradors" [cf.S273.2aJ. Cal remarcar que, en fer aquesta ob
servació, Badia, si no anem errats, no tenia cap més precedent
constatable que el puntual comentari de Jordana sobre la incor
recció de traduir literalment Las paces se firmaron por los ple
nipotenciarios: és per aixo, potser, que s'expressava amb una

certa reserva. Avui, havent estat formulada en termes més rotunds
per Coromines (el qual tocava la qüestió, pero, estrictament de

passada, en el context d'una denúncia de diferents usos castella
nitzants de la preposició per: "rebutgem en la nostra llengua el
calc del recent �ir castella �las acciones que se llevaron a cabo
por don Fulano»" ) i per Sola, l'observació és a punt de conver

tir-se en moneda normativa c�rrent. Tanmateix, deIs aclariments
que sobre els3avatars historics de la construcció posteriorment
ha donat Sola, així com de les molt matisades consideracions que
la qüestió ha suscitat en aquest autor (partint de l'observació
que la construcció, junt amb algunes altres, seria l'ex�ressió
d'una "voluntat d'amagar i de manifestar alhora l'agent" ). es

podria deduir que no hi ha una raó suficient perque l'observació
de Badia es converteixi en una taxativa prohibició: més adequat
fóra, segurament, que sigui interpretada -en definitiva, d'acord
amb l'esperit de la formulació original- com una declaració de no

preferibilitat, de l'estil de les moltes que havia formulat Fa
bra. Almenys aquesta és l'opinió deIs qui no acabem de veure cIar
que la intulció lingüística en que les autoritats esmentades es

basaven sigui necessariament pertinent per a tots els usos de la
construcció (si se'n fes una casuística a fons, potser es confir
maria que no sempre es tracta d'una solució de facilitat, reduc
tible a un calc deIs usos, més o menys, al seu torn, estereoti

pats, de l'espanyol); pero també hauria de ser, més generalment,
l'opinió deIs qui, tot i compartir sense reserves la intulció,
creguin que la llengua literaria ha de poder tenir la llibertat

1. Cf. Corolines 1971, p.l11.
2. ef. Sol� 1977a, pp. 16,79.
3. Resulil-Ios: 1º1 La construcció era norlallent usada en la llengua escrita ledieval, per bé que possiblelent
lai no se n'hagués fet ús en la parlada; 2º1 La construcció va ser represa alb for�a en la llengua escrita

loderna, per influencia del castell�, durant tot el segle XX [cf.Sola 1987a, pp.93-94J.
4. Cf. SolA 1987a, pp.94 i 202-207.
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de fer ús de solucions "artificials", si més no com a recurs es

tilístic, i més si aquestes recolzen en l'autoritat de la llengua
medieval.

Sense restar cap merit a l'observació de Badia, cal re
marcar, per una altra banda, que era formulada en el marc d'una
exposició la idea directriu de la qual semblava ser, no sense un

punt de paradoxa, la de preservar per a la gramatica del catala
-i, per tant, per a la pedagogia de la llengua- la vigencia d'un
tipus sintactic en contra de l'existencia del qual s'inscrivia
l'observació mateixa. El que el nostre autor sostenia en la dita
exposició era, en efecte, que en catala no deixen d'usar-se les
"primeres de passiva reflexa", per bé que sotmeses a la sorpre
nent restricció que allo que el "gramatic" considera que és l'a
gent d'aquestes construccions pugui ser interpretat per l'usuari
"senzill" com un circumstancial causal o instrumental. Tant l'e
xemple addult per il.lustrar aquesta tesi -un cas d'ús intransi
tivo-pronominal d'un verb causatiu, amb la causa express ada mit
jan9ant un complement amb per- com les consideracions annexes,
constitulen una mostra escollida de les dificultats amb qUe a ve

gades es podia trobar l'autor pel fet d'haver d'aplicar a priori
al catala els esquemes explicatius de Gili [cf.S273.21:

aquesta caneó s'ha qeneralitzat per la pel.lícula [ •.• J equivale a la pasiva normal ha estat ge
neralitzada per la pel.lícula: sin duda este tipo sintáctico obedece a la resistencia popular al
uso de la pasiva: salva la anteposición del sujeto paciente [ ••• J, pero substituye el giro pa
sivo, no aceptado por el pueblo, por una construcción que para nosotros también es pasiva, pe
ro no para la mente popular, que interpreta la frase como que 'esta canción ha logrado generali
zarse mediante la película'.

Allo que és més curiós de l'afer, pero, és que sense recolzar en

la logica que el va conduir a aquest intent fallit d'explicació
gramatical, possiblement Badia no hauria trobat l'ocasió de for
mular la seva intulció basica amb un grau suficient de generali
tato Dit d'una altra manera: per arribar a sostenir que el catala
no admet les passives pronominals amb agent explícit, potser no

hi havia altre remei -o procediment heurístic- que el de pressu
posar la seva existencia.

2Q) De les oracions "segones" de passiva reflexa només es deia
que "se consideran menos incorrectas" que les "primeres" [cf.
S273.21. Pot observar-se que amb aquesta expressió no gens afor
tunada (car d'acord amb el que l'autor sostenia positivament, no

més hi hauria un cas molt específic en que aquestes oracions han
de considerar-se "incorrectes": el deIs retols [cf.Sl12.2l. és a

dir, si se'ns permet la generalització, quan són usades amb valor

performatiu, per encarnar una ordre o una recomanació), Badia no

feia més que deixar-se endur per la necessitat d'arrodonir expo

sitivament la seva tesi generica.

3Q) Pel que fa a les construccions sense concordan9a, 1 'autor

afirmava, aquest cop sense establir distincions erit r-e el c et e l a

literari i el catala "corrent" , que es tractava d'un gir "menos

arraigado que en castellano", per bé que tindria "el camino sef'ia
lado" [cf.275.2cl. Aquesta observació podria donar-se per bona en

termes estadístics, en la mesura que en la llengua literaria sem

bla que efectivament s'usen molt menys aquestes construccions que
no pas les que presenten concordan9a i que en la llengua "cor
rent" només són profusament usades en els dialectes occidentals
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(punt lobre el qual ha insistit Sola, referint-se a la parla del
Segria, i al qual també s'havia referit, encara que de lluny,
Sanchis Guarner, en donar a entendre -deixant-se guiar, segura
ment, per la seva intulció de "gramatic"- que en valencia les
construccions sense concordanca s'usen per encarnar un valor més
"impersonal" que les concordants [cf.Gramatica valenciana,S307]).

El que resultava francament discutible, pero, és l'expli
cació que donava 1 'autor de la suposada manca d'arrelament de les
construccions que ens ocupen: "sin duda la gran vitalidad y el
uso normal de hom en catalán antiguo son causa del retraso con

que se ha ido estableciendo en la lengua moderna el sujeto imper
sonal es" [cf.S275.2d]. I aixo per dos motius: lQ) perqué empíri
cament, que sapiguem, no hi ha cap constancia del mecanisme ad
dUlt com a causa; 2Q) perqué, a priori, costa molt d'acceptar la
pressuposició fonamental de l'argument: que a diferencia de l'es
de les construccions amb concordanea, l'es de les que no en pre
senten és un homoleg estructural del mot tonic que hauria estat
la causa del retard selectiu d'aquestes. Badia, de fet, conside
raya diriment una distinció de "gramatics" que el "poble" mai no

ha tingut per qué fer seva, ni conscientment, ni, cosa que és més
decisiva, en el nivell de l"'inconscient" de la llengua.

2.7. Els casos de concordanca "excepcional"

Una de les qüestions que no havia estat objecte de cap tractament
mínimament sistematic per la tradició fabrista era la de les di
ficultats que pot suscitar l'aplicació de les regles de concor

danca gramatical. No és que Fabra hagués del tot passat per alt
la qüestió: a algun cas concret, com era, p.ex., el de l'acord
del participi passat de temps compostos amb els pronoms febles
acusatius, hi havia dedicat una atenció detallada, segurament
perqué es tractava d'un punt que es prestava a una proposta nor

mativa específicament catalana. Aixo vol dir, si no ens equivo
quem, que en relació amb el gran nombre de punts deixats en si
lenci, Fabra devia haver donat per cert que el comportament del
catala no difereix significativament del de les altres llengües
romern euee . Ara, aquest e op

í

n i ó

, per molt justa que fos, potser
hauria estat millor que no s'hagués tradult en una de les mancan

ces més notories -volem dir, sentida com a tal pels usuaris re

flexius de la llengua- de la tradició gramatical catalana.

D'acord amb un deIs principals objectius de la seva obra,
Badia proposava una solució d'aquesta mancanea, oferint un estu
di detingut del que anomenava "excepcions" de les regles rela
tives a les dues situacions de concordanca basiques, és a dir,
a l'acord nom/adjectiu i a l'acord subjecte/verb [cf.SS278-280,
ap.ld), Part VIII). Per a aixo es va deixar guiar, un cop més,
per Gili i Gaya [cf.Curso superior,S15-30), el qual, al seu torn,
s'havia inspirat m�lt directament, pel que fa a la qüestió que
ens ocupa, en Bello. Amb la qual cosa, doncs, el nqstre autor
feia seu un tractament de factura molt classica, consistent a

enunciar dues regles, una de concordanca singular i una de con

eordanca plural per a cadascuna de les situacions esmentades, i a

establir, tot seguit, una tipologia de les respectives excepci-

1. ef. SoU 1987a, pp.96-97.
2. Cf. 6ralática de la lengua castellana, §§814-855.
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ons. Aquestes regles, que tradulm literalment, eren les següents:

l. Regla qeneral de concordanga singular (cf.§279.1]

al SL'adjectiu que acompanya un sol substantiu hi concorda en génere i nombre".

bl HEI vero corresponent a un sol subjecte hi concorda en nombre i persona".

11. Regla general de concordanga plural [cf.§2BO.l1

al "L'adjectiu que acompanya diversos substantius es posa en plural; si els substantius són del mateix

génere, l'adjectiu adopta el génere deIs substantius, i si sÓn de génere diferent, l'adjectiu es posa
en sascul í • .

bl HEl verb corresponent a diversos subjectes es posa en plural, i, per tant, la persona haura de ser

una óe les tres del plural; pero si es troben persones diferents, la segona predomina sobre la tercera,
i la primera sobre tetes'.

Quant a les "excepcions", ens proposem d'oferir breument a conti
nuació, en dues taules, una síntesi molt respectuosa del que en

deia l'autor, anili la intenció de proporcionar al lector una refe
rencia útil per als comentaris que seguiran.

Taula 1. CASOS QUE PODEN CONSTiTUIR EXCEPCló A LA REGLA DE CONCORDAN�A SINGULAR

t--- T_I,P_Us-----r---ñESCRlPC�ó ñ�LS c��o�--���=[��===�EXE�PL��=��=��=����
l. Discordan9a ·pel sexen 1. Amb noms de tractament sa santedat el Papa está malalt

2. Amb epítets

sa senyoria está convencut que té raÓ :

ses al teses reials els princeps estan 11molt complaguts del viatge
quina criatura!, gue és petit
ets una garsa. decidit a amagar-he totl '13. Amb hipocorístics i altres denomina- sol de la meva vida [aplico a una

nena]Jcions familiars i afectives vida meva [aplicat a un nen]

11. Dis,orda,¡a int,nrionad;-r-J. p,r dis.inuir la distan,ia a.h I'in- ,�, [p,r, �---------,
1,. terlocutor com anem? [per: com vas?] ,

I Z. Per expressar crítica irbnica només falta gue encara ens gueixem! !
[per: gue et gueixis] 1,I 3. Plural eufemístic no ha hem sabut fer [per: no no he]
a veure si tiema ho farem [=far�J més b�!
ho hem interpretat aixi, perb no yol- Idríe. eguivocar-nos [per: •. he .. voidriaJj

5. Plural de saiestat Nós, bisbe de Barcelona, autoritzem ... I

r!III-II-.-c-o-n-co-r-da-n-g-a-V-a-ci-l-.-la-n-t�-1.--CO-¡-.-¡e-c-t-iu-co-n--S-ti-·t--u-it-per indi�idusl' al el ra'lat és dbcil/ b) ¡a-��=l
allb noes col.Isct íus !) iguals/ !!_). d'índole diversa teíxen d'allb gue no saben !

I 2. !) Col.lectiu deterllinat a expenses al aguest gruo, armat aixi, és moJt de I
[Situacíons Que a+avoreixen: I de l' anál i si del s seus components/ I témer/. I

I !) l'acord gramatical/ I !!_) Col.lectiu determinat per l'ex-

l'
bl la resta deis vlatgers anaven amb un¡

I !!.) l'acord pel sentít] ¡ pressi6 deis seus individus tren especíal,

I3. al menor/blmajor distancia gramatical I a/b) es congrega una imllensa gernació,
�especte de l'adjectiu o del verb 11 que, havent escoltat l'al.locució del

¡
cabdi 11, es 11 ancaren al carrer

4. En les oracions atributives, sovint I
b) el secon grup són els nostres COII- I

es déna l'acord pel ssnti t (ras !!_)

I
� aquest póblic se_bIen exigents; 1Iaixo SÓ" falornies [neutre=col.lectiu]

_______J

4. Plural de 1I0d�stia
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Taula 2. CASOS QUE PODEN CONSTITUIR EXCEPCló A LA REGLA DE CONCORDANCA PLURAL

r----- ----------r-----------------------------------------r----------------------------------------I TIPUS I DESCRIPCló DELS CASOS

t
EXEMPLES 1

�• Disco�danga (faCul�ativai�. Una enumeraci�-d�-�:b5tantius-�in�:=-I-;¡-����l---jprov07ada per la,plurall- I lars precedIda d-un ar ti r l e sln�ular_1 m?lt to: [05�aran ��ltl
,

tat d-eleffients atlns i pot concordar en slnqular amb el

verbl¡
el men1ar ! oeure ¡-alegra

, 1
- - -

,

I
(o: l'alegren)

1I la reforma i aecoraci6 de l'est<bliffient!�s dirigida per e11 (o: s6n dirigides) I

I (pero: 1'. No hi ha concerdanpa en si n- ¡! el gerro, l' embal atoe i ei recader [05-!
¡ , - -

1. J, J
- -

A.l ' I
I

gUlar SI es �racLa a una CODrUlnaClU_Ue¡ taran molt
_..

I

grups nD�lnals 510g. prOplament dlts) ; aquesta reforma i la decoraclÓ de !'es-I
tabliment s6n dirigides oer el!

