
A M A D E U V I A N A 

LA SINTAXI DE LA 
CONJUGACIÓ EN 

CÁTALA* 

* Aquest paper va ser llegit amb 
moüu d'una ocasió académica, de 
manera que tot sovint es notaran 
les marques del discurs oral. L'a-
mabüitat de M. Pérez Saldanya ha 
fet que aparegui en aquesta revis
ta, no gaire ternps després de la 
seua lectura. Vaig treballar inicial-
ment sobre una bibliografía i uns 
consells d'Anna Bartra i Josep M. 
Brucart. Aquest treball hauria es-
tat molí diferenl sense la seua aju-
da; vull expressar-los ara el meu 
agraimem. Com es diu, la respon-
sabilitat del resullat final només es 
meua. 

o sé si l'enunciat que he triat per encanalar aquesta llicó és el mes adequat. No voldria 
que fos en qualsevol cas massa sorprenent. Per "conjugado" s'entén el conjunt de 
paradigmes morfologics que constitueixen la flexió verbal. La sintaxi, per definido, 
sembla que cau una mica lluny d'aixó. En comptes de parar esment en les diferencies, 
m' agradaría explicar com entenc que totes dues coses arriben a lligar. La veritat és que 
si parlo de correlacions temporals els oients sabrán immediatament a qué em refereixo. 
El mateix passaria si hagués parlat de la consecutio temporum. 

El problema és qui haurá de definir aquests dos conceptes, i quin és el marc teóric 
en qué cal interpretar-los. Voldria fer d'aquest assumpte el tema de la meua Higo, i per 
aixo he hagut d'empescar-me un títol visiblement rar, pero que recollís quina és la 
interpretado que faig de la qüestió. El tema apareix enunciat amb claredat en la tesi de 
T. Stowell que apareix a la bibliografía, i és recollit de forma prou completa en el llibre 
de N. Chomsky del 1986, Knowledge ofLanguage, així com d'una altra manera a 
Chomsky (1988), La idea és que les oracions d'una Mengua, així com la resta de 
categories sintactiques amb representació léxica, poden ésser descrites com a consti-
tuents endocéntrics. La particularitat és que les oracions formarien una mena de 
constituent discontinu, amb un nucli intern, que seria Panomenat FLEXIÓ, i un nucli 
extern, accessible al régim, i lloc d'arribada de les operacions de moviment, anomenat 
COMPLEMENTADO!*. Dono a (1) la representació estándard d'aquesta estructura, 
ometent certs detalls significatius, com ara la posició de respecificador del COMP. 
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El Sintagma Nominal que apareix a l'esquerra de FLEXIÓ s'entén que és el subjecte 
de l'oració. FLEXIÓ amb una barra se suposa que conté el verb de l'oració, i 
naturalment, les característiques morfológiques d'aquestaquepermeten laconcordan-
9a i especifiquen la referencia temporal. En cátala, i en els temps simples, la flexió 
verbal apareix unida al lexema verbal. Aquest és el cas que per a nosaltres resulta mes 
regular. 

Descriure les oracions d'una llengua a partir d'una estructura com (1) presenta al-
guns avantatges práctics, i per aixó probablement aquesta descripció ha estat acceptada 
generalment i hacentrat l'atenció de moltsestudis específics elsdarrers anys. Com s'ha 
dit tantes vegades, el ñus COMP permet l'arribada deis elements QU (que, qui, quan, 
etc.), així com la inserció de complementados léxics (les tradicionals conjuncions 
subordinants). J. Grimshaw (1980) va mostrar com operava la selecció de complemen-
tadors per part de verbs principáis, traient a la llum contrastos com els de (2) i (3). 

(2) El Pere sap si el Joan és medievalista. 
(3) * El Pere creu si el Joan és medievalista. 

