
PRESENTACIÓ 

ls treballs recollits en aquest número de la revista Caplletra presenten una clara 

homogeneítat temática i metodológica: en tots ells s'analitzen temes de sintaxi 

directament o indirectament relacionáis amb el cátala; i en tots ells, igualment, 

s'adopta, com a metode de treball, el model generativista de la Teoría del Regim i el 

Lligam (TRL). La diversitat geográfica deis autors que participen en aquest número, 

la qualitat deis anieles recollits i la quantitat de temes tractats son proves evidents de 

la gran vitalitat que a hores d'ara teñen els estudis de sintaxi, i concretament els estudis 

de sintaxi generativa, dins la lingüística catalana. Aquesta vitalitat no ha de resultar 

estranya ni sorprenent si es té en compte, d'una banda, la importancia que dins les 

diferents disciplines lingüístiques ha assolit la sintaxi en les ultimes décades; i, d'una 

altra, el paper central que en el desenvolupament d'aquesta disciplina ha jugat i 

continua jugant la Gramática Generativa. 

Quant al contingut deis anieles, la revista s'obre amb un estudi de Gemma 

Rigau sobre lespropietats temátiques i sintáctiques del verb agradar. L'autorahi aporta 

tota una serie de proves que donen supon a la idea que aquest verb té una xarxa temática 

integrada pels arguments FONT i META i que el seu subjecte, a diferencia del subjecte 

deis verbs inacusatius, no procedeix d'un argument intern. A continuado, MaríaLluísa 

Hernanz estudia les construccions amb infinitius "pseudo-equatius" del tipus querer es 

poder i considera que aqüestes construccions presenten un PRO no controlat amb 

interpretació arbitraria universal lligat per un operador nul. Carme Picallo, tot seguit, 
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analitza la impossibilitat que un SN pugui lligar localment la seva traca quan s'hi 

interposa un clític coindexat i conclou que aquesta impossibilitat és deguda a violacions 

del Principi de Categories Buides i del Criteri Temátic. En 1'árdele següent, Jaurae Sola 

defensa que la partícula rai no funciona com a predicat principal, sino com a 

emfasitzador del tópic. Maria Teresa Espinal, a continuado, se centra en construcions 

amb adverbis i negació que resulten doblement ambigúes, per tal com els adverbis 

admeten una interpretado de predicat i una altra d'oració i la negació estableix 

diferencies d'abast amb aquests adverbis. Per tal de donar compte d'aquesta doble 

ambigüitat utilitza una perspectiva que té en compte el nivell interpretatiu de la Forma 

Lógica, l'aparellament de mots i conceptes, I'emmagatzematge d'informació i el 

Principi pragmátic de la Pertinencia. Els articles d'Amadeu Viana, Albert Branchadell 

i Manuel Pérez Saldanya están dedicats a un tema que ha tingut una escassa tradició en 

els estudis de gramática generativa: el de la categoría gramatical del temps. L'article 

d'Amadeu Viana és unabona introducció alaproblemáticageneral d'aquestacategoria 

i a les relacions que estableix amb la resta de categories verbals. El d'Albert Brancha

dell analitza la relació existent entre els temps verbals i els adverbis de temps a partir 

d'unaperspectiva on es combina l'analisi temporal de Reichenbach amb la idea que els 

temps quantifiquen sobre intervals temporals. Aquesta darrera idea és represa en 

l'article de Manuel Pérez Saldanya, on s'estudia l'oposició "temps absoluts / temps 

relatáis" i es defensa que aquests darrers teñen un comportament equiparable al deis 

pronominals. La revista es clou amb dos articles dedicats a temes relacionáis amb 

l'oració complexa. El d'Anna Bartra, se centra en un tipus de relatives sense cap. 

L'autora, després de criticar les análisis considerades clássiques en el model de la TRL, 

aporta tota una serie de proves que avalen la hipótesi que aqüestes relatives están 

subeategoritzades peí verb de l'oració principal. El de Maria Josep Cuenca, finalment, 

es dedica a l'estudi d'uns connectors, els matisadors, que son caracteritzats com a 

modificadors deis nexes. 

Esperem que el conjunt de treballs aplegats en aquest número monográfic de la 

revista Caplletra constituirán una aportado rellevant al creixent interés que la lingüis

tica catalana palesa pels estudis de sintaxi generativa. 
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