I
I
I concordar amo el verb en singular ¡ posat (o m' han posat) de mal humor

I
� --�-----------------------------------------¡----------------------------------------

111. Discordan9a (facultativa) I l. L'anteposiciÓ del

v.erb
a un subjecte

1I
ara auja (o ara pugen) el teu germa, i

I motivada per la col.loca-I m61tiole afavoreix la concordanga en la seva dona i el nen

LCiÓ del verb singular no m'escoltes tu, ni el teu amic, ni

ningú (o: no m'escolten [sic])

�
----------------------- ----------------------------------------

III.Discordanga (facultativa) I 1. L'adjediu posposat a noms coordinats¡ bondat i abnegació commovedora (pero, '

relativa a la posició de I singulars pot apareixer en alguns ca-, mes normal i mes correcte: bondat i ab-

l'adjectiu respecte deis I sos en singular negació commovedoresi

substantius coordinats llengua i literatura italiana [etiqueta
didactico-administrativaJ

2. Dos o mes demostratius neutres ooden ailo d'ara i alIó altre del miqdia m'ha

I
2. La llengua escrita evita els casos

d'acord obligat de l'adjectiu ante-

L posat alflb el primer d'un coniunt de

____________.___sU_b_s_ta_n_ti_u_S s��gu�r__S__cDo��i na__t__s _

estudiaven aquella atrevida maqueta i

proiede (pero, aí l l or: aquella atrevi

da maqueta i el seu projecte)

a) Com havia fet Gili, Badia inclola dintre l'ambit de les excep
cions a la regla de concordan�a singular una serie de casos que,
si hem de basar-nos en els exemples addults, o bé no se cenyien a

les condicions d'aplicaci6 de la dita regla (i, en aquesta mesu

ra, mal podien contravenir-la) o bé, de fet, n'il.lustraven la
vigencia. Al.ludim, particularment, als exemples relatius a la
dita discordan�a intencionada, els quals es limitaven a il. lus
trar diferents usos d'un verb en primera persona del plural com a

representant d'una primera o segona persona singular real sense

referir-se a cap situaci6 de manca d'acord d'aquest verb amb el
seu subjecte gramatical efectiu. Notem l'exemple del plural de

majestat, gracies al qual es presentava com a excepcional un ex

plicit acord subjecte-verb perfectament regular. Pero també ca

brien dintre aquesta consideraci6 els dos exemples sobre epitets
(car tant respecte de quina criatura! que és petit! com de ets
una garsa, decidit a amagar-ho tot! és dificil sostenir que els

adjectius "acompanyin" gramaticalment els noms que hi figuren),
aixi com els corresponents als apel.latius familiars i/o afectius
(car fets com el de poder dir vida meya a un home o sol de la me

va vida a una dona no eren posats en relaci6 amb cap situaci6 de

concordan�a nom-adj ectiu o subj ecte-verb) [S279. 2] .

b) De fet, doncs, Badia eludia entrar en els problemes de con

cordan9a que efectivament poden sorgir en relaci6 amb els casos

que acabem d'esmentar. Res no deia, per exemple, sobre si en les

situacions de discordan�a intencionada un adjectiu atribut pot no
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concordar gramaticalment en nombre amb el subjecte formalment
plural (i amb el verb atributiu, per tant): o bé sigui, sobre si

poden dir-se coses com només falta que encara estiguem queixós!
(o queixosa!) o a veure si dema estarem més encertat (o encerta

da) i si, cas de poder-se dir, són o no preferibles a només falta

que encara estiguem queixosos! (o queixoses!) i a a veure si dema

estarem més encertats (o encertades). Com tampoc no oferia cap

precisió sobre si la contravenció a la concordanga subjecte-verb
paradoxalment presentada com a irregular en el cas de l'exemple
del plural de majestat (Nós, bisbe de Barcelona, autoritzo ... )
correspon, o no, a un ús efectiu (al costat del representat per

Nós, bisbe de Barcelona, autoritzem ... ).

c) En relació amb el cas deIs noms col.lectius, remarquem aquí
que, seguint l'exemple de Gili, i en últim terme de Bello, Badia
es dedicava a enunciar amb un cert emfasi la tesi que, en gene

ral, tots ells es presten a una concordanga vacilo lant, i a par

tir d'aixo passava a prendre en consideració diverses variables
semantiques i sintactiques que tendeixen a afavorir l'adopció
d'un acord gramatical o d'un acord pel sentit [S279.41. Es trac
tava segurament d'un plantejament més útil i en línies generals
més adequat al seu objecte que no pas cap intent d'establir una

simple casuística i que, a més, tenia i té la virtut d'obrir-se
a una possible ampliació no consistent en una mera addició de més
exemples sinó en la introducció de noves variables. Una de les

que l'autor no prenia en consideració, pero que hauria POgut in
cloure's, en el seu esquema, dintre deIs anomenats factors signi
ficatius, era aquella per la qual els noms col.lectius de sentit
estrictament o predominantment numeral o quantitatiu (l'ús deIs

quals en les construccions Det N de N havia estat identificat per

Fabra amb el deIs numerals i quantitatius no nominals [cf.Grama
tica postuma, S38J), semblen prestar-se més a concordar pel sen

tit que els que tenen incorporades altres connotacions a la seva

significació (així, p.ex., El centenar d'obrers que treballaven
en aquella fabrica representaria una solució usada més sovint,
respecte de El centenar d'obrers que treballava en aquella fabri

�, del que ho és la representada per La banda de gangsters que

van atracar aquell banc respecte de La banda de gangsters que va

atracar aquell banc).

Una important qüestió no tractada a fons per l'autor. pe

ro a la qual de fet al. ludia en dos deIs seus exemples (en con

cret, els de les frases atributives el segon grup són els nostres

companys i aixo són falornies). era la deIs límits del seu plan
tejament. Ens referim al fet que, per molta vigencia heurística
que puguin tenir, no tot pot explicar-se gracies a l'existencia
de factors merament "afavoridors" de l'un o l'altre tipus d'a

cord: caldria prendre en consideració, també. l'existencia de de

terminades circumstancies, diguem-ne sintactico-semantiques, que

poden imposar-ne un amb total exclusió de l'altre, i que per tant

donen lloc a casos respecte deIs quals ja no és possible parlar
emb propietat de "concordanga vaci l. lant '". Així, de. la mateixa

manera que no pot dir-se, d'un cantó, *el segon grup és els nos

tres companys o *aixo és falornies com a alternatives deIs exem

les que acabem d'esmentar, d'un altre cantó tampoc no resulta

Possible de dir *en un moment es van formar un eixam de mosquits
com a alternativa de en un moment es va formar un eixam de mos

.9._ui ts .
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d) Sense discutir el bon fonament de 1 'esquema usat per contem
plar les excepcions a la regla de concordanga plural, es podria
retreure a l'autor que no s'hagués referit a uns quants casos no

toris que el mateix esquema facilita de considerar. Així, en l'a
partat dedicat a la discordanga deguda a l'anomenada pluralitat
d'elements afins [§280.2J, en donar a entendre que quan es tracta
de subjectes consistents en una coordinació de grups nominals
singulars estructuralment complets tal discordanga no es dóna
(fóra el cas de el gerro, l'embalatge i el recader costaran molt,
contraposat al de el gerro, embalatge i recader costara molt) ,

Badia passava per alt casos d'acord singular que tanmateix es

produeixen en aquesta mena de grups, i en concret quan són corre

ferencials (Un home i un cap com voste ha de triomfar sens dubte,
Aquell inútil, aquell pretensiós, aquell estúpid es creia un sa

vi), quan un d'ells té un sentit que d'alguna manera prepondera
sobre el deIs restants (La seva cara, els seus gestos, la seva

veu, tot semblava fet per desplaure-li) o bé quan allb que repre
senten tots els grups menys un és exclos per negació (L'eficacia,
i no la militancia ni els merits del passat hauria de constituir
el principi de tota organització). Encara dintre el mateix apar

tat, potser hauria convingut de fer veure, també, que no només
són els demostratius neutres coordinats els que poden concordar
en singular (per cert, pel que fa a l'exemple addult, aixo d'ara
i allo altre del migdia m'ha posat (o m'han posat) de mal humor,
cal dir la solució amb acord singular sembla obligada, més que no

no pas preferencial) sinó, més generalment, totes les coordinaci
ons de grups nominals "neutres" o construccions afins (p.ex., Tot
el que dius i tot el que penses em sembla estúpid, Anar de pressa
i arribar ben aviat és el que ara cal) .

e) Quant a l'acord singular relacionat amb l'anteposició del verb
a un subjecte múltiple que anava estudiat en el següent apartat
[5280.3] cal observar que Badia només semblava prendre en consi
deració, si hem de fer cas als exemples addults, la situació que

acostuma a designar-se amb el nom de "coordinació diferida", de
la qual pot dir-se que només d'una manera derivada correspon a la
caracterització del cas. 1 aixo en la mesura que l'aparent sub
jecte múltiple de les construccions en qüestió, més que consistir
en un veritable constituent nominal únic, més aviat ha d'enten
dre's com el resultat superficial d'una coordinació d'oracions
per elisió o sobreenteniment del predicat en totes elles menys la
primera, si és cert que, al costat de construccions com les exem

plificades (ara puja el teu germa, i la seva dona i el nen; no

m'escoltes tu, ni el teu amic, ni ningú), la llengua també n'ac
cepta de molt semblants en que el verb va posposat al primer sub
jecte (el teu germa va pujar de seguida, i la seva dona i el nen;
tu no m'has escoltat mai, ni el teu amic, ni ningú).

Al nostre entendre, les situacions d'acord singular veri
tablement "excepcionals" corresponents al cas caldria explicar
les, a diferencia de les anteriors (per bé que reconeixem que els
dos tipus tendeixen a confondre's), com a coherents amb la ten
dencia estructural, notablement activa en la llengua, a trencar
la regla de concordanga deixant no marcat el terme susceptible de
rebre l'acord sempre que aquest precedeixi el terme susceptible
d'imposar-lo. (Una tendencia que, sense anar més lluny, explica
ria situacions com la normativament regulada relativa a la con

cordanga del participi passat amb el complement directe: he vist
la Maria/l'he vista; he vist la Maria i la Montserrat/les he vis-
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tes.) Pero deixant de banda aquesta diferencia de tractament teo
ric, sembla que els dos tipus sovint poden distingir-se superfi
cialment per algunes diferencies relatives a l'estructura de co

ordinació del subjecte múltiple: aixi, mentre la presencia rei
terada de coordinants en tots els membres que segueixen el primer
o la coexistencia de coordinant i pausa (coma) en un mateix mem

bre són segurament més indicades a les situacions de coordinació
diferida, l'absencia de coordinants, o la sola presencia d'un
únic coordinant no precedit de pausa en l'últim membre, semblen
prestar-se més al tipus diguem-ne puro Que és el que encarnarien
exemples com els següents: En la comarca on creix el blat, l'ordi
i la cibada ... ; En aquest col.legi predomina l'obediencia, el
respecte pels professors, la disciplina, etc.

f) Remarquem, finalment, que Badia iniciava l'apartat dedicat a

estudiar la concordan9a d'un adjectiu referit a una coordinació
de substantius singulars en funció de la posposició o de l'ante
posició d'aquest [§280.4J enunciant una contraveritat que el seu

mateix tractament impugnava: afirmava, en efecte, que la diferent
col.locació de l'adjectiu determina que la concordan9a plural es

faci d'una manera obligada o només potestativa, quan en realitat
el que hauria d'haver dit és que l'adjectiu posposat concorda ge
neralment en plural (encara que en determinats casos pot fer-ho
en singular) i que l'adjectiu anteposat, en canvi, mai no hi con

corda, car necessariament ha de fer-ho en singular (i aixo com a

conseqüencia d'una propietat o regla general que obliga els ad
jectius anteposats, així com els determinants variables en gene

ral, a concordar en genere i nombre amb el substantiu amb que im
mediatament van constrults) .

Pel que fa al cas de l'adjectiu posposat, pot dir-se que
a més de les situacions previstes per l'autor de possible acord
singular (la d' "afinitat significativa" representada per bondat i
abnegació cornmovedora -pero vegeu, també, propietat o regla gene

ral, de qUe acabem de fer ús- i la de fusió o "denominació sinte
tica" exemplificada per llengua i literatura italiana) caldria
afegir-ne algunes en que l'adjectiu modifica no pas una coordina
ció de noms sinó de grups de determinant més nom molt semblants a

les ja referides en.relació amb l'acord subjecte-verb, com, per

exemple, Vet aquí una virtut i un defecte característic d'en
Joan: la seva excessiva bondat; Un home i un cap tan intel.ligent
com voste; Era aquell ésser, aquella forca invisible allo que
l'esclavitzava. 1 pel que fa al cas de l'adjectiu anteposat, res

pecte del qual Badia es limitava a dir que convé evitar situaci
ons com la representada per estudiaven aquella atrevida maqueta i
�rojecte, podria observar-se que, degudament ampliat a una consi
deració deIs determinants, també dóna lloc a situacions com les
representades per tenia molta decisió i valor, aquell virtuós de
fecte i defectuosa virtut d'en Joan, hi havia nombrosa mainada i
gent gran, etc., que no resulten ser especialment rares ni, de
lluny, tan mereixedores de ser evitades com sens dubte ho és la
referida per l'autor. 1 caldria observar, encara, qU� com a re

sultat d'una aplicació conjunta de les regles que afecten els ad
jectius (i determinants) posposats i anteposats, en el límit po
den donar-se casos tan interessants estructuralment com el repre
sentat per va fer-ho amb una/aquella decisió i valor caracterís
Lics (o característic) que tampoc no semblen repugnar gaire a la

consciencia lingüística corrent.
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2.8. Les oracions juxtaposades i coordinades

Badia dedicava el segon i últim apartat de la Part VIII a classi
ficar i caracteritzar l'oraci6 composta [55281-308J. Tenint molt
present el model ofert pel llibre de Gili i Gaya [cf.Curso supe
rior.55195-294J, el nostre autor feia seva la distinci6 entre
oracions juxtaposades. coordinades i subordinades, i assumia. en

linies generals. les tipologies de base semantica sobre les quals
Gili havia bastit el seu tractament de les dues darreres catego
ries oracionals. En aquest apartat ens proposem de comentar els
punts que considerem més interessants -car paradigmatics d'un
plantejament molt arrelat en la tradici6 pedagógica peninsular
del seu estudi de les oracions juxtaposades i coordinades [SS281-
292]. Deixarem per als dos apartats segUents, respectivament. una

analisi de la proposta relativa a les oracions causals [S293J, en

la qual Badia es distingia pel fet de sostenir una posici6 dis
crepant respecte de la de Gili, i un comentari sobre les 11nies
principals del tractament donat pel nostre autor a la subordina
ció [S5294-308J.

a) Havent inclós les oracions dites juxtaposades dintre l'ambit
de l'oració composta, la primera qUestió delicada abordada per
Badia era la de la distinció entre aquestes i les oracions mera

rnent "successives" [cf.Nota 10,p.210,Vol.IIJ. que no conformarien
cap unitat oracional. Els criteris avan�ats per fonamentar aques
ta distinci6 eren dos, un de fonológic i un de semantico-inter
pretatiu. D'acord amb el primer, les juxtaposades es caracterit
zarien pel fet d'anar pronunciades amb una corba tonal unitaria,
característica de l'oraci6 composta, que englobaria totes les
corbes tonals parcials própies de cada oració simple, cosa que no

succeiria amb les "successives", que es pronunciarien com un se

guit de corbes tonals independents. D'acord amb el segon. una se

qUencia d'oracions juxtaposades es distingiria per la particula
ritat de poder substituir-se sense perdua de sentit per una se

qUencia les "mateixes" oracions lligades per elements conjuntius:
les successives. en canvi, no donarien peu a una substituci6 d'a
quest tipus.

El problema és que, vistos els exemples amb que Badia il
lustrava la diferencia entre els dos casos [cf.S282.2: s6n dies
molt agitats; tothom fa preparatius¡ nosaltres, en previsió. hem
fet compres durant diversos dies, com a exemple de "successives";
jo havia d'ésser molt petit¡ ho recordo ben exactament¡ suposo
sue no m'ho invento, com a exemple de "juxtaposades"] hi havia
rnotius suficients per pensar que els esmentats criteris tenien
una ben escassa capacitat operativa i que, en últim terme, es li
rnitaven a enunciar distincions aprioristiques, ideals. Car si per
una cantó no acabem de veure que en els exemples de referencia hi
hagi res d'intrínsec que obligui a entonar-los d'acord amb una

oposició tan decidida com la postulada per l'autor, per un altre
cantó. si bé és cert que el segon és efectivament substituible,
com feia veure Badia, per SeqUencies amb conjuncions 90m ara en

cara que jo havia d'ésser molt petit, ho recordo ben exactament,
si doncs no és que m'ho inventi o jo havia d'ésser molt petit,
Eeró ho recordo ben exactament, perqUe suposo que no m'ho inven
to (per bé que aquesta segona soluci6 no deixava de ser pragmati
cament dificultosa), no és menys cert que una possibilitat sem

blant es dóna igualment en relaci6 amb el primer: vegeu. si no.
si una construcci6 com ara com que s6n dies molt agitats, tothom
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fa preparatius, fins al punt que nosaltres, en previsió, (també)
hem fet compres durant diversos dies, per poc elegant que resul
ti, no pot ser considerada amb igual motiu un equivalent "conjun
tat" del corresponent exemple de l'autor.