A (2) l'oració subordinada conté el complementador de modalitat oracional si, 
compatible amb la selecció d'un complement interrogatiu peí verb principal. Si 
canviem el verb principal, obtindrem resultats agramaticals, com passa a (3), quan 
ensopeguem amb un verb com creure, que no pot seleccionar un complement directe 
interrogatiu en cap cas (naturalment, prescindeixo ací d'una possible interpretado de 
creure com a intransitiu). Altres avantatges d'una estructura com (1), son, presumible-
ment, poder donar compte sintacticament de les clássiques modalitats oracionals, 
suposant, per exemple, que les oracions interrogatives sense operador com ara (4) 
disposen també d'una posició externa, des d'on poder justificar les característiques 
suprasegmentals que fan l'oració interrogativa. En cátala aquesta posició a mes se sol 
omplir léxicament amb el complementador estándar que. 

(4) ¿Que tens taronges? 

Naturalment, una estructura com (1) permet també donar compte, entre altres coses, 
de l'alternanca COMP pie / COMP buit, típica de la correlació oracions subordinades/ 
oracions principáis, en la seua modalitat asseverativa. Els fragments subratllats de (5) 
i (6) faran veure de seguida qué vull dir. 

(5) La Maña viu a Valencia. 
(6) El Pere creu que la Maña viu a Valencia. 
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El ñus COMP ha rebut una atenció important i continuada darrerament, pero no 
voldria allargar-me ací sobre aquestpunt. En acabar la meua exposició m'hi tornaré a 
referir de manera molt sumaria. L'assumpte és que si el ñus COMPlementador forma 
una mena de constituent discontinu amb el constituent FLEXió, d'aixó podríem 
extreure algunes generalitzacions gramaticals importants. La veritat és que el ñus 
FLEXió no ha estat tan debatut com el ñus COMPlementador, fins fa molt poc. Tots 
dos, pero, comparteixen unapropietat sintáctica curiosa: no están representáis, almenys 
canónicament, per unacategoria léxica concreta. Ni el COMPlementador ni la FLEXIÓ 
teñen com a nucli cap unitat léxica; aquesta és la definido típica de les oracions, al 
capdavall, que no están representades per una unitat léxica. La FLEXió s' entén com un 
conjunt de trets nomináis per una banda (que permeten la concordanga) i temporals per 
l'altra (que fixen la referencia lógica de l'oració). No sabem gaire cosa mes de 
l'organització interna del constituent FLEXió ni de les seuespropietatssintactiques. En 
la mesura que, en llengües com el cátala, FLEXió apareix com un conjunt de trets 
morfológics (habitualment soldats al lexema verbal), la descripció de les propietats 
sintáctiques de la FLEXió implica fer una salt qualitatiu de la morfología estricta a la 
sintaxi teórica. 

Per exemple: la distinció entre oracions finites i oracions d'infinitiu sembla que 
reposa, com indica el nom classic de la partido, en diferents capacitáis referencials del 
ñus FLEXió. En la bibliografía generativa habitual se sol parlar d'oracions 
temporalitzades (en el sentit de "dotades d'una referencia temporal autónoma") per 
referir-se a les primeres. A mi m'agradaria parlar, aprofitant el salt esmentat de la 
morfología a la sintaxi, d'oracions conjugades. Si la FLEXió representa el nucli intern 
de les oracions, en la mesura en qué consideren! sintagmes distints la FLEXió i el verb, 
parlar d'oracions conjugades significa recuperar l'autonomia de la morfología verbal 
en benefici d'un criteri sintáctic. 

Ara bé, d'aquesta idea s'ha de derivar una altra: de l'autonomia i el carácter central 
de la conjugado en la sintaxi, se segueix la idea que la relació ENTRE oracions haurá 
d'ésser, possiblement, una relació de conjugado a conjugado, és a dir, de referencia 
temporal a referencia temporal, deixant ara de banda altres aspectes. 

He d'insistir molt en el fet que es tracta de relacions ENTRE oracions, que im
pliquen un cert nivell d'abstracció. ¿Com s'estableixen aqüestes -diguem-ne- "cade-
nes temporals"? ¿ Juguen realment algún paper en la sintaxi com la posició nuclear de 
FLEXIÓ faria pensar? I potser la pregunta mes inquietant: ¿En quina mesura la clássica 
consecutio temporum era una explicació d'aquesta mena de fenómens? 