Generalitzant l'observació anterior podria dir-se que,

quan en un discurs efectiu apareix una seqüencia d'oracions pro

ferides amb un minim de continultat temporal i amb un proposit
expressiu minimament coherent (diguem-ne, sense més precisions,
un "perfode"), és del tot excepcional que entre aquestes oracions
no s'hi pugui trobar, des d'un angle semantico-interpretatiu, cap
mena de relació, per molt mancades de lligams conjuncionals ex

plicits que es presentin algunes d'elles o, en el límit, totes.
Ara, com que per molt laxa que la relació en qüestió pugui ser,
per principi la llengua sempre sera capac d'expressar-la formal
ment, d'aixO en resulta que dintre la unitat de referencia (el
"periode", hem dit) podra haver-hi oracions "juxtaposades", perb
no merament "successives". 1 encara més: per la mateixa raó que
les "juxtaposades" enteses a la manera de Badia no s'oposen, din
tre deIs amplis limits a que ens estem referint, a unes inexis
tents "successives", també deixa de tenir vigencia la tesi fona
mental que la unitat que constitueixen les juxtaposades és de ti
pus oracional, car en tot cas es tractaria d'una mena d'oracions
"compostes" tals que per definició s'identificarien, d'una manera

nul.lament operativa, amb una unitat pel seu cantó concebuda i
caracteritzada com a discursiva, és a dir, supra-oracional.

Opinem. doncs, que la noció d'oració composta per juxta
posició resulta difícilment sostenible a partir deIs mateixos

plantejaments de l'autor, i ens sembla més coherent, en definiti
va, de restringir el camp de l'oració o frase composta propiament
dita, en el marc d'aquests plantejaments, a la coordinació i a la
subordinació.

b) Pel fet de tractar les oracions distributives com una classe
de les coordinades, tot reconeixent la inexistencia de conjunci
ons distributives propiament di tes [cf.S288J, Badia plantejava
amb claredat una contradicció molt tradicional: l'existent entre
la definició donada de la coordinació, que semblava exigir la
presencia d'una conjunció com a element d'enllac [cf.S286J, i el
fet de considerar estructures coordinades nombrosissims casos en

qUe l'enllac existent es realitza mitjancant mots correlatius no

conjuncionals, sinó de natura adverbial, pronominal, verbal, etc.

Afegim que l'autor, en afirmar la inexistencia de conjuncions
distributives "propies", no solament es referia al cas deIs cor-

reladors no conjuncionals (com ara aqui ... alli, mig ...mig, ara .

ara, adés ... adés, etc.) sinó també al de doblets de tipus o 0,
ni ... ni, formats per conjuncions en principi caracteritzades com

a disjuntives o copulatives. Encara que en definitiva es tracta

d'una qüestió terminologica, ja que Badia admetia l'existencia
especifica de la classe de les oracions distributives amb inde
Pendencia del fet que, en últim terme, tota distribució o bé és

"disjuntiva" o bé és "copulativa", potser hauria estat més cohe
rent de presentar aquests doblets, precisament, com a conjunci
ons distributives "propies" o propiament dites.

Assenyalem, encara, que, com havia fet Fabra [cf.Q.1918.
S130.I; Q.1956,S122J, Badia inclola dintre el camp deIs correla
dors distributius. i per tant de la coordinació, casos com els de
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tant ... com, així ... com, el mateix ... que, tan aviat ... com, que

eorresponen a estructures del tot equiparables amb les comunament
eonsiderades comparatives, tractades per l'autor com a propies de
la subordinació. Notem que els tipus sintactics corresponents a

aquests correladors no solament resulten difícils de distingir
deIs corresponents a les comparatives d'igualtat sinó particular
ment deIs corresponents a les anomenades per Badia "comparatives
proporcionals" [cf.S305.3], que caracteritzava per la particula
ritat de posar en joc correlacions del tipus com més ...més, com

menys ...menys, com més ... menvs , tant com més ... tant més. Sense
sortir-se de la conceptualització tradicional, entenem que un

plantejament mínimament aclaridor de la qüestió hauria de comen

�ar acceptant l'existencia de correlacions tant en el camp de la
coordinació com en el de la subordinació i, a partir d'aixo, opo
sar sistematicament els doblets de correlació "coordinativa" i
"subordinativa" d'acord amb un criteri formal facilment definible
(p.ex., admetent que la presencia de que o de com en un sol deIs
eorreladors introdueix entre els dos una asimetria suficient per

que pugui parlar-se de subordinació) .

e) En relació amb el tractament donat a la coordinació adversati
va [cf.SS290 i 251.3] es posava particularment de manifest un al
tre problema específic de la concepció gramatical tradicional.
Ens referim al fet que. a manca de criteris formals capa90s de
decidir amb precisió que s'ha d'entendre per conjunció coordina
tiva i en que consisteix, en definitiva. una estructura de coor

dinació, eren admesos com a tals conjuncions un conjunt heteroge
ni de mots i locucions, sovint de tipus adverbial, grosso modo
identificables als "adverbis conjuncionals" de la Gramatica pos
turna de Fabra [cf.op.cit .. SS93 i 104]. És així que, junt amb pero
i sinó, que en principi semblen satisfer les mateixes exigencies
estructurals que satisfan i. ni i o, Badia considerava conjun
cions o locucions conjuntives de coordinació formes com les se

güents: 1) tanmateix. nogensmenys, amb tot. per aixo, així com

el pero posposat, de matís concessiu, totes les quals havien es

tat explícitament tractades per Fabra com a "adverbis conjuncio
nals"; 11) empero, així i tot, més aviat, que junt amb no obstant
(declarat normativament no admissible per l'autor) podrien igual
ffient ser inclosos en la categoria fabriana de referencia.

La manca d'una delimitació precisa deIs coordinants es

Posava de manifest, encara, en l'admissió com a conjuncions coor

dinatives adversatives de casos como lQ) el de l'encara que que

figura en construccions com ho va publicar, encara que no sé quan

[cf.S251.3], malgrat que la mateixa locució era considerada sub
ordinativa en casos com el de encara que m'ho assegurin no m'ho
�uc creure [cf.S253.7]; 2Q) el molt específic del més que que fi
gura a no feia més que plorar [cf.S253.7], una construcció que

sembla que hauria de tractar-se dintre les correlacions de tipus
comparatiu; 3Q) el no menys específic de formes en principi con

siderables preposicions, com ara fora (de), excepte, menys, que

apareixen en construccions com hi eren tots fora/excepte/menys el

�u germa [cf.S251.3].

d) Un comentari semblant podria fer-se en relació amb les dites

Coordinades i l. latives [S291] i continuatives [S292], amb l' a

greujant que a diferencia de les adversatives en cap cas les

construccions de referencia considerades per Badia posaven en joc
Una conjunció de coordinació propia d'aquestes categories. Car o
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bé es tractava d'estructures copulatives amb el coordinant "re

for9at" per la presencia d'un modificador adverbial en el segon
membre (casos com el de construccions "il.latives" amb i per
tant, i en consegüencia, i "continuatives" amb i encara, i encara

més, i, no res menys, i fins i tot, ni tan soIs), o bé d'estruc
tures juxtaposades amb un modificador adverbial del mateix tipus
en la segona clausula (com ara dones, per tant, en consegüencia,
pel que fa a les "il.latives", i més, demés, endemés, a més, de
més, de més a més, altrament, així mateix, etc., pel que fa a

les "continuatives").

2.9. Classificació de les causals

La dificultat d'haver de distribuir la tradicional gran varietat
de tipus semantics propis de l'oració composta en funció de l'es
tricta (i abstracta) oposició sintactica entre coordinació i sub
ordinació era presentada per l'autor com a particularment aguda
en relació amb les clausules causals. Ja en el paragraf dedicat a

oferir una caracterització general de la dita oposició [S285),
Badia es referia, citant llargament Gili i Gaya [cf.Curso supe

rior,S205), a la "amplia zona de indiferenciación en la cual es

difícil decidir si las oraciones son coordinadas o subordinadas"
com un espai paradigmaticament ocupat per aquestes clausules. El
que aquí ens interessa, pero, és que a diferencia de Gili, que
havia optat per considerar subordinades les causals castellanes
[cf.Curso superior,S244], el nostre autor en definitiva s'incli
clinava, no sense manifestar les reserves que el cas exigia, per
incloure les catalanes en el camp de la coordinació. Per a la
qual cosa oferia una veritable bateria d'arguments [cf.S293.2)
que convindria d'analitzar, no pas amb la intenció de tercerejar
en el debat, sinó a fi de veure com funcionava una manera de rao

nar absolutament paradigmatica en el seu genere.

a) El primer argument partia de l'enunciat diguem-ne teoric que
"las coordinadas son separables y tienen existencia gramatical
por sí solas, mientras que las subordinadas forman una parte de
la oración principal, de modo que, separadas de ella, carecen de
sentido y son mutilados gramaticales" i de la constatació que

"ninguna causal. enunciada sola, carece de sentido", per conclou
re rapidament que, d'acord amb aixo, les causals no podrien ser

sinó coordinades.

Per seguir l'argument és imprescindible aclarir que s'ha
d'entendre amb la premissa que les subordinades separades de la
principal "manquen de sentit" i són un "mutilat gramatical", car

de fet poden voler-s'hi dir dues coses ben diferents. Segons una

primera interpretació, la premissa faria referencia a les subor
dinades enteses com a construccions que inclouen l'element subor
dinant: en tal cas podria parlar-se, efectivament, de manca de
sentit -o, millor, de sentit incomplet- i també, en últim terme,
de mutilació. Pero com que a les causals amb conjunció compresa
és evident que no els passa sinó aixo, caldria concloure, en con

tra de Badia, que són subordinades. Segons l'altra interpretació,
l'expressió "subordinada separada de la principal" es referiria a

la clausula sense subordinant: ara, cas de ser així, la premissa
resultaria falsa, perque no hi ha dubte que són innombrables els
casos de subordinades (sense anar més l l unv , les completives amb
el verb en indicatiu) que, mancades de subordinant, poden tenir i
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de fet tenen un sentit perfectament "complet" i no ofereixen cap
element que permeti de considerar-les, en elles mateixes, com el
resultat d'una mutilació. D'on, del fet que les causals mancades
de la seva conjunció siguin "completes" en tots els sentits. no

se'n pot deduir estrictament res.

b) Partint de la premissa que "en igualdad de circunstancias sub
jetivas. el modo subjuntivo aparece más a menudo en la subordina
ción que en la coordinación", la constatació que. d' acord amb
l'exemplificació fornida per l'autor [cf.SS252.2-3;250.6], lee:
causals no porten "en general" el verb en subjuntiu (encara que
lOa vegades" puguin portar-l'hi), era presa com un segon argument
a favor del caracter coordinatiu d'aquestes. El cert és que. fent
abstracció de la premissa, a l'argument podria objectar-se, sense

anal' més lluny. que Badia també exemplificava exclusivament o

molt preponderantment amb construccions amb el verb en indicatiu
les clausules locatives [cf.§302]. temporals [cf.S303]. compara
tives [cf.S305] i consecutives [S306]. sense que aixo en cap mo

ment l'hagués condult a dubtar de la seva condició de subordina
des "adverbials". en la categoria de les quals és on precisament
són incloses les causals pels partidaris de la tesi de la subor
dinació.

c) Els dos arguments següents posaven en joc un sil.logisme molt
semblant: d'una premissa no universal relativa a la subordinació
(la premissa del primer enunciava que les conjuncions de subordi
nació a vegades són correlats d'un adverbi de l'oració principal.
i la del segon, que hi ha subordinades introduldes per "palabras
conjuntivas", é

s a d i r . per mots relatius i interrogatius) i de
l'afirmació que les tals premisses no valen per a les causals.
se'n dedula que aquestes són coordinades. El que és notable és
que aquests arguments no solament no eren pertinents per la manca

d'universalitat de la major sinó també per altres motius. El pri
mer. perque la seva menor enunciava una contraveritat. ja que
vistos els exemples amb ·qUe l'autor il.lustrava l'existencia de
correlacions entre subordinant i adverbi [cf.S284.1: quan plovia
més fort. aleshores vam sortir; encara que ho asseguri amb tanta
passió, jo tanmateix no m'ho crec) , no costaria gaire trobar-ne
de molt semblants on en lloc de la subordinada addulda hi figurés
una clausula causal (cf., p.ex., ja que plou tan fort, per aixo
no sortirem; jo precisament m'ho crec perque ho assegura amb tan
ta passió). 1 el segon, perque si bé és obviament cert que les
causals no contenen "paraules conjuntives". també és cert que les
dites paraules no són patrimoni exclusiu de les subordinades (no
més cal pensar en l'existencia de les clausules interrogatives
directes parcials) í

• encara, ja que par Lem de "paraules conjun
tives", perqUe l'existencia de paral. lelismes estructurals tan
clars com el representat per ¿Per qUe has vingut?/He vingut per
sue he volgut semblen abonar la tesi que, si més no les causals
amb PerqUe, tenen un paper sintactic homoleg a l'exercit per un

complement preposicional i són, en tal mesura, subordinades.

d) El cinque argument es basava en el fet que determinades cau

sals poden equivaler, tant per la construcció com pel sentit, a

les clausules de relatiu explicatives (cf.S300.2 i Nota 70,p.257.
Vol.!!: els comerciants, que es sentien perjudicats, protestaren/
�ls comerciants, com que es sentien perjudicats. protestaren) i
en el fet que aquestes són considerades "per alguns gramatics"
simplement coordinades. L'argument mancava manifestament d'auto-
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ritat, per la senzilla raó que l'autor no es comptava pas entre
els dits gramatics.

e) El sise argument, que se centrava en la indubtable semblan�a
existent entre les construccions anomenades il.latives, que com

hem vist eren incloses per l'autor dintre el camp de la coordina

ció, i les construccions causals del tipus representat per exem

pIes com deixarem aquest fragment sense traduir-loj car, en rea

litat, ningú no tindra dificultat a capir-ne el sentit, posava de
manifest una altra mancan9a del plantejament tradicional assumit

per Badia: la consistent a no distingir entre oracions coordina
des prOpiament dites i seqtiencies discursives de dues oracions

separades per una forta pausa (i en aquesta mesura, sintactica
ment independents) perO relacionades per la presencia d'un ele
ment de lligam en la segona, que en ocasions pot ser un coordi
nant com ara i. Q, pero també una locució relativa del tipus �
qual cosa, etc., o, encara, i precisament especialitzades per al

cas, "conjuncions" com doncs i la causal cal' de referencia.

f) El sete argument era dífícilment rebatible dintre la seva 10-

gica, perque consistia en una petició de principi sobre la seman
tica de les causals: com que "en el orden mental" la causa o mo

tivació de l'acció se sortiria del marc de les "circumstancies"
de l'acció, les clausules que l'expressen no podria ser que fos
sin "subordinades". No cal dir que, situats en aquesta línia ar

gumental, tot dependria del que s'hagués convingut d'entendre per

"circumstancies": Gili i Gaya, per exemple, havia optat per una

convenció diferent.

g) El vuite i últim argument, que l'autor considerava com la raó
més "poderosa" de totes les adduldes, afirmava amb pretensió de
generalitat que en les causals (llegiu: en les construccions que

contenen una clausula causal) - poden percebre's dues corbes d'en

tonació, "siempre de la misma categoría, presididas por la unidad

superior de la oració compuesta". �s a dir, que sempre s'entona
rien a la manera de les coordinades: qtiestió de fe ...

2.10. Les oracions subordinades

L'estudi i classificació de les oracions subordinades [S5294-308)
assumia el tradicional plantejament pedagogic d'acord amb el qual
les dites subordinades poden exercir, en l'oració composta, els

mateixos papers sintactics (o semantics, segons el cas) que en

l'oració simple exerceixen el nom, l'adjectiu i l'adverbi. D'on
la consabuda tripartició en subordinades "substantives" [§5295-
299), "adjectives" [5300) i "adverbials" [55301-308], i la no

menys consabuda divisió de les primeres en oracions subjecte,
complement directe, complement indirecte, complement circumstan
cial i complement preposicional (del nom o de l'adjectiu), de les

segones en relatives especificatives i explicatives (una distin
ció que, notem-ho, només aflorava en relació amb les clausules de

referencia, perO no pas en relació amb els adjectius homolegs), i
de les terceres, ara ja segons un criteri exclusivament semantic,
en adverbials de lloc, de temps, de mode, comparatives, consecu

tives, condicionals i concessives (perO no causals, per les raons

que acabem de veure). Sense entrar en una crítica de principi
d'aquest plantejament, ens proposem d'assenyalar-ne, en els apar

tats que segueixen, les dificultats més vistoses.
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a) A una d'aquestes dificultats ja al. ludia d'entrada el mateix
autor, bé que traient-li la importancia que creiem que té com a

il.lustració del fet que la classificació proposada pot conduir a

determinar de més d'una manera una mateixa construcció: ens refe
rim a la impossibilitat de distingir (impossibilitat de principi,
i no mera dificultat subjectiva de l'encarregat d'aplicar la dita
classificació) entre les anomenades "oracions substantives com

plement circumstancial" (per h i pot e s i an a l oque s als "complements
circumstancials" de tipus preposicional de l' oració simple) í
moltes de les construccions considerades "oracions adverbials" (i
en concret les introduldes per una "locució conjuntiva" consis
tent en Prep + que) [ef .S294.3] .

b) Un altre tipus de doble determinació es posava de seguida de
manifest en el desenvolupament introductori [S294] en que Badia
il.lustrava l'analogia entre l'oraeió simple i la composta que
fonamentava la classificació de referencia. Concretament, en ad
metre, a partir del paral.lelisme existent entre un venedor ambu
lant anuncia allí nous articles i un venedor que va pels carrers

anuncia, a la plaga on tots es reuneixen, que ha rebut nous arti
cles, que la construcció a la plaga on tots es reuneixen, malgrat
no tenir manifestament estructura de clausula, és una subordinada
adverbial locativa [cf .S294.2], s'obria a la possibilitat d'una
doble analisi d'aquesta construcció, altrament considerable, se

gons la mateixa classificació, com un sintagma prepositiu amb
terme nominal complementat per una subordinada "adjectiva" espe
cificativa. És més: en el paragraf dedicat a les subordinades ad
verbials locatives [S302] insistia en aquesta mena de tractament,
pero ara reconeixent (sense treure'n cap conseqüencia negativa)
"la clara afinidad y aun equivalencia" existent entre les adver
bials de lloc i les adjectives.

c) Un cas afí al de les dites subordinades adverbials locatives
fóra, al nostre entendre, el de les dites subordinades adverbials
temporals amb quan i modals amb com, o encara, generalitzant, el
de totes les clausules "adverbials" susceptibles de ser introdul
des pel que des de plantejaments generativistes s'acostuma a ano

mena un mot-�, és a dir un mot altrament caracteritzable com a

propi de les construccions relatives i/o interrogatives parcials
(i exclamatives afins). Pero Badia, que pel que fa a les locati
ves reconeixia el caracter "adverbial" tant de la clausula sence

ra com de la partícula on, en tractar de les referides construc

cions amb quan i com, considerava aquests mots simples "conjunci
ons" [cf.SS303.1 i 304.1], i e

í

xo malgrat haver-los qualificat
d' "adverbis" quan figuren en les interrogatives parcials [cf.SS
230.1 i 231.1]).

Cal dir que el tipus sintactic l'existencia del qual ten
dia a amagar aquesta categorització de quan i com com a "conjun
cions" s'estén abundantment pel camp de la subordinació dita "ad

verbial". Car, sense moure'ns de l'exemplificació aportada per

l'autor, inclouria:

1) les clausules introduldes per on , quan i com sense "antece

dent" explícit (sempre que efectivament tinguin un paper de "cir

eums tan e i al") ;

11) les clausules introduldes per on i com amb "antecedent" imme

diatament adjacent de tipus adverbial o preposicional: és un sub-
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tipus del qual formarien part les construccions amb allí on ("lo
cativa"), per on ("locativa figurada") [5302], segons com ("mo
dal") [5304], així com i tal com ("modal-comparatives") [5305.2];

111) les clausules membre d'una construcció comparativa introdul
des per un com correlatiu d'un "antecedent" quantitatiu en gene
ral no adjacent: fóra el cas de les "comparatives d'igualtat" amb
tan(t) com [5305.2], i de les "comparatives proporcionals" amb
com més mé s . com menys ... menvs . com més ...menys, etc. [5305.3],
pero també el de les "temporals" amb tan aviat com [5303.3];

IV) les clausules introduldes per que assimilables, per algun mo

tiu, a les clausules amb com deIs tres subtipus anteriors; fóra
el cas de IV.1) "consecutives" com ara la que figura a estudia
que dóna gust [5306]; IV. 2) "temporals" amb cada veqada que
[5303.2] i "consecutives" amb de (tal) manera que, de (tal) forma
que [5306]; IV.3) "consecutives" amb tan(t) que [5306], "compa-
ratives de desigualtat" amb més ... que, menys que i correlacions
afins [5308]. (Notem que el que aton d'aquestes clausules fóra
mereixedor d'una consideració semblant a la que rep el que aton
de les relatives: en tot cas, des d'un plantejament no pas revo

lucionari, podria acceptar-se perfectament que el seu estatut és
el d' un mot-.9Jd..)

Afegim que en el camp de la subordinació "adverbial" en

questió, o més clarament, de les subordinades "circumstancials",
només podrien trobar-s'hi, essencialment, dos tipus sintactics
més: 1) el molt abundantment representat per les clausules intro
dUldes per una "locució conjuntiva" de tipus Adv + que o Prep +

que (que inclouria els casos de les "temporals" amb mentre i de
les "modals" amb segons, tractables com a variants de les que

porten mentre que i segons que, així com el de les causals i fi
nals amb PerqUe, per motius diversos excloses per Badia del camp

de referencia); 11) el corresponent a les condicionals amb si

(partícula que junt amb que exhaureix, si no anem errats, el re

pertori de les "conjuncions de subordinació" propiament dites) ,

al qual podria afegir-se el cas de les "concessives" amb si bé i
el de les "modals" amb com si.

d) A fi de no estendre'ns massa en consideracions com les anteri

ors, i amb intenció de resumir, direm que els problemes fins ara

apuntats tenien molt a veure amb dues característiques fonamen

tals de la mena d'analisi sintactica propugnada per la tradició

gramatical. Ens referim, d'un cantó, a la indecisió amb que anava

usada la noció mateixa d' "oració subordinada", la qual podia in

distintament designar, segons convingués, 1) la clausula sense el

seu element conjuntiu (possibilitat menys accentuada que en el

cas de les "coordinades", pero no exclolble, car per principi les

"conjuncions" i elements afins, amb independencia de si són de

coordinació o de subordinació, van enteses i definides com a con

nectors entre oracions); 11) la clausula amb el seu element con

juntiu; III) la clausula amb l'element con.i unt
í

u mé s l'''antece

dent" d'aquest. 1, d'un altre cantó, a la summa arbitrarietat amb

qUe es procedia a categoritzar els mots diguem-ne subordinants o

complementitzadors, o susceptibles de tenir gramaticalment alguna
cosa a veure amb la subordinació o complementació, una arbitrari

etat que no podia menys que repercutir negativament, també, a

l'hora de referir-se i classificar les corresponents "subordina

des" o "complements".
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e) Si l'analogia de base podia conduir, a vegades, a determinaci
ons dobles, també es prestava, en nom d'una aparent coherencia
classificatoria, a identificacions for9ades. El cas més notable
era el de la consideració de les oracions finals com a "subordi
nades substantives complement indirecte" [S297], que Badia havia
pres de Gili fonamentant-la, a la manera d'aquest, en una arbi
traria extensió de la noció de datiu als complements constrults
-en l'oració simple- amb per a [cf.SSB2 i 271.4). Ignorant quins
són els orígens de la tradició escolar castellana que reflectia
la posició de Gili (el qual, en tot cas, no s'havia escudat en
l'autoritat de Bello), hem de dir que la transposició al catal�
que en feia Badia, tant en relació amb l'oració simple com amb la
composta, era absolutament estranya a Fabra i al fabrisme prime
renc (vegeu, per exemple, el tractament donat al complement datiu
en el Curs practic de Marva [cf.Marva 1934,S33]).

En un registre més anecdótic cal dir que també resultava
for9ada la identificació del paper sintactic de les comparatives
i consecutives amb el deIs adverbis dits de quantitat i de compa
ració: Badia es limitava a afirmar, concretament, que "las rela
ciones cuantitativas de comparación y consecuencia" expressades
per les primeres (pero, ¿quin sentit té parlar de "relació quan
titativa de consequencia"?) són "paralelas" a les deIs esmentats
adverbis [cf.S301.3]. Tampoc no deixava de ser curiós, encara,
que es consideressin "adverbials" les condicionals i concessives,
si és cert que no hi ha adverbis "condicionals" i "concessius".

f) Un altre defecte classificatori era el que consistia a encabir
les clausules interrogatives indirectes dintre l'apartat dedicat
a les "subordinades substantives complement directe" [cf.S296.3).
El que és greu és que aquest encabiment impedia efectivament a

l'autor de considerar cap més cas d'aquest tipus de clausules que
no fos el de les que estan sotmeses a recció verbal directa.

g) Una classe tractada amb no gaire sort era la de les dites "su
bordinades substantives complement preposicional" o, si voleu, de
les completives de nom i adjectiu. 1 aixó perque, després d'ha
ver-se fet constar que aquestes construccions són afectades per
la "caiguda" de la preposició de (i és així que s'oferien exem

pIes com ara tots sentien el desig que tu triomfessis, tinc por
que no ens sentin, content que no ens sentin, i s'assenyalava el
caracter normativament no acceptable de el desig de que tu triom
fessis, la proposició de que ens retirem del concurs, tinc por de
que ens sentin, content de que hagis vingut), tanmateix s'admetia
no solament l'existencia, sinó la correcció normativa de cons

truccions com content amb que hagis vingut (com a possible alter
nativa de content que hagis vingut) [cf.S299 i Notes 66,67, pp.

254-5,Vol.II]. És cIar que, amb aquest tractament, l'autor des
vetllava una deficiencia de la tradició fabrísta, la qual, com

sabem, mai no s'havia decidit a incloure clarament amb dintre el

conjunt de les preposicions febles obligatoriament subjectes a

"caiguda" davant que.

Afegim que la referida acceptació de content amb que ha

gis vingut era coherent amb la pre�ia admissió, a�uest cop dintre
l'apartat destinat a les "subordlnades substantIves complement
circurnstancial", d'una construcció com es quedara satisfet amb

que li parleu del nou taller [cf.529B).
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2.11. Conclusions

a) Com hem tingut ocasió de mostrar a bastament, l'obra de Badia
depenia d'una manera molt estricta, en la seva dimensió "teori
ca", del Curso superior de Gili i Gaya: el proposit del nostre
autor de suplir les mancances de la tradició gramatical catalana
es va traduir, en bona part, en una adaptació molt literal del
llibre del professor lleidata. Aquesta opció era justificable,
sobretot si tenim en compte que, en el moment en que va ser pre
sa, el Curso superior era considerat, dintre el món de la lin
güística academica del país, com un model prestigiós, difícil de
superar. Era una opció, pero, no exempta de perills, car els ho
ritzons que permetia d'obrir no deixaven de ser, historicamenL
uns horitzons tancats: els d'una concepció escolastica sens dubte
refinada, pero molt hispanicament isolada deIs corrents lingüís
tics realment moderns.

b) Al nostre entendre, la virtut principal de l'adaptació efectu
ada (i de la comparació constant que aixo suposava respecte de la
referencia castellana) radicava en el fet que Badia es veia con

dUlt a intervenir prescriptivament en terrenys molt poc desbros
sats, o no desbrossats en absolut, per Fabra. Aquestes interven
cions podien ser, en línies generals, de dos tipus: hi havia,
d'una banda, les que consistien a marcar la incorrecció de deter
minades solucions homologues de construccions acceptables en es

panyol, sovint d'acord amb una formulació que posava en joc les
nocions usades per Gili (com la que assenyalava que el subjuntiu
"potencial" no és apte per construir oracions independents en ca

tala [cf.S2.2], o les que es referien a la inadmissibilitat, en

la nostra llengua, de les oraci.ons "primeres" de passiva reflexa
[cf.S2.6]); i, d'una altra banda, les consistents a oferir un

marc o esquema més o menys ampli i operatiu (per bé que conceptu
alment discutible) per tractar de temes d'obligada presencia en

els manuals gramaticals convencionals de nivell "superior" (ens
referim a qüestions com la de la classificació de les perífrasis
verbals [cf.S2.1], la del valor i ús deIs temps verbals [cf.
S2.3L o la de la sistematització deIs casos de conccr-dence "ex
cepcional" nom/adjectiu i subjecte/predicat [cf.S2.7]).

c) En els temes més generals de la Part VIII, i especialment en

els dedicats a la classificació i subclassificació deIs diverso&

tipus d'oració composta, es posava particularment de manifest el
caracter tradicional, escolastic, del model de Gili adoptat per

l'autor: lluny de proposar una sintaxi oracional centrada en pro

pietats estructurals, aquest model assumia, com a nocions fona

mentals, un convencional repertori de categories de tipus seman

tic no especialment ben delimitades, mitjan9ant el qual l'analisi
sintactica queda redulda a un procediment d'assignació d'etique
tes més o menys intultivament plausibles a les construccions con

siderades. En els nostres comentaris hem prestat atenció a algu
nes de les insuficiencies i contradiccions internes més sobresor

tints d'aquesta concepció, en relació amb qüestions com la de la

caracterització del concepte d'oracions juxtaposades [cf.ap.2.8],
de la delimitació del repertori de coordinants [cf.S2.8] o del

principi de classificació de les subordinades [cf.S2.10].

d) En certes ocasions, sense sortir-se de 1 'esquema general de

Gili, Badia s'esforc,;:ava a marcar algunes diferencies "teoriques",
i val a dir que ho feia, al nostre entendre, amb un exit molt
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discutible. Ens hem referit. en aquest sentit. a l'intent de
1 'autor d'introduir precisions en la classificació de les oraci
ons segons la modalitat (o el "criteri subjectiu") [cf .. S2.4l.
aixl com a la seva fallida demostració (car estava basada en un

seguit de peticions de principi) que les construccions causals
han de ser considerades. en catala. "més aviat" coordinades [cf.
S2. 9 1 .

e) També es basava en una petició de principi el no menys fallit.
pero heurísticament útil, intent de Badia d'oferir una sistema
tització normativa sobre l'ús deIs verbs ser i estar en les cons
truccions atributives. Tractant-se d'un deIs punts de l'obra que
més transcendéncia ha tingut, tant per la seva condició de pro
posta innovadora com per les crítiques de qué ha estat objecte, a

fi d'evitar reiteracions nosaltres ens hem limitat a realitzar
una analisi diguem-ne interna deIs conceptes en qué la dita pro
posta recolzava, amb la intenció de fer ressaltar alguns aspectes
que considerem característics de la manera d'argumentar de l'au
tor [cf.S2.51.

3. Aspectes normatius

L'estudi específic del vessant prescriptiu de la Gramática de Ba
dia que aquí iniciem es dividira en sis apartats. Deixant de ban
da el primer. que, com ja havíem apuntat en el Si, se centrara en

la morfologia verbal, els cinc apartats restants els dedicarem al
que creiem que eren els aspectes més característics de la inter
venció de l'autor en matéria normativa. En concret, prendran com

a referéncia:

lQ) L'escrupolosa fidelitat de Badia al canon fabria, una fideli
tat que es tradula sovint en el fet de recollir literalment un

bon nombre de formulacions de la Gramatica de l'Institut (més al
guns textos de la Gramática de 1912 que es distingien pel fet de
fornir precisions perdudes en l'obra de 1918).

2Q) El desconeixement que demostrava tenir l'autor de les modifi
cacions de qué havia estat objecte la dita Gramatica de l'Insti
tut en les darreres edicions: és per aixo que Badia podia atri
buir a la "gramática normativa" diverses posicions que, més o

menys clarament, havien estat desautoritzades per Fabra.