Hi ha una anécdota que vull explicar en primer lloc: no he sabut trobar ni una sola 
pista del terme consecutio temporum en tota la tradició clássica, sent molt géneros i 
incloent-hi també els gramátics medievals, almenys peí que en sabem després del 
treball de Bursill-Hall. Ni el Thesaurus Linguae Latinae ni el completíssim repertori 
de gramátics llatins de Klein contenen una entrada així, i per descomptat, les mes 
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semblants del Thesaurusno es refereixen ais temps gramaticals. Els gramátics clássics 
francesos parlen, en francés, de correlació temporal, o de correspondéncies de temps, 
tan aviat per defensar-ne l'existéncia, com per dir que no n'hi ha. Peí que he pogut 
esbrinar, a la monografía de B. Blómer (que trobaran a la bibliografía, i de la qual 
parlarem mes tard), el terme apareix en llatí en les gramátiques alemanyes de fináis del 
segle passat i primera meitat d'aquest, en les gramátiques referides al llatí, principa-
ment. Blomer cita, sigmficativament, un treball sobre Cicero publicat el 1872 amb 
aquest títol, pero reconeix que els gramátics alemanys li atribueixen al terme una 
antiguitat com a mínim medieval, D'ací, i peí prestigi que va prendre en ser aplicada 
a la gramática del llatí, l'expressió s'escamparia per la tradició gramatical europea, 
arribant a teñir una difusió ben general. El final de la historia és una reflexió sobre el 
que acostumem a atribuir ais clássics, i sobre el que ens pensem queja ha estat dit, i 
potser encara s'ha de definir. 

Aixo peí que fa al nom. La historia del contingut també inclou una anécdota, pero 
aquesta ja és mes coneguda. Una de les primeres referéncies que tenim sobre el tema 
de la correlació temporal és una frase de F. Brunot: "Le chapitre de la concordance des 
temps se resume en une ligne: II n'y en a pas" (Lapensée et la langue, 1926). Cosa que 
ens deixa amb la intriga de saber si Brunot s'oposava a una tradició anterior que ho 
afirmava, o si simplement comparava les descripcions que s'havien fet del llatí amb les 
que es podien fer del francés, i en qualsevol cas, llancava la tovalla, M'inclinaria, 
personalment, per la segona interpretado. 

L'assumpte és que la gramática descriptiva de la primera meitat d'aquest segle va 
fer servir alguna versió de la idea de les correspondéncies temporals per explicar tipus 
particulars d'oracions. A banda de corregir usos poc genuíns (que és el que trobem a 
gramátiques descriptives franceses, castellanes o italianes d'aquest període), sota 
aquest epígraf trobem descrites una serie de "Ueis de simetría" entré temps de 
proposicions diferents, que ja son un esbós del que volem comentar ací. En primer lloc, 
aqüestes correspondéncies (o "seqüéncies de temps", que en dirien en anglés) son 
independents deis verbs particulars (i naturalment, deis substantius i deis adjectius) 
d'una proposició qualsevol. És a dir que son regles de compliment oracional, al marge 
de les unitats léxiques concretes que arribin a aparéixer en cada cas. No cal dir que son 
regles sintáctiques, en la mesura que es refereixen a tipus de proposicions diferents 
(relatives, adverbials, completives, etc.). Si he parlat de regles de simetría és perqué els 
gramátics tradicionals mostren la seua predilecció per un tipus concret d'acord 
temporal, el que ocorre per exemple quan passem una frase d'estil directe a l'estil 
indirecte, quan introduim una subordinada en subjuntiu, o quan distingim les condicio
náis reals de les irreals. Mes endavant tornaré amb detall sobre algún d'aquests casos. 

Aqüestes "liéis de simetría" permetien preveure, almenys en aquests supósits, i 
sempre dins d'un marge una mica ampie, l'exactitud de la correspondencia temporal. 
El que s'escapava d'aquestes simetries (considerades com a pur mecanisme o forma-
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lisme) era considerat com a "correlacions de sentit". Aquesta impressió és, també, la 
que s'obté després de llegir les notes de G. Rojo del 1976 que teñen a la bibliografía, 
dedicades íntegrament al tema. Un deis avantatges d'aquesta aproximació era que, 
almenys en els casos esmentats, el gramátic havia mirat sempre els dos costats de la 
seqüéncia. Per explicar el que passava en contrastos com els de (7) i (8) es veia obligat 
a considerar el temps del verb principal i el temps del verb subordinat, en cada cas: 

(7) El Pere va proposar que el Joan parles a Gandía. 
(8) El Pere proposa que el Joan parli a Gandía. 