3Q) La incorporació, a través de diverses referéncies, de posici
ons fabrianes que no havien estat recollides en les primeres edi

cions, o en cap edició, de la Gramatica de l'Institut.

4Q) L'efecte d'enrigidiment respecte de la referéncia fabriana de

qué patien algunes formulacions, efecte a vegades motivat pel re
curs a la indicació "[n.a.l" o, més generalment, per la necessi

tat metodologica de presentar la norma com una entitat objectiva
da.

5Q) La inclusió, relativa als temes gramaticals en qué Badia in

novava respecte de la tradició fabrista, de diverses aportacions
amb incidéncia en el registre prescriptiu. Aquesta incidéncia a

vegades podia ser directa i decidida (particu�arment, .gracies a�s
usos atípics de la indicació "[n.a.l" de qué Ja hem tlngut ocasló
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de parlar en relació amb algun deIs temes tractats en el S2. pero
altres vegades tenia un caire molt generic i es limitava a quedar
insinuada o apuntada.

3.1. La morfologia verbal

L'estudi de les formes verbals s'estenia ampliament al llarg deIs
cinc primers apartats [SS148-189J de la Part V de l'obra. Consis
tia en un tractament molt detallat. que en enfocar el seu objecte
des de perspectives diverses resultava. d'alguna manera. reitera
tiu, pero a la vegada útil com a instrument de consulta poc menys
que exhaustiu. En general, aquest tractament prenia coro a refe
rencies, mitjan�ant un ampli aparat de notes. les gramatiques fa
brianes de 1912, 1918 i 1956, aixi com el Curs practic de Marva.
En relació amb la qüestió cal dir que, pel que fa als pocs punts
de detall en que hi havia hagut discrepancies entre les primeres
i les darreres de la Gramatica de 1918. sovint Badia demostrava
no tenir present la proposta més tardana. 1 cal dir, encara. que
Badia tampoc no acostumava a considerar normatives la majoria de
les modificacions introduldes per Fabra, generalment en un sentit
atenuatori. en la Gramatica de 1956. Per veure tot aixo analitza
rem particularment. en primer lloc, el text dedicat als verbs
purs de la 3ª conjugació [S164] i després ens referirem. amb més
generalitat, al conjunt de diferencies puntuals que hem sabut
trobar entre les propostes deIs paradigmes i anotacions de Badia
i les propostes corresponents a les diverses edicions de la Gra
matica de 1918 i a la Gramatica de 1956.

a) Sobre els verbs purs de la 3ª conjugació. - Badia considerava
exclusivament susceptibles de conjugació no incoativa, a més deIs
irregulars tenir i venir, els verbs següents: ajupir, bullir, co

llir. cosir. cruixir, dormir, eixir, escopir, esmunyir, fugir,
grunyir, morir, munyir, obrir. omplir, pruir, pudir, retrunyir,
sentir, sortir, tossir, aixi com els seus derivats i compostos,
deIs quals esmentava concretament acollir. adormir-se. reeixir.
consentir, sobresortir (tot precisant que assentir i dissentir es

conjuguen incoativament). Aquesta llista coincidia basicament amb
la del S92 de la Gramatica de l'Institut, amb algunes diferen
cies: 1Q) no inclola lluir, verb que l'autor tractava, d'acord
amb el D.G.L.C., com a susceptible de les dues conjugacions i amb
significat propi per a cadascuna d'aquestes; 2ª) no inclola acu

dir, que Badia considerava, junt amb presumir i consumir (i aixo
d'acord amb la Gramatica de 1956). doblement conjugable, per bé
que preferiblement constrult, d'acord amb els usos antics, com a

incoatiu; 3Q) tampoc no inclola mentir, el qual, junt amb els
seus derivats i brunzir, figurava en el grup deIs preferiblement
conjugables com a purs per bé que correntment usats com a incoa
tius. Notem que mentir era objecte d'una nota [cf.Nota 64,p.321,
Vol.I) en que l'autor es mostrava reticent sobre el fet que la
Gramatica de 1956 no considerés incorrecte el seu ús incoatiu.

A més deIs casos fins ara considerats Badia també es re

feria 1Q) a uns quants verbs l'ús incoatiu deIs quals qualificava
d' incorrecte fent ús de la indicaci6 "[n.a.1", i concretament a

les formes grunyeix, munyeix, consenteix, aculleix i reculleix;
2Q) a un conjunt de verbs, com ara afegir, cenyir, cobrir, com

pIir, destruir, ferir, Ilegir, oír, penedir-se, teixir i vestir.
respecte deIs quals assenyalava que s'havien conjugat com a purs
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en la llengua antiga pero que en l'actualitat havien passat a la
forma incoativa "en barcelonés y en catalán común".

Encara que en el text de referencia [S1641 no es feia es
ment de cap més verb, cal dir que en la llista alfabetica final
de 491 entrades [cf.S189] que 1 'autor dedicava als verbs que no
se cenyien, per algun motiu, als models regulars, també eren con
siderats susceptibles deIs dos tipus de conjugació arrupir-se,
percudir i resumir, com havia fet Fabra en la Gramatica de 1956.
(Notem que en aquesta llista, en canvi, eren considerats exclusi
vament incoatius, en contra del que es deia en el S164, ele verbs
acudir, consumir i presumir.)

b) Sobre les diferencies puntuals de la proposta de Badia relati
ves a l'opus fabria de 1918 i 1956. - Precisem que la comparació
només l'hem efectuada entre les formes que els dos autors donaven
com a generals o, si voleu, com a propies del catala central (que
eren les úniques consignades en el cas de la Gramatica de 1956).
En concret, aixo vol dir que no ens hem detingut a considerar si
hi havia alguna diferencia entre el cens realitzat per Badia de
les variants que, en notes sistematiques als seus paradigmes es

trictes, consignava com a "dialectales o literarias no barcelone
sas", i el conjunt de formes que corresponien a aquest concepte
en els paradigmes de la Gramatica de l'Institut. Notem que aques
tes formes eren, propiament, les que hi havien estat escrites "de
versaletes i entre claudators" , per bé que a vegades, prestant-se
a confusió amb el cas de les variants secundaries en principi no

marcades com a dialectals no-centrals, també hi poguessin figurar
entre simples parentesis (cosa que només succela, de fet, amb les
formes del present de subjuntiu en -�, -es, -en i de l'imperfet
de aub í

urrt í

u de les conjugacions H� i 2� en -esses, -éssem, -és
seu, -essen i de la 3ª en -isses, -íssem, -ísseu, -issen).

Els resultats de la comparació poden veure's, en forma
comprimida, en la taula que oferim a continuació.

TAULA DE LES DIFER�NCIES OBSERVADES ENTRE L'OBRA DE BADIA 1 LES GRAMATIQUES FABRIANES DE 1918 1 1956

VERB BADIA FABRA

�-------+----------------------------------r-----------------------.-----------
ÉSSER
(o SER)

1918; 1956: �sser (o ser)infinitiu ésser o ser

[n.1B,p.282: "La forla propialente correcta es

ésser, pero taebí én se adli te � que es la ha

bitual en barcelonés hablado; luego quedan lU

chas forlas dialectales (esser,colo palabra agu

da; estre, etc.) que no podelos recoger aquí·]
gerundi essent

[n.19,p.282: "Norlallente pronunciado sent·]

participi estat

[n.20,p.282: •
••• el vulgarislo sigut [n.a.]·]

ind.pres.lªsing. sÓc o sÓ

[n.21,p.282: "En ��rcelonés, únicalente � a

delás, existe el arcaíslo � hoy dialectal"]

=1918/ 1956: essent (o sent)

1918: sÓ (o sOc)/ 1956: sÓc (o sO)

HAVER (aux) 1918[m: hAgill, hAgiu
1918m,H]: hAgil, hAgiu Itubé:hagel, hageu]
1956Inolés per al subj. pres.]: hAgil, hAgiu

subj.pres. (i ilper.) H i 2ª pi. hAgil, hAgiu
[n.13,p.2Bl:· ••• se usan lucho las forlas haguel,
hagueu, que no son del barcelon�s literario·]
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ANAR futur aniré, anirAs .... 1918: aniré (o illll 1956: aniré o ill
condicional aniria, aniries, .•• 1918: aniria (o iriall 1956: aniria o iria

[n.3,p.351: 'El fuLill.,íras, etc. y el condic.
iria, iries, etc., son especialmente propios del
habla cato del N.E. (pr. de Gerona y Rosellón)'J

-

CABRE infinitiu cabre o caber [cf.§179.4J 1918, 1956: cabre
- ----

CALDRE infinitiu caldre [cf.§§174.3a i 176.1bJ 1918; 1956: caldre

[Cf.,perb, n.B,p.278: aambas son correctas: lli-
dre y calero; n.2B,p.285: •

..• caldre-caler .•• "¡
n.35,p.311: ·caler o caldre"]

-----

DOLDRE infinitiu doldre [cf.§§174.3a i 17b.1bJ 191B: doldre/ 1956: doldre's

[Cf.,perb, n.B,p.27B: •
••• doldre y doler"; n.35,

p.311: "doler o doldre"¡ §172: 'doler-doldre"]
-----------

VALER infini tiu val er =1918!

[n.35,p.311:· ... la forla pop. valdre In.a.J, lIuy 1956: valer (o valdrel
frecuente y casi exclusiva en el leng. hablado"]

- ------------

C6RRER subj. preso la
.

2ª pI. correguem, corregueu =191B[m- ¡

191B[5ª,7ª]: correguem,corregueu o correm,correu
1956: correlTi, correu (o correguem, corregueu)

ílperatiu 1ª pI. correguem =1918[1ªJ/ 191B[5ª,7ª]: corregue� o correll!
1956: correm (o corregue�l

-----------

CRtIXER subj. preso 1ª i 2ª pI. creixell, creixeu 1918: creixell,creixeu o cresquem,cresgueu/
[iguallent, [n.43,p.313: "[en barcelonés] aún se dice lucho 1956: creixel,creixeu (o cresguell,cresgueu)
I1ERUXER cresguell y cresqueu, lIeresquem y leresgueu, nas-

i NtIXER] que. y nasgueu']
imperatiu 1ª pI. creixell 191B: creixe� o cresquel/

1956: creixell (o cresguelll
subj.illperfet creixés, creixessis, ••• 1918: creixés, ••• o cresqués, ... 1

[n.50,p.316: "En la lengua escrita no son inusi- 1956: creixés, ••• (o cresgués, ... )

tadas forlas COlO cresqués, cresguessis,etc.;
meresgués, leresguessis, etc.; nasqués, etc.·]

--------

NtIXER parti ci pi nascut ,-uda (o lli, nada) 1918,1956: nascut, -uda

[o NAIXERJ [n.56,p.318: 'se usa bastante el arcaislo natO]

ESCRIURE indo perfet escrivi, escrivires, ••• =1918/

[n.28,p.344: ·soluciones incorrectas: perf.: es- 1956: escrivi, ... (O escrigui,escriqueres, ... l
criqui, escriqueres, escriqué, etc. [n.a.]I]

subj.ilperfet escrivís, escrivissis, ••. =19181

[n.52,p.317: .y así es IUy frecuente en catalAn 1956: escrivÍs, ... (O escrigués, escriquessis, •• )

hablado y aun en la lengua escrita el imperfecto
escrigués [n.a.], escriguessis [n.a.J, etc.·]

VEURE ilperatiu 2ª pI. vegeu =1918/ 1956: veqeu (O veieul

ind.perfet !!.!:!. =1918/ 1956: viu

veres o veieres veieres (o �l
viu o véu o veié vei é (o véul

vérem o veiérel veiérel (o vérel)

véreu o veiéreu veiéreu (o véreul

lli§l o veieren veieren (o �)
-
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FER subj.pres. 12 i 22pl. fTh feu =1918[12]

1918[52,72]: (face., faceu o) fell, feu
195b: fello feu (o face.o faceu)

ilperatiu 12 pI. fe. ídel Que per a la forma corresp. del subj. preso
-----

DUR ind.pres. U sing. duus (o dus) 1918[12] : duus/ 1918[52,72): duus o dus
=195b

ind.pres. 325. = ilperatiu 22S. duu (o du) 1918[12]: duul 1918[5ª,]2): duu o du
=195b

------------

VENDRE parti ci pi venut, -uda =19181 195b: venut,-uda (o venQut,-uda)
[n.54,p.318: "Frente a venut, es bastante usado

el participio vengut [n.a.]")
- - -

TENIR infinitiu tenir =1918

[n.100,p.3b8:"la forla dialectal tindre [n.a.]"] 195b: tenir (o tindre)

ilperatiu 22 sing. tingues o té o ten 1918: !.t tenl 195b: té, ten o tingues
ilperatiu 22 pI. tingueu o teniu 1918: teniul 195b: teniu o tingueu

- ----

VENIR infinitiu venir =1918

[n.105,p.3b9:"la forma dialectal vindre [n.a. J"] 195b: venir (o vindre)

ilperatiu 2ª sing. vine 1918: vinal =1956
-------------

Les diferencies censades en la taula anterior poden resumir-se en

la tipologia següent:

1) Badia mant�nia la indicació "[n.a.J" per a un conjunt de for
mes per primera vegada introduldes, com a variants secundaries,
en els paradigmes de la Gramatica de 1956. Era el cas de escri

gyi, escrigueres, etc. i de escrigués, escriguessis, etc.; deIs
infinitius tindre, vindre i valdre i deIs participis vengut i si
gut (encara que l'admissió d'aquesta darrera forma en la Q.1956
havia suposat, de fet, una recuperació del tractament que li ha
via estat donat en les primeres edicions de la Q.1918).

11) No inclola en els seus paradigmes, sense pero considerar-les

explícitament "[n.a.J" i dedicant-los, a vegades, comentaris, un

bon nombre de formes en grau divers acceptades en algunes o totes

les edicions de la Q.1918, i/o en la Q.1956. Era el cas del ge

rundi sent; del futur i condicional iré, iras, etc. i iria, iri
es, etc.; deIs subj .pres. 1ª i 2ª p. pI. correm/correu, cresguem/
cresgueu, meresguem/meresgueu, nasguem/nasgueu i facem/faceu; del

subj. imperfet cresgués, cresguessis, etc.; de l'imperatiu veieu.

111) Badia no es mostrava sensible a la supressió de viu com a

forma de la 3ª p.sing. del perfet de veure, supressió que era una

novetat de la Gramatica de 1956.

IV) Tanmateix en algun cas feia seva, per justificades raons, al

guna novetat de la Q.1956: ens referim a l'acceptació de tingues
i tingueu com a formes de l'imperatiu de tenir i a l'obligada in

corporació de l'imperatiu vine com a variant ortograficament cor

regida de la primitiva vina.

V) En algunes ocasions, finalment, Badia s'inclinava per prendre
en consideració, amb matisos diversos d'acceptació normativa, de

terminades formes no tingudes en compte en les gramatiques fabri-
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anes de referencia. Era el cas de l'infinitiu caber (explícita
ment inclos en paradigma), deIs infinitius caler i doler (esmen
tats més d'un cop en el text) , del participi nat, nada (inclos
en paradigma), així com de les formes haguem,�gu� del subj.
preso d'haver (considerades no literaries).

3.2. Fidelitat al canon fabria

Encara que en algunes ocasions Badia es deixava endur, com ja hem
dit, per la generalitzada tendencia a enrigidir les formulacions
fabrianes d'origen, el cert és que en la majoria de casos el nos

tre autor reprodula amb exactitud, que sovint podia ser literal,
els matisos i gradacions deIs dictamens normatius de la Gramatica
de l'Institut. A fi d'il.lustrar aquest aspecte de la seva obra,
en el present apartat ens proposem de prendre en consideració,
sense intenció de ser exhaustius, un conjunt tanmateix ampli de
qüestions, tant de caire puntual com d'importancia major (i gai
rebé sempre referides a l'anomenada "sintaxi de les parts de 1'0-
ració"), que hem seleccionat en funció del seu caracter emblema
tic. En la taula hi figurara, a més de les respectives referenci
es de l'obra de Badia i de la Gramatica de 1918, una breu obser
vació relativa a cada qüestió, amb el benentes que dedicarem la
part final d'aquest apartat a ter alguns comentaris de sintesi .

.------.--------------.-�---T"--'-.- ------------------

Ref.BADIA Ref.�.19l8QüESTIó OBSERVACIONS
f------.+-----------------+------ ....---.->--.------------

PRONO"S L'ús de � preferible al de si en ca- §105.2f
sos com parlen entre ells

L'afegit d'una � en les for.es d'ilpe- §106.2a §98
ratiu consonantiques, tolerable en el n.7,p.170
cas de lor-e't, perb no en el de �- vol.I
let-e'. [n.a.J, ajup-e't [n.a.J, etc.

Ús adaí saihl e de les ·forles plenes, en

lloc de les reforgades, en casos COI

le deia, te busquen, se pentina, ne

porta

§106.2b

n.7bis,
p.170 v.l

§42 Al cas darrere entre, B. afegia el cas

darrere alb (cast,consiqo): se l'ha
endut alb ell [:�.19l2,§114oJ

Fabra, que havia fet ús de la grafia
lore't, talbé declarava tolerables els

isperatius amb � de fuqir, rebre, ca

bre i analegs davant � i ho

§44 Fabra havia declarat "en general pre
feribles· les forles reforyades, sen se

condelnar les plenes. B. es referia

particularlent a la parla barcelonina,
en qu� preponderen absolutalent les
forles reforyades

ÚS deIs pronols febles acusatius de 3ª §108.3a

p. COI a predicatius del verb ésser,
representant substantius deterlinats

L'atracció deIs pronoms febles pel §117.2

verb principal en construccions d'in-

finitiu i de gerundi, "admisible y aun

recolendable" en uns quants casos ti-

pi fi cats

§43.IlI B. es referia explícitalent a l'ús de
ho en tal cas, i el declarava "[n,a.J"

§97 B. reproduia amb exactitud el que es

deia sobre la qüestió en la �.1918
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1-- -----Q-ÜE--S-TI-Ó----_1 Rel.DADIA I Rel.�:191��_ D�SERVACI� �_
DETERMINANTS Coexisténcia admesa de seu i llur (re- §122.1b §5B B. afegia la consideració que en el

ferits a un posseidor plural) llenguatge escrit es considera prefe
rible llur

Ús autoritzat de l'adjectiu arcaic §131.1 §b9

qualque en lloc de alQun, alguna ante- n.5,p.237
posats a substanti u Vol.1

L' ús de demés per al tres. l' ús prono- § 131. 2-3 §b9
ainal de mateir. i l'ús com a determi-
nant de varis, castellanismes que cal
evitar rigorosament

�----+-----,-----------+._----+-_---+------------------
§12b

1------+----------------1-------1------0--------'----------

FORMES Usos de en+inf. i de !L+inf ·con valor §221.4
VERBALS de subordinada adverbial temporal·,

NO PERSONALS ambdós possibles, pero la llengua li-
teraria prefereix absolutament la pri-
.era solució

Concordanga del participi deIs temps §227

compostos de verbs transitius alb el

complement directe (en general, i en

el cas particular deIs pronoms febles)

ADVERBIS ÚS recomanat de aci/aquí (i de aguest/ §229.1

agueixi amb valor deíctic diferenciat,
en l'estil epistolar

Supressió adlissible de -ment en les §231.2

seqü�ncies d'adverbis lodals, en posi-
cions altres que la primera

Reducció de no gens a gens, obligada §234.2
darrere ni i prohibida en tot altre

casj reducció de no res a � inac-

ceptable (a fi d'evitar l'ambigüitat
de construccions com res el distreu)

Usos de la particula negativa � §§237-B

PREPOSICIONS Caiguda o desaparició de les preposi- §240

cions febles ª" en ¡ de davant !I.!!..t

Usos obligats i adlissibles de la pre- §242.1

posició ! alb co.plelents di rectes
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B. reproduia gairebé literallent el
text fabria

B. reproduia fidelment les receptes
fabrianes per evitar els usos condem
nats

B. comentava que en la llengua cor

rentment parlada nOlés s'usa la segona
solució

§94 El tractament de B. era rigorosament
sensible a totes les articulacions (no

especialment simples) del text de la

�.191B

§99 B. podia haver tingut Harva com a re-

[5ª/7ªed.J fer�ncia [cf.Harva 1934,§20BJ

§103 D'acord amb l'esperit de la recomana

ció fabriana, B. insistia en el carác
ter admissible, pero no recolanable,
de la dita supressió

§10b El text de B. reprenia fil per randa,
fins i tot en l'exemplificaciÓ, els

arguments de la �.191B

§109 El cos principal del text de B., COI

indicava el lateix autor, era trans

cripció literal del §1bl de la �.1912.
Pero el text també incloía elements
textual s del §109 de la �.191B

§§114.II En el §240 B. no deia res sobre el cas

i 121 de ambo PerO en els §§298-9 delostrava

Que no considerava alb afectada per la

caiguda (cosa que lai no havia fet Fa
bra)

§112 B. recollia alb literalitat el text de
la 1ª ed. de la �.191B. PerO talbé es

referia al cas de tots i tothOI, que
Fabra no havia considerat fins la 5ª



-

!lüESTIó Ref.BADIA Ref.§..1918 OBSERVACIO
-

PREPOSICIONS Os de COI a per introduir predicatius §242.3d §115 B. afegia que en aquest
(segueix) fica "en qualitat o con

dicació possiblement pr

Usos locatius de les preposicions ! i §242.4 §§11b i L'exposició de B. era p
en 125B de la dispersió del tem

perb estrictament fidel
de Fabra

Os de la preposició amb amb verbs de §243.2 §117 B. feia as de la següen
movilent, per designar el vehicle los verbos de lovilient

nido a quedar sancionad

para designar el vehícul

Usos locatius i telporals de la prepo- §24b.d §129 En la nota b, B. reprod
si ci

é

fins n.b,p.78 el text de referencia d

Vol.lI

Os inadllissible de baix per sota, allb §24b.i §129 B. il.lustrava la prohi
valor de preposició pIes trets de la §..191B

-- '__'

CONJUNC IONS Recolanació de restablilent de l'ús de §250.3 §133.I1 F.: ·convindria d'oposar
1 LOCUCIONS segons que n.3,p.91 supressió· [de � darr

CONJUNTIVES Vol. 11 B.: "convendría [ ... J t
blecer seqons que"

La supressió de � en les ·subordina- §250.7a §132 B.: I (como no sea en la

das substantivas·, inadllissible telegramas, por ejemplo)
§241gJ

Desautorització deIs usos causal s de §251. 4 §130.IV En la nota lB, B. citava

doncs n.1B,p.101 text básic que Fabra hay

Vol. II la qüestió en el §153 de

Repertori . ús de les conjuncions §252 §§133 i B. es feia ressb de la v

causal s n.23,p.105 135-7 existent, "en las mejore
Vol. II sobre la condició de coo

subordinants d'aquestes

NS

cas COII signi
dició de·, in
esa de Marva

rol i xa (ref 1 ex
a en la §..1918)
a la posició

t fórmula: "Eon
o [. .. ] ha ve-

o el uso de alllb
o"

uia in extenso
e la §..1918

bició allb exem-

-se a aquesta
ere seqonsJ.
ender a resta-

redacción de

·[=Marvá 1934,

l l arqasent el
ia dedicat a

la §..1912

aciLl aci
é

s graláticas",
rdinants o

conjuncions.

a) En els comentaris de la taula hem tingut ocasió de confirmar

puntualment un deIs aspectes més destacables del tractament de

Badia: la circumstancia que sovint, per assegurar la correcta

transmissió deIs dictamens fabrians, no dubtés a reproduir amb

una poc modificada literalitat els enunciats de la Gramatica de

l'Institut. Observem, encara, que Badia també recorria a la lite

ralitat per donar compte de diversos textos importants de la Gra

mática de 1912 (p.ex., els que versaven sobre l'ús de la partícu
la pas i sobre la genesi deIs doncs causal) que no havien estat

recollits en la §.1918. No insistirem més sobre aquesta qüestió.

b) Era característic del metode expositiu de Badia, com ja havíem

indicat, el fet d'articular en cada cas una enunciació fidel de

la norma amb una descripció d'intenció realista deIs usos efec

tius, generalment referida a la parla de Barcelona. En relació

amb les qüestions considerades en la taula poden posar-se com a
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exemples, entre molts altres, comentaris com els següents:

1Q) En la parla barcelonina, malgrat preponderar-hi absolutament
l'ús de les formes refor�ades deIs pronoms febles, no deixen de
sentir-s'hi solucions amb formes plenes [cf.Nota7,p.170,Vol.I].

2Q) el llenguatge parlat no acostuma a distingir la determinació
i la indeterminació en els predicatius pronominals del verb ser,
per la qual cosa "reduce las substituciones de predicativo a la
forma única ho, especialmente en singular: creia que era la rei
na de la casa, pero no ho és [n.a.]" [cf.Sl08.3c].

3Q) La forma llur "ha caido completamente en desuso en la lengua
hablada" [cf. 8122 .1b] .

4Q) Tot i la preferencia absoluta de la llengua literaria per la
construcció temporal amb en+infinitiu, "en el lenguaje hablado
corrientemente no existe más" que la construcció amb -ª i article
definit [cf.S221.4].

5Q) "En la actualidad (en Barcelona y en la mayor parte del domi
nio) la forma aci ha caido en desuso, y aqui se refiere entonces
a todo lugar próximo (equivale simultáneamente al casto «aqui� y

«ahi�)" [cf. 8229 .1a] .

c) La competencia de Badia com a transmissor de la norma es posa

va particularment de manifest en alguns casos en que l'autor tro
bava la manera de distingir entre allo que són els enunciats
prescriptius en sentit estricte i el que podriem anomenar la in

terpretació efectiva d'aquests enunciats (o, si voleu, entre el

que havia dit literalment Fabra i el que de fet entenia la tradi
ció fabrista). Sovint aquest doble nivell s'articulava pel proce
diment d'atribuir a la "gramática normativa" (a vegades es parla
va de "gramática preceptiva" o de "gramática" a seques) els enun

ciats prescriptius diguem-ne oberts i de formular en forma de
construccions impersonals els que tenien un sentit restrictiu o

de major exigencia. Aixo podia veure's, per exemple, en el trac
tament de la qüestió seu/llur ("la gramática admite la coexisten

cia de seu y llur [ ... ] si bien en el lenguaje escrito se consi

dere [e�ubratllat és nostre] preferible llur" [cf.S122.1b]), o

en el de la qüestió de la concordan�a/no concordan�a del partici
pi de temps compostos amb els pronoms febles acusatius, en que
després d'haver-se dit que la tendencia a deixar sempre invaria

ble el participi era "poco recomendable" tanmateix es precisava
que "la gramática preceptiva [ ... 1 se limita ya a recomendar el

uso concertado como más genulno, y aun a dejarlos en plan de

igualdad de corrección" [cf.S227.2].

3.3. Desconeixement de les darreres edicions de la Gr��tica de

l'Institut

Potser el principal defecte del llibre de Badia com a gramatica

normativa es devia al fet que l'autor, en prendre com a referen

cia la Gramatica de l'Institut, només tenia present el text de

les primeres edicions d'aquesta obra canonica. La ignorancia de

les modificacions introdUldes en les edicions 5ª i 7� que aixo

suposava, només pal.liada en alguns punts gracies al recurs a al

tres referencies textuals (concretament, els manuals de Marva i
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de Jordana, sovint citats per l'autor. i la Gramatica postuma de
1956) o, potser. a una certa tradició oral, es posava de manifest
en un bon nombre de qüestions d'importancia diversa que ens pro
posem de recollir. de la manera més breu possible. en la taula
següent.

¡;¡üESTIó
�--------�--------------------------�----------------.------------.---------------

CITACIONS 1 COMENTARISRef.BADIA Ref.�.191B
�--------�------------------------'---------+------'-r-------------------'---------�

CONSTRUCCIONS ús admissible del relatiu aton �, §139.2
DE RElATIU en especial per evitar l'a.bigüitat

del cas l'hole que ha vist en Miquel

Constr. alb � conjuntiu i presencia §§141.4
de pro feble correferencial a.b l'an- i 144
tecedent [popularsl i alb prono. re-

latiu i presencia de pronol feble de

funció idéntica [pseudo-cultes], alb-

dues considerades "[n.a.]"

Tres tipus de construccions pseudo- §147.1

relatives: l. No .'han dit el llibre

que volien. poe recolanable; 11. De-

lana'ls el que volen [el que=el lli-
bre que], lenys ree. que l'anterior;
111. No s� el que volen [el=art.neu-

tre], perfectalent adlissible

CATEGORIES Genere deis nOls abstractes en -or

NOMINAlS 1
PRONOI1INAlS

Adlissió de les forles apostrofades
de l'artiele � davant t i � atones

Valor que cal donar a � i aixo en

el paradigDa deIs demostratius

Plurals de prou. � i forca

l'indefinit arcaic mant §§.130.1 §b9,Iªed. B. oferia el paradigma lant, manta,
i 131.2b .ants. lIantes, desautoritzat en la 5ª

ed. A.b lés lotiu, no es feia resso

que en la 7ªed. s'havia suprilit tota
referencia a mant

§Bb.3

§100.2

n.3,p.15b
Vol.I

§120.2

§129.1b
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§29, W5ª
eds.

B.: "la lengua literaria 1I0derna [los]

construye • .15 bien COlO felleninos".

Fabra, en la 7ªed., havia canviat de

posiciÓ

§27,Iªed. B.: "En rigor, son posibles y se adsi
ten l'idea, l'unitat, etc.". Fabra ja
no admetia la possibilitat en la 5ªed.

B.: "la gramática normativa reconoce

la con+usí én de � i aixo." El text

glossava el paradigma de la lªed., alb

que ignorava que a partir de la 5ª Fa
bra havia optat per un ús deicticament
diferenciat de les dues forles

§bB, W5ª
eds.

B. els considerava, sense Ilatisos, no

acceptables, per la qual cosa no es

feia resso de la supressió del text
condelnatori en la 7ªed.

§bl,lªed. A partir de la 5ªed., Fabra va supri
mir el � áton del sistema deis rela
ti us proposat

§b5,1ªed. B. ignorava el latis atenuatori de qué
havia esta objecte la condelna del ler

tipus en la 5ªed. Notea que B. tendia
a confondre els dos tipus, considerant
COI a exemples del 20n nOlés casos COI

el de tornará a repetir aquelles excu

ses. que ja les sé de lemOria (en que
� pot considerar-se conj. o pronol)

§bb,lªed. B. no es feia resso de la supressió
del text fabria de referencia a partir
de la 5ª ed.



QüESTIó Ref.BADIA Ref.�.191B CITACIO
- -

QüESTIONS Recolanació que en la llengua escrita §134 §bO,Iªed. B. no es feia r

DIVERSES DE es faci un ÚS sistelatic de la cOla n.5,p.24b del text fabria
SINTAXI per separar el subjecte posposat al Vol.I de la 5ª ed.