Comento aquest punt perqué, al contrari del que es podía suposar, és freqüent trobar 
a les gramátiques descripcions d'un costat només de la seqüéncia, ignorant en quin 
temps apareix l'altra part. Ací hem de considerar tots dos costats: a (7), passat en la 
principal, i passat en la subordinada; a (8), present en la principal, i present en la 
subordinada. (9) i (10) son, en aquest respecte, iguals: 

(9) El Pere creu que la Marta l'enganya. 
(10) El Pere creía que la Marta l'enganya va. 

Present en la principal, present en la subordinada, en el primer cas, i passat en la 
principal, passat en la subordinada, en el segon cas. El desavantatge mes gran d'aquesta 
aproximació ja l'he dit: que sovint només es considerava un costat de la seqüéncia, i 
donatun tipus d'oració, com ara, les adverbials temporals, posem per cas, se sotmetia 
a análisi els temps possibles de la subordinada. Ja he insinuat que les condicionáis 
constituíen una excepció. La veritat és que prótasi i apodosi eren per un igual sotmeses 
a examen. Ací la subordinada solía anar en primer lloc i a mes a mes hi havia uns noms 
especiáis per designar la relació. El segon desavantatge greu d'aquesta análisi era que 
triava els casos mes "simétrics", com si diguéssim, i ens deixava sense explicado per 
a la resta. L'abundáncia d'explicacions en el cas de les condicionáis, per exemple, 
contrasta simptomáticament amb la manca d'explicacions en els al tres casos. Dit sigui 
de passada, no voldria donar ací la impressió que cree que totes les oracions presenten 
el problema de la correlació temporal d'una manera homogénia. Les condicionáis 
plantegen problemes específics que han estat analitzats detingudament pels lógics i han 
tingut unacontinu'ítatenlatradició lingüística recent. El fil de Pargumentquesegueixo 
m'obliga a apartar ara de la discussió aquest aspecte, pero prometo considerar-lo mes 
endavant. 

Aquest era un deis tractaments possibles del tema. La veritat és que moltes vegades 
simplement no s'incloíen en la descripció les relacions temporals entre oracions. La 
conjugació es tractava des de la perspectiva morfológica, i a tot estirar el gramátic 
s'estenia una mica sobre certs usos temporals excepcionals. Una altra qüestió, suposo 
que una mica diferent de la que plantejo ací, i que ha estat abordada ocasionalment 

85 



sobretotper l'escola estructuralista, és l'análisi del sistema d'oposicions semántiques 
de la morfología verbal de tal o tal llengua, prescindirá de tot context sintáctic, o 
almenys sense prendre'l com a variable significativa. Tenim bastante descripcions de 
llengües europees, des del rus fins al castellá, que son d'aquest estil. 

M'aturaré una mica a considerar aquesta qüestió. Almenys aparentment, Tanálisi 
de la casuística de les relacions temporals exigeix elaborar oposicions d'una certa 
complexitaí. Avui disposem ja d'un parell d'excellents treballs de conjunt que 
permeten a 1' estudios acostar-se al tema: son el parell de compendis de B. Comrie sobre 
el temps i l'aspecte que apareixen a la bibliografía. Hauria d'afegir a la llista el treball 
(mes recent) de F. Palmer sobre les modalitats, perqué inclou generosament dades 
importante sobre la conjugado verbal regular i la sintaxi. 