ORACIONAL verb en les interrogatives parcial s

COlentari gen�ric que declarava ad- §15b.3 §93,Iªed. Fabra havia sup
lissible, i adhuc en alguns casos re- a partir de la

cOlanable, l'ús de ésser COI a auxi- deixava definit
liar en els telps COlpOStos, per bé l'ús de haver e

que en general fos preferible l'ús de aritat lIoderna

haver

Les infinitives cOllplellent directe de §§221.3 §120, Hed. Declaració de p
aconsellar, assajar, cercar, etc. in- i 244.2 havi a iut iat bo
troduides litjan�ant de. preferibles de la 5ª ed.
a les corresponents sense de

Les construccions del tipus et prego §221. 3 §120, Hed. Declaració de p

d'acceptar, preferibles a les del ti- havia deixat se

pus et prego que acceptis 1 a 5ª ed,
--- -

ADVERBIS, Alla, declarat en general preferible §229.1c §99.1,1ª Prefer�ncia nOIl

PREPOSICIONS, a allí ed. ed. [En la 5ª n

CONJUNCIONS rO en la 7ª les
tades en peu d"

DetrAs, forla usada en algunes cOlar- §229.2c §99. II, 1ª La declaració d

ques (pero no en barcelones), decla- ed. anotació de la

rada lenys recolanable que darrera lenys bo, detrA

da a partir de

Inclusió, en la llista de les princi- §247.2 §129,1M5ª En 1 a 7! ed., 1

pals locucions prepositives, de en eds. grafiada enfron

front de i de sense sabuda de sense sabuda de

Consideració de la conjunció adversa- §251.3 §130.II,Iª El text fabri a

tiva les COI a no incorrecta, perO n.13,p.97 ed. a partir de la

poc recolanable, i referencia a les Vol. 11

conjuncions antigues las (adversati-
va) i les (alb sentit continuatiul

---"--._----

NS 1 COHENTARIS

essb de la supressió
de referencia a partir

rimit aquest cOlentari
5ªed., amb la qual cosa

sen se cap albigüitat
om a propi de l'auxili-

referencia que Fabra
de suprimir a partir

referencia que Fabra
nse efecte a partir de

és declarada en la 1ª
o s'esmentava allí. pe
dues formes eren trac
i qual tatl

e B. corresponia a una

lªed. ["darrera (talbé,
__

SU] que va ser esporga-
la 5ª

a prilera locució anava

t de, i no hi figurava

de referencia, suprilit
5ª ed.

_________J

a) No cal valorar la importancia diversa que tenia, per a cadas

cuna de les qüestions indicades, el fet que Badia passés per alt

les modificacions de la Gramatica de 1918. Assenyalem, només, que

aquesta circumstancia, en conjunt, va suposar la introducci6 d'un

apreciable element de confusi6 en la transmissi6 de la normativa

durant uns anys en que l'accés directe a l'obra canonica de Fabra

resultava practicament impossible.

b) Remarquem que en la taula no ens hem referit a cap qüesti6 en

relaci6 amb la qua! les modificacions introduldes per Fabra no

afectaven d'una manera apreciable la seva posici6 normativa ini

cial, per bé que el text de Badia, com és logic, tampoc no fos

sensible a aquesta mena de modificacions. Aquí podríem al. ludir,

pel seu valor anecdotic, a un detall com el següent: en tractar
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de la qüestió de l'ús de per i per a davant d'infinitiu, Badia
addula, entre uns quants exemples directament inspirats en els
que figuraven en la Gramatica de l'Institut, la construcció a les
sis serem tots a casa per rebre els forasters [cf.S245.9al. Doncs
bé: resulta que Fabra havia fet desapareixer intencionadament
aquest exemple en la 5ª edició, possiblement perque no el veia
cIar, o potser per estalviar-se les complicacions que podrien
sorgir, en l'anim d'algun lector, pel fet de veure-hi tractat el
verb ser com si fos "d'acció voluntaria" [cf. Cap.II,S4.3.IIc].

3.4. Incorporació de temes fabrians no tractats en les primeres
edicions (o en cap edició) de la Gramatica de l'Institut

El fet que Badia no hagués tingut present el text de les edicions
5ª i 7ª de la Gramatica de l'Institut no exclou que, respecte
d'alguns punts, adoptés posicions que, a través d'altres referen
cies, eren sensibles a les modificacions introduldes en les dar
reres edicions d'aquesta obra. Si hem de fer cas a les explícites
indicacions de l'autor, que en forma de notes es repartien abun
dantment per tot el text, aquestes referencies eren, d'una banda,
els manuals de Marva i de Jordana i, d'una altra banda, la Grama
tica postuma de 1956, peró no, curiosament, les Converses filoló
giques. Com és lógic, l'ús de les dites referencies, junt amb la
de la Gramática de 1912, també li permetia d'incloure alguns al
tres temes fabrians no tractats en cap edició de l'obra de 1918.

Per il.lustrar el fet que no totes les posicions de Badia
relacionables amb referencies fabrianes estaven determinades per
l'horitzó de la 1ª edició de la Q.1918, hem recollit succintament
en una taula un bon nombre de casos diversos. En la taula indica
rem, per a cada qüestió, quines eren les referencies efectives
reconegudes per l'autor; en la mateixa columna a vegades hi afe
girem, entre claudators, algunes referencies a les eds. 5ª i 7ª
de la Q.1918 (com també a les Converses filológiques i a la Gra
matica de 1956), per marcar que les posicions de Badia s'hi podi
en relacionar en alguna mesura.

- --

QüESTIó Ref.BADIA Ref. FABRA i COI1ENTARIS
altres autors

[SOBRE ELS ARTICLES]
Diversos casos d'abs�ncia d'article § 101. la-e [.1956,§36 B. reproduia amb literalitat el text de la [.1956.
definit anteposat a nOI deterlinat, +Nota 6, Note. que per indicar la no acceptabilitat de tots
entre els quals al el de construcci- p.158,V.I els tres soldats foren afusellats B. recorria, ex-

ons alb tot+cardinal, COI tots tres cepcionalelent, a l'asterisc, i no a la indicació
soldats foren afusellats; b) el d'e- "[n.a.]" •

nUleracions COI hOlesl donesl cria-
turesl tothol va sortir a rebre'ls.

L' article personal � na: en barre- §101.2 [.1956,§36 El text de B., que prenia elelents del de Jordana,
lon�s �s habitual l'ús de en (en Pe- Jordana,p.42 venia a coincidir alb el de la [.1956 pel fet de

[g_, en Llor, en Riba) i desconegut dir claralent que l'única forla reallent usada és

l'ús de na ("es afectado na l1aria') � i talbé pel fet de no fer eSlent a l'existéncia
de la forla apostrofada �. Notel que la denolina-
ció "article personal" no era de Fabra.
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llüESTIó COI'IENTARISRef.BADIA Ref. FABRA i
altres autors

�------------------------�-------+---------�-------------------------------------

[SOBRE PRONOI'IS FEBLES]
ús de ho COI a predicatiu, per re

presentar adjectius o substantius

indeterlinats, alb els verbs ésser,
estar. selblar, aparentar .y análo

qos" •

§109b

Ús de � COI a representant (del nu- §111.1c-e
cli) d'un grup nominal no deterlinat +Nota 30,
alb funció que tant pot ser de com- p.190,V.I
plement directe com de subjecte.

Combinacions no adleses de pronols
febles: al 'ho+hi [-}l'hil (ho posa
rel a l'arlari -) 'ho hi posare. -}
1 'hi posarea); b) thi+hi (hi parles
alb ell/alb sinceritat-)fhi hi par
les); c) 'en+ho (ho traurel de l'ar
lari-)fn'ho traurel)i dI fen+en (en
traurel dos de l'arlari -) ten en

traurel dos).

�.191B,
§43. III

l'Iarvá,§17B
[�.1956,§B6]

l'Iarva,§179
Jordana,p.71
r�.1956,
§§.71-72]

§110.3b �.1912,§139
+Nota 15, �.191B (1ª/

p.1BO,V.I 5ªeds),§51
§111.3b �.1956,§79

Casos de verbs catalans que no adle- §112.3a
ten construcció pronolinal, a dife- +Nota 2B,
r�ncia del que succeeix alb els cor- p.1BB,V.l
responents verbs castellans:

cat.� -) cast.�
cat.baixar -; rast.baiarse

cat.pujar -} cast.subirse
cat.riure -) cast.reirse

[cf.cat.riure's de-)cast.reirse de]

�------------------------�------�---------+-------------------------------.-------<

�.1912,§114 El text de B. reprenia gairebe literallent el de la

[�.1956,§76] �.1912. En la �.1956, Fabra nOles al.ludia al cas

de 'caure's i al de tcallar-se (que B. no reprenial

[SOBRE ELS PRONOI'IS PERSONALS FORTS]
El catala no adlet l'us deIs pronols §105.2g �.1912,§114
ill, ella, ells, elles referits a

coses.
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Pel fet d'incloure explicitament estar en la llista

donada, i d'afegir-hi aparentar Iy análogos", l'ex
posició de B. coincidia amb la de Marva, pero no

a.b la de la �.191B. Note. que la referencia a �
rentar era d'una pertinenya les que discutible: no

per res Fabra, en el §B6 de la �.1956 (que B. no

considerava), es lilitava a parlar de esser, estar
i semblar.

L'exposició de B. tenia una logica semblant a la de

l'Iarva, cosa que el condula a tractar COI a diferen
ciats: a) el cas sense presencia de determinant
(tens diners? no en tinc. etc.); bl el eas amb pre
sencia d'un cardinal, d'un quantitatiu o d'un inde
finit (noles n'han arribat dos, ete.l; e) el cas

alb preséncia d'una locució quantitativa nominal

(compreu-ne un parell, etc.l. L'exposició tenia,
pero, la virtut d'insistir en el fet que la funció
del grup (totalment o parcial_entl representat per
en podia ser ·cualquiera' i, particularlent, la de

subjecte. Ara, en la mesura que tendia a presentar
aquest fet COI una novetat rcf. la nota 30], B. no

feia justicia al tractament que en el mare de la

consideraeió de les proposicions de tipus IV havia
rebut la qüestió en la �.1956.

"�s que en la refer�ncia, que era lolt linsa, de la

�.191B, B. devia haver-se basat en la de la �.1912,
aixi com, segura_ent, en la de la [.1956, obra en

la qual la qüestió de les combinacions rebutjades
per la llengua era atesa alb un cert elfasi (per be

que Fabra no hi considerés el cas de 'hi+[L).

Observació ilportant que, peró, COI en la �.1912,
nOles era desenvolupada en relació alb casos en qué
1'6s deIs dits pronols tbnics, alb funció obliqua,
havia de ser substituit per construccions alb els
cl¡tics en i [L. No entrava, dones, en una eonside
ració de 1'6s d'aquests pronols alb funció recta.



QüESTIó
r--------------------------r-------r--------�--------------------.------------------

Ref.BADIA Ref. FABRA i
al tres autors

�-------------------------+-------+------.--_4--------------------------------------�
[SOBRE LES CONSTRUCCIONS DE RELATIUJ
El relatiu feble � alb funció de

subjecte o de cOlplement directe,
nOlés pot ser substituit pel co.post
art+gual en les construccions expli
catives, pero no en les especifica
tives.

§139.1d

Les orations de relatiu substantives §145.2a-b

t-----------------.-----_-----+.-------- ......--------------------------------

al quan es refereixen a persones,
s'introdueixen per ggi, gl/�/els/
les gui, aguell gui, tothom gui,
bl quan es refereixen a coses, s'in
trodueixen per � alIó que i �I
� (arcaisme molt poc usat).

[SOBRE L'INFINITIUJ
El catala tolera tolt menys que el
castella l'6s de l'infinitiu subs
tantivat: al cast. más brio en el
acometer -) tat. més impetuositat a

escometre/en l'estomesa, bl casto el

ignorar donde estaba le tenía ansio
so -) cat. ignorar on era el negui
tejava/ el neguitejava d'ignorar on

era [l'ignorar on era el neguiteja
Y!J poc genuí].

+Nota 15,
p.263, V. 1

§219

Les construceions d'infinitiu depen- §221.2
dents d'un verb de pereepeió, intro-
duibles titjan�ant la preposició !.

6irs d'infinitiu eastellans que no §221.4
adleten equivalent literal eatala:
al con hacer eso, no eonseguirelos
nada, bl de haberlo sabido, hubiéra-
lOS ido, el a no ser guien soy, no

lo diría.

6irs d'infinitiu eatalans que no ad

leten equivalent literal castella:
a) ets tolt bo de venir cada dia;
bl hi he. perdut d'ésser tan bons;
cl gue fas d'anar tan de pressa?

§221. 4
Nota 9,
p.457,V.l

[SOBRE EL 6ERUNDIJ
Condelna deIs gerundis de posterio- §222.1e

ri taL

�.1912,§142 El priler exemple, tret de la �.1912. EIs restants,
Jordana,p.31 de Jordana.

�.1912,§130 Fabra s'havia limitat a dir que el catala "adlet'

aquestes construccions. B. les valorava COI a més

genuines que les corresponents sen se preposició.

�.1912,§142 Tots els exelples, trets de la �.1912.

�.1956,§9B La condelna apareixia a l'inici d'un llarg text so

bre el gerundi (§§222-41 que en general seguia de

prop l'exposici6 deIs §§145-149 del Curso superior
de 6ili. L'exelple adduit, perO, selblava inspirar
se en l'usat per Fabra en el §98 de la �.195ó.

�.195ó,§107
[�.1918medl

§63J

l'Iarva,§204
�.195ó,§110
[§..1918(5�/
7�edsl,§66J

Jordana,
pp.30-1/42-3
[Conv. fi 101.
(Ed.Barcino)
228-229J
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Fabra no va formular explícitalent aquesta noria

fins la 7�ed. de la �.1918, perO B. no era consci
ent d'aquest detall (enviava a un § 61 de la dita
obra que no podia ser altre que el de la lªed.l.

Tanlateix, el seu enunciat recollia el que, de fet,
devia haver estat practica corrent des de 1918.

Encara que el text de B. era lolt fidel al que Fa
bra havia deixat dit sobre la qüestió a partir de
la 5ªed. de la �.1918, la seva referencia real era

el §204 de l'Iarva. (Notem que B. enviava al §62 de
la lªed. de la �.1918, on la qüesti6 de les r el at i
ves substantives havia estat tocada d'una manera

del tot tangencial.)

L'exposició de B. (tots els exemples inclososl es

basava directament en Jordana. Fabra havia plante
jat la qüestió en les converses referides, que Jor
dana devia haver tingut presents.



La consideració de les qüestions incloses en la taula anterior
ens condueix a fer les observacions d'ordre general següents:

a) Badia tenia molt present, a diferencia de la majoria de divul
gadors fabristes, la referencia de la Gramática de 1912. Aixo li
possibilitava d'incorporar textos fabrians importants que s'havi
en perdut en el passatge d'aquesta obra a la Gramatica de l'Ins
titut (com ara els dedicats als usos de la partícula pas i de la
i, més generalment, de prestar atenció a qüestions d'indole di
versa igualment deixades de banda en el text canonic de 1918 (ens
referim a casos com el deIs verbs que, a diferencia deIs caste
llans corresponents, no admeten construcció pronominal, el de la
no acceptabilitat de l'ús deIs pronoms personals de 3� persona
per designar coses, etc.).

b) En l'elaboració del seu text, no sembla que Badia hagués fet
cap ús, en canvi, de les Converses filologiques. És cIar que, si
hagués tingut present aquesta important referencia, la seva expo

sició, en alguns punts, hauria pogut ser més completa.

c) L'atenció prestada als manuals de Marva i de Jordana, que com

pot veure's per les notes de referencies va ser amplia, va perme
tre a Badia d'incorporar algunes qüestions puntuals d'un cert in
teres (recordem, aqui, la influencia de Jordana en el planteja
ment de l'autor sobre les passives impersonals [cf.S2.6]) i,
alhora, de suplir el seu desconeixement de les últimes edicions
de la 2.1918 (en casos com, p.ex., el de les relatives substan
tives, en qUe el seu tractament depenia molt directament del de
Marva) .

d) De l'ús que va fer l'autor de la referencia de la Gramatica
postuma de 1956 pot dir-se que va ser molt irregular: si a vega

des, sobretot pel que fa a qüestions de detall, no va dubtar a

recollir literalment el text d'origen (cf., en la taula d'aquest
apartat, la qüestió deIs noms determinats constrults sense arti
cle definit), també és cert que, d'una manera general, no es va

mostrar gens sensible a les novetats realment significatives de

l'obra, que precisament eren aquelles en que Fabra s'allunyava
clarament de les convencions de la gramatica tradicional.