Pero la tónica ha consistit a elaborar oposicions a partir deis temps i els modes 
verbals i mirar si hi corresponia, de manera regular, un cert valor semántic. Un deis 
treballs mes complete en aquest sentit sobre una llengua románica és el d'A. Bello, de 
fináis del segle passat, que arriba a prendre en consideració noms diferente deis 
tradicionals per ais temps verbals, d'acord amb l'estudi deis valors. Hem d'arribar ais 
estudis gramaticals de S. Fernández Ramírez per trobar descripcions tan complicades 
de casos del castellá com les de Bello. En la mateixa línia cal citar també les notes de 
Gili Gaya a la seua Sintaxis. Suposo que aqüestes vastes descripcions també poden teñir 
interés avui per a l'estudiant de literatura que s'interessi per exemple per usos despla-
cats de temps, amb un valor estilísticament marcat, com pot passar amb el present o 
1'imperfet, per exemple. 

La nómina de treballs sobre el cátala des d'aquesta perspectiva oscil-la entre la 
descripció global de la conjugado i l'estudi de detall d'alguns temps especiáis, passant 
per les notes a les clássiques alternances de temps en frases temporals i condicionáis 
descrites per P. Fabra. Cree que tant E. Alarcos com S. Mariner han d'encapcalar la 
llista de l'enfocament estructuralista. Bastant mes recentment, la tesi de J. Tió que te
ñen a la bibliografía comparava els valors deis temps en alemany i en cátala de manera 
prou exhaustiva. A la bibliografía faig constar també alguns treballs esparsos amb me-
todologies i ámbits d'análisi molt diferents. Peí que fa ais temps verbals, el perfet 
perifrástic és un deis temps que han merescut mes atenció, probablement per la seua 
singularitat tipológica. A la bibliografía esmento un treball concret de S. Mariner, i una 
nota que hi va dedicar J. Sola. 

P. Fabra no va deixar notes especiáis sobre el tema, a banda de les referides a les 
oscillacions de temps en frases temporals i condicionáis que ja hem esmentat. G. 
Ferrater va arribar fins i tot a drecar un diagrama d 'oposicions modals i temporals, pero 
necessitaríem ampliar-lo amb comentaris i exemples. Possiblement el millor treball 
sobre temps i modes del cátala estigui inclós dins la monografía de sintaxi histórica 
d'Alfons Par. Par fa servir, a l'hora de muntar la seua classificació, la distinció entre 
temps absoluts i temps relatius, que posteriorment havia de teñir tanta acceptació. Cree 
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que paga la pena de tornar a llegir la seua definido de temps relatius. La dono a (11) 
de manera completa (i en regularitzo l'ortografia i la morfología): 

(11) § 521. Fins ací hem vist els temps consideráis en relació amb el momcnt 
quan hom parla. Mes n'hi ha alguns, les époques deis quals es refereixen 
exclusivament no a un moment present, sino a un preterit o futur. Son 
dones, temps relatius, i en conseqüéncia han fretura d'una altra indicació 
temporal, proporcionada per un complement adverbial o bé per una 
proposició subordinada. Un d'ells, el preterit perfet respecte a un preterit, 
és sois en les proposicions subordinades que es presenta, car la seua acció 
és terminada precisament respecte a una altra acció de la qual depén. Els 
altres dos, és a saber, el preterit imperfet respecte a un preterit i el preterit 
respecte aun futur,poden anar indistintamenten les proposicions simples, 
principáis i subordinades. — Quan van en les simples, necessiten un 
adverbi o complement adverbial de temps que els fixi la segona época de 
la proposició a qué ells fan referencia. (Par (1923: 192-193)). 

Com es veurá, els valors deis temps depenen, en la definició de Par, de criteris 
sintactics. Suposo que s'ha de considerar exemplar la definició del paper de l'adverbi 
a l'hora de fixar la referencia temporal, perqué és la mateixa definició que assumiran 
després els lógics i la gramática de la segona meitat d'aquest segle. Par ofereix també 
una descripció completa del valor deis temps a les proposicions i dedica tot un apartat 
al problema de la correspondencia temporal. Sense marginar cap altre típus d'oració 
adjunta, les oracions condicionáis hi reben un tractament ben géneros. 