3.5. Casos d'enrigidiment

Encara que la majoria de les ocasions en que 1 'autor va optar,
per raons diverses, per formular prescripcions amb més rigidesa
que no ho havia fet Fabra es referien a qüestions d'una conside

rable entitat, el cert és que, com que aquestes ocasions eren ben

poc nombroses, Badia no mereix ser considerat, en general, com un

exponent del fabrisme dogmatic. En la taula següent ens proposem

de donar noticia, d'una manera que voldria ser exhaustiva, de

quines eren les esmentades ocasions. Notem que, semblantment al

que hem fet en la taula de l'apartat anterior, donarem algunes
referencies entre claudators, per indicar que, a diferencia de

les restants, no eren preses en consideració per l'autor.
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QüESTló (formulada segons Badia) Ref.BADIA Ref. FABRA i
al tres autors

CO�ENTARIS

§87.6

r-------------------------.�------_+---------�-------------------.------.-------------

L'ús de la combinacio n'hi amb valor §116.4b �.1918, Per a Fabra, n'hi sempre havia estat el terle deva-
de li'n. inadmissible: §5S(1ªed.)[= luat d'una declaració de preferencia per li'n. En
si delana pa doneu-n'hí [n.a.J §56(5ª/7ªe.)J la �.1956 deia: "Li'n, no cal dir-ho, és preferible

�.1956,§75 a n'hi, 5015 admissible en l'estil eol.loquiala•
�------------------------�-------+---------.�-----------------------.---------------

[SOBRE LES CATEGORIES NO"INALSJ
El plural deis nOls acabats en -[ o

-� es fa, ·según la lengua litera

ria", afegint -�. Tanlateix, gairebé
tots aquests nOls adleten, "en rea

lidad", un plural en -os.

[SOBRE ELS PRONO"S FEBLESJ
Condelna de certs usos, dits exple- §110.3a
tius o pleonAstics, deIs pronoas fe- §111.3a
bIes hi. en i datius: a) en aquella §116,6

botiqa hi he trobat un qravat antic
[n.a.Jj bl del primer calaix se n'ha
de treure un mocador [n.a,Ji el "el
cast.'la experiencia le ha enseñado
al hombre' se dirá en cato l'experi-
encia ha ensenyat a l'home; el casto
'se lo diremos a tu herlano' será en

cato ho direm al teu qermA".

[SOBRE SINTAXI ORACIONAL]
La construcció deure+infinitiu amb §192.1a
valor obligatiu, "aunque en teoría
no pueda dejar de admitirse, resulta

hoy incorrecta y castellanizante":
deu fer-se [n.a,l

�.1918,
§33.VI(1ªed,)
§33.V(5ª/7ª

eds,l

�.1912,§139
Jordana,p,71
[Conv.filol.

(ed,Barcinol,
295-2981

B. convertia allo que en els textos de Fabra era

una declaració de preferencia pel plural en -� en

una dicotomia dintre/fora de la llengua literaria

que podia interpretar-se com una exelusió de l'Am
bit norlatiu del plural en -05.

Els punts al i bl eren una interpretació rigorista
(que previalent havia fet seva Jordanal d'uns co

mentaris de la �,1912 que van ser represos en les
Converses (no consultades per B.): de fet, Fabra
havia considerat permissibles (per bé que preferia
les solucions sense clíticl les construccions amb
hi i en declarades [n,a,J per B. Quant al punt el,
pot dir-se que la posieió de B. recolzava, d'una
lanera generica, en el logicisme fabriA.

[D.G.L.C.,veu Qüestió ja referida [cf,ap.2.21, respecte de la
deure) qual B. es va fer resso d'una opinió lolt estesa

que, de fet, lai no havia estat positivalent sanci
onada per Fabra (ans al contrari, si tenil en comp
te el D.G.L.C,). La qüestió, segons el nostre pa
rer, hauria de resoldre's amb un tractament lolt

matisat, que no soIs tingués en coapte les diferen
cies dialectals, sinó talbé, per a aquells dialec
tes en que no es fa un ús eorrent de la construc

ció, els registres i situacions en que tanlateix

aquesta és usada.

§198.2 �.1918,§107
+n.7,p.404 �.1956,§121

Vol.I

La "gralática norlativa" obliga a

considerar les subordinades alb el
verb en subjuntiu dependents d'ex

pressions de telor, del tipus Tinc

por que no arribin tardo com a nOlés

usables alb valor positiu (és a dir, Ilalb no expletiul i, per tant, a res-¡
tringir l'ús del no negatiu a cons

truccions alb el verb en indicatiu
(Tinc por que no arribaran tardl.

B. cOlpartia amb la practica totalitat deIs fabris
tes una lectura del §107 de la �.1918 que no es fe
ia resso del fet que la proposta fabriana havia es

tat forlulada en un registre prou clarament hipote
tic. Notem que Fabra, conscient del caracter pro
blelatic de la proposta, va presentar-la d'una la

nera raonablement atenuada en la [.1956, dient no

nOlés que ·si el context no indica clarament el ca

racter positiu o negatiu de la subordinada, sera
millor de reelpla�ar el subjuntiu per l'indicatiu·.
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Ref.BADIA 'Ref. FABRA i

-

QüESTIó (formulada segons Badia)
al tres autor s

-----

Les subordinades infinitives subjec- §221. 3 §_.1918,§122 Aquesta decl a
te (o atributl posposades al verb, §_.1956,§95 buía, tanlate
·se considera preferible" que es al subjede i
construeixin amb la preposiciÓ de se a certes o

lés que no pas sense. pas a l'enunc

Exelples de construccions negatives §234.4 §_.1918,§105 l'Ialgrat que B
alllb els 10tS ningú, res, �, gens, §236.2 ri general de

!!&, enlloc, etc. en pcsí cí
é

pre- no en aqueste
verbal i sense no, declarats no ac- lerable, en a

ceptables: que tallbé es

ningú .'ha vist [n.a.J; a 1 a qual l ' a
lIai ve In.a.J. condició que

un equívoc·,
es referien a

_____0- -----

-----

COMENTARIS

ració de prefer�ncia (que B. no atri

ix, a la "grallática normativa", siné

mpersonal de qu� feia Os per referir
pinions establertesl no corresponia
iat de la §_.1918 ni al de la §_.1956.

. recollia amb literalitat el comenta
Fabra segons el qual la supressió de

5 construccions ·si alguns cops és to
ltres és absolutalent inadmissible", i
referia a la precisió fabriana grAcies
nunciada tolerancia se sotmetia a la
l'omissió de no "no pugui donar lloc a

de fet els usos indicats de "[n.a.J·
leas d'ollissió tolerada.

a) Com pot veure's, gairebé tots els casos censats corresponien a

la consabuda figura de considerar no acceptable una solució que,

segons la formulació fabriana original, no era sinó el terme de
valuat d'una declaració de preferencia. El que era més caracte
rístic de Badia, pero, és que en un bon nombre deIs casos en

qüestió hi havia una certa contradicció entre la declaració de no

acceptabilitat (gairebé sempre "formalitzada" mí t.í ancérrt l'ús de
"[n.a.]") i els comentaris que l'acompanyaven, més atents a la
lletra fabriana. Dit d'una altra manera: la rigidesa de Badia
tendia a concentrar-se en uns usos de "[n.a.]" que, sovint, re

sultaven discutibles des deIs seus mateixos plantejaments.

b) Una contradicció semblant es donava en relació amb el cas de
la construcció de deure+infinitiu amb valor obligatiu, que era un

cas molt específic, en la mesura que la posició adoptada no re

colzava en cap mena de referencia fabriana: es podia llegir, per
una banda, un text en que l'admissibilitat de la construcció ana

va reconeguda (per bé que amb connotacions de forta vaci l. lació,
gracies a l.' ús de l ' expressió "en teoria") i alhora, per una al
tra banda, un dictamen en qUe tal admissibilitat era formalment
negada.

c) Notem que en l'únic deIs casos considerats que corresponia a

la figura de declarar preferible una opció que segons la lletra
fabriana era tractada en peu d'igualtat amb l'alternativa (el de
les infinitives subjecte posposades al verb, amb o sense de), Ba
dia recorria al procediment ja descrit consistent a formular el
dictamen en un registre impersonal ("se considera preferible"),
amb la qual cosa s'estalviava d'assignar-Io, doncs, a la "gramá
tica normativa".

3.6. Qüestions d'incidencia normativa no referibles a precedents
fabrians

En els apartats del S2 ja hem tingut ocasió de considerar diver
sos casos en que Badia es veia condult a formular, sense poder
recolzar en precedents tradicionals, alguns dictamens normatius.
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En aquest apartat ens proposem de completar les referencies a

aquest aspecte de la intervenció del nostre autor, passant revis
ta a algunes qüestions que no haviem pogut prendre en considera
ció en l'esmentat S2. Respecte de les més interessants d'aquestes
qüestions pot dir-se, com tot seguit veurem, que més que ser ob
jecte d'un tractament normatiu ampli i intencionalment sistema
tic, eren abordades des d'una perspectiva general, a partir de la
qual l'autor es limitava a apuntar solucions molt generiques.

l. El catala, llengua pro-drop.- Per influencia directa de Gili i
Gaya [cf.Curso superior,S13], i dintre el marc d'una caracterit
zació general del concepte d'oració amb qUe comen�ava la Part 111
del llibre, Badia es referia ben aviat al catala com a "una de
las lenguas que no obligan a la anteposición del pronombre suje
to" [S79.1]. El fet d'esmentar aquesta important dada estructural
com una característica notable de la sintaxi catalana no tenia
gaires precedents en la tradició deIs manuals fabristes: abans de
l'autor, només Sanchis Guarner [cf.Gramatica valenciana, S280]
s'havia referit a la qüestió d'una manera suficientment clara.

L'exposició de referencia (l'essencial de la qual era re

pres posteriorment per Badia, sense modificacions significatives,
en l'estudi deIs pronoms personals [cf.Sl05.2c]) desembocava de
seguida, d'acord amb Gili i semblantment al que havia fet San
chis, en una consideració deIs casos positivament contraris a un

estalvi de la "formulación explicita del sujeto gramatical" pro
nominal: lQ) el d ' evitació d' emb

í

sü
í

t at , "sea fonética: «jo» ve

nia (o «ell», «ella», «voste»), sea sintáctica: discutien ell i
i la seva germana, fins que «ella» va marxar"; 2Q) el d'emfasi, o

de "insistencia en la participación del sujeto en la acción: ha
estat «ell» [ ... ], «tu» parlaras [ ... ], donde el refuerzo se com

bina en ocasiones con formas como mateix [ ... ] y otras: ha estat
ell mateix". Dit aixo, l'autor ja no anava més enlla, amb la qual
cosa deixava sense determinar quin era l'estatut precís de l'ús
deIs pronoms subjecte en els casos restants o, si voleu, en el
cas general, una qüestió que hauria POgut donar peu a considera
cions prescriptives interessants. Si hem d'atendre, pero. a la
seva formulació general (aixi com al que d'una manera més explí
cita es deia en el text de Gili en que s'havia inspirat). Badia
semblava inclinar-se per l'opinió, que caldria qualificar de tra
dicional, segons la qual les oracions amb subjecte pronominal ex
plicit en cap cas no poden ser considerades agramaticals o "in
correctes", sinó, com a maxim, merament desrecomanables per raons

d'estil. Afegim que, a parer nostre, és en contra d'una opinió
com aquesta que hauria d'inscriure's un tractament realment efi

ca� de la qüestió.

11. Restriccions d'ús deIs possessius.- Havent pres en considera
ció, com ja hem vist en la taula del S3.4, la restricció d'ú8
deIs pronoms personals referits a coses, Badia també hauria pogut
plantejar, cosa que no feia, si aquesta restricció també s'estén
als possessius, com a equivalents que són del genitiu deIs dits

pronoms. En comptes d'aixo, en el breu estudi que dedicava a l'ús
deIs possessius (cf.S122.3], el nostre autor al. ludia, indult per

Gili i Gaya [cf. Curso superior,S180], a un tipus de restricció
més generica: "el posesivo catalán, como el espafiol, se emplea
menos que en otra lenguas extranjeras, como francés, inglés, ale

mán", la qual cosa el portava a considerar poc genulnes (pero no
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incorrectes) construccions com va ficar la seva ma a la seva but
xaca i cordava les seves sabates, i a proposar, com a alternativa
d'aquestes, solucions amb mera supressió del possessiu (va ficar
la ma a la butxaca) o amb assumpció de la funció d'aquest per un

datiu reflexiu (es cordava les sabates, s'estirava els cabells).

Al nostre entendre, tots dos tipus de restricció, tant la
considerada com la deixada de banda, mereixerien ser objecte d'un
estudi que conduís a recomanacions normatives ben fonamentades,
no necessariament reduldes a un receptari de casos concrets.

111. Construccions impersonals amb subjecte pronominal tonic.- En
la part final del llarg text sobre les construccions de passiva
reflexa i impersonals Badia es referia a les oracions impersonals
amb subjecte tonic, postulant, com a més cenyida al geni de la
llengua (i que devia correspondre, doncs, a la seva intulció per
sonal) , una distinció entre les construccions amb hom (del qual
pronom tanmateix afirmava que "en la lengua moderna, se encuentra
herméticament limitado a la modalidad literaria, y no aparece
nunca en catalán hablado (barcelonés y la mayor parte del domi
nio)"), que serien les propies de qualsevol tipus de verb, sempre
que no fos pronominal (pero aixo no deixa de ser una interpreta
ció nostra, car en tota l'exemplificació donada només apareixien
construccions amb verbs transitius), i les construccions amb un

hom, o amb un o una, que serien adequades als verbs pronominals
(que 1 'autor anomenava reflexius) [§275.2d-e). Un cop plantejada
la distinció, pero, passava de seguida a reconeixer que "en las
mejores gramáticas" tant podien trobar-se exemples de hom cons-

trult amb verbs pronominals, com de un hom, i de un i una, cons

trults amb verbs no pronominals, i a intentar donar una explica
ció d'aquesta situació fent una reflexió psicologitzant, segura
ment digna de ser tinguda en compte per aquells qui fan un ús
corrent, en la seva escriptura, d'aquestes construccions, segons
la qual la distinció efectiva se situaria en el fet que mentre
hom fóra útil per a frases "concebidas sin sujeto" (del tot iden
tificables, en tal mesura, a les construccions amb es), un hom,
un i una s'adequarien a l'expressió d'un subjecte pensat com a

positivament existent, bé que "indefinit" [§275.2f).

IV. Alguns gerundis incorrectes.- De l'exposició de Badia sobre
el gerundi [cf.Part V,SS222-224), que seguia molt de prop la de
Gili i Gaya [cf.Curso superior,SS145-149), només volem destacar,
aquí, un parell d'observacions de directa incidencia en el regis
tre prescriptiu que, com a tals, tenien el valor de sumar-se, di

guem que innovadorament, a la consabuda condemna del gerundi de

posterioritat, únic cas d'intervenció normativa relacionada amb
el gerundi que fins al moment s'havia donat dintre el fabrisme.

La primera observació partia de la constatació de l'exis
tencia de construccions de gerundi referides al subjecte amb va

lor explicatiu (com ara l'acusat, volent justificar-se, va fer
noves declaracions), per denunciar com a gal.licisme incorrecte

"cualquier intento de convertir este gerundio explicativo en es

pecificativo" (com ara el representat per és un poble petit pero
disfrutant [sic) de bones comunicacions [n.a.]) [S223.2].
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La segona observació es referia a les construccions de
gerundi amb funció de predicatiu de complement directe dependents
de verbs de percepció sensible o intel.lectual, o de representa
ció (que l'autor caracteritzava com a construccions en qué el
subjecte del gerundi fa de complement del verb principal), i con

sistia a assenyalar que les dites construccions estan sotmeses a

la condició que el gerundi designi una acció perceptible en la
seva realització, de tal manera que si bé pot dir-se, p.ex., sem

pre et trobo treballant, no es pot dir, en canvi, veurem una casa

essent alta [n.a.) ni veig un nen creixent molt [n.a.) [§223.3).
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