Ara hauríem de citar les notes de H. Reichenbach sobre l'organització de la refe
rencia temporal, per la transcendencia que han tingutentreballsposteriors. L'esbós teó-
ric de N. Hornstein que teñen a la bibliografíapren Reichenbach com a punt de partida, 
i el mateix Comrie n'assumirá els postuláis básics a la seua darrera obra. Si concebem 
el temps com una serie d'intervals TI, T2, Tn, que siguin realitzacions o valors d'un 
operador temporal —representat per la FLEXió a les oracions-, no sembla fora de lloc 
assumir que aquests intervals es puguin fixar a partir de diversos nivells de denotació: 
el temps de l'emissió, per fixar cada oració en particular, el temps de 1'esdeveniment, 
per fixar la denotació de la proposició, i Panomenat temps de referencia, en el cas que 
la proposició hagi de fixar, com deia Par, una segona época a la qual referir-se. Per 
donar-ne els exemples estandards, (12), (13) i (14) teñen en comú que el temps de 
l'esdeveniment és anterior al temps de l'emissió, és a dir, que es tracta de tres passats: 

(12) Vaig veure el Vicent. 
(13) Havia vist el Vicent. 
(14) He vist el Vicent. 
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A (12) el temps de referencia és el temps de l'esdeveniment; a (14), en canvi, el 
temps de referencia és el temps de l'emissió. El significat de (13) és diferent, en la 
mesura que el temps de referencia és autónom, posterior a l'esdevenimentperó anterior 
a l'emissió. De (12) a (14) obtenim una mena d'efecte de "proximitat" (respecte de 
l'emissió), perqué el temps de referencia es desplaca cap a l'acte de parla. (13) cau entre 
dues cadires, perqué no té fixat el seu temps de referencia. 

De manera que la distinció entre temps absoluts i temps relatius és important, i ha 
despertat un enorme interés peí que fa a les compaübilitats entre determináis adverbis 
i determináis valors de FLEXió. Aquest és el tema de la monografía de N. Hornstein 
abans citada, així com del treball de C. Smith que apareix a la bibliografía. Reconec que 
caldria encara estudiar quins contextos sintáctics permeten definir la referencia 
temporal, i si n'hi ha prohibicions i de quina mena son. 

Una organització temporal com la que va suggerir Reichenbach és compatible amb 
la idea de FLEXió com un operador d'abast oracional que pogués prendre certs valors. 
Els adverbis, adjuntáis a la FLEXió a la Forma Lógica de les oracions, ajudarien a 
definir la referencia de la frase. Els esbossos de Reichenbach podrien ser integráis en 
una teoria formal del temps a la gramática. L'estudi de G. Rojo del 1974 que cito a la 
bibliografía exposa el mateix estat de coses que les notes de Reichenbach, excepte que 
Rojo és lingüista, no lógic, el seu estudi és mes complet, i s'entreté a discutir casos 
concrets i problemátics. La idea d'estipular tres nivells de denotado és la mateixa, 
expressada amb un altre vocabulari, i amb les matisacions que el castellá requeria. 

La implementació d'un model formal així és un problema lógic interessant que 
s'escapa del que vull exposar ací. Ara voldria tornar al fil central del meu argument, 
donar prioritat a la sintaxi sobre la interpretado. Abans de presentar el que será el ñus 
d'aquesta exposició, cree que he d'esmentar una serie de reserves en veu alta: 

Primera: No hi ha hagut unadefinició uniforme de Incorrespondencia temporal. La 
versió mes estricta de les que conec és la que he presentat mes amunt, apellant a les 
"liéis de simetría". La mes laxa és simplement un catáleg de variacions i possibilitats 
mes o menys glossades. Tanmateix, de tant en tant, els gramátics enuncien la 
possibilitat d'una partido significativa: en les llengües romániques, el mode sí que 
respon a exigéncies sintáctiques, pero el temps no. Si pogués estrafer l'argument deis 
gramátics tradicionals, diría que es trobarien mes a gust parlant de consecutio modorum 
que de consecutio temporum. Aprofítaré aquest argument mes endavant. 

Segona: Donada la premissa anterior, és realment un problema saber amb certesa 
qué hem de considerar modes i qué hem de considerar temps. Les gramátiques vacillen 
en el cas del condicional. Sanchis Guamer, per exemple, a la seua Gramática 
Valenciana del 1950, el considera un mode mes. El futur, en canvi, té trets modals, com 
ara l'opacitat, pero no ha estat considerat un mode en la nostra tradició gramatical. 
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L'imperatiu és un mode, malgrat que només conté un temps, pero l'infinitiu no 
acostuma a ser classificat exactament com un mode. Per altra banda, la distintió entre 
mode i modalitat no és tampoc clara: l'imperatiu és un mode, pero la interrogació es 
considera una modalitat. Sembla que en llengües com el cátala l'organització de la 
morfologia verbal ha condicionat completament l'análisi de la qüestió. Almenys les 
vacillacions exposades indiquen en aquesta direcció. Les formes anomenades finites, 
ésadir,dotades de concordanca, rebien una considerado gramatical uniforme. Seguint 
Palmer (1986), futur i condicional, a efectes sintactics, cal considerar-los amb carac-
terístiques modals. 

Tercera: El tema de l'aspecte. Fa set anys que una nota d'E. Blasco (que teñen a la 
bibliografía) donava noticia per ací de la distinció entre l'aspecte "léxic" i aspecte 
"gramatical", que ara com ara és la distinció que considero pertinent. Malgrat aixó, ací 
tornen a haver problemes de classificació, perqué els noms mateixos deis temps 
verbals, en la nostra tradició gramatical, evoquen tant el temps, com el mode i l'aspecte 
("perfet", o "imperfet"). Un estudi historie de la terminología de les denominacions 
aclariria aquests malentesos. No he sabut trobar treballs que integressin satisfactória-
ment l'aspecte dins una teoría gramatical formal. Hi ha autors que diuen que els verbs 
aspectuals formen una mena de complex verbal juntament amb el verb principal. I hi 
ha també restriccions sintactiques especifiques associades amb propietats aspectuals, 
la impossibilitat de construir perífrasis amb estar amb verbs no agentius, per exemple. 
Les notes de Reichenbach sobre el tema deixen suposar que l'aspecte podría venir a 
modificar la dimensió temporal també segons uns valors prefixats específics. En 
llengües com el cátala, on l'aspecte no esta gaire representat en la morfologia verbal, 
els verbs podrien estar marcats léxicament respecte d'alguns d'aquests valors. 

Quarta: La tradició descriptiva ha produ'ít compendis tan complexos com el de H. 
Weinreich que apareix a la bibliografía, que ha tíngut una certa fortuna en el món de 
Pestilística i la crítica literaria. Hi ha tota una altra dimensió de la correlació temporal, 
potser pragmática o textual, que no tindré en compte así. Suposo que tot aquest vessant 
del problema és significatiu en considerar textos elaborats, com acostuma a fer l'estudi 
de la literatura. Hi ha almenys un treball recent, el de Lo Cascio & Vet (1986), que 
enfoca els problemes de la correlació temporal des del punt de vista del discurs, sense 
negíigir la importancia de íes regles sintactiques. És l'estudi de conjunt mes significatiu 
que conec en í'actualitat. 

En aquesta quarta reserva hauria d'incloure el treball de B. Blómer sobre la 
consecutio temporum en cátala. He de dir en primer lloc que cree necessari que el 
tradu'fm i que el difonguem. Dues novetats el justifiquen: que 1* autor hagi fet un buidat 
de textos d'escriptors importants, i que l'análisi abraci tant el cátala medieval com el 
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cátala modern. No comptem amb gaires estudis de conjunt sobre el cátala del xra i el 
xrv, de manera que el treball de Blomer és de consulta indispensable per a l'estudiós de 
gramática histórica. L'autor té la paciencia de contemplar tots els temps verbals, tant 
en subordinades com en frases simples, pero, mes preocupat per les "liéis de simetría", 
no fa deis contextos sintáctics concrets una variable significativa. Cree que el treball 
tindria interés també per a 1' interessat en els aspectes textuals, discursius i estilístics de 
la correspondencia temporal. Des d'aquest punt de vista la seua difusió podría ajudar 
i orientar treballs semblants que també impliquessin el buidat d'obres importants. 

No hi ha mes reserves, i puc passar ja al fil central del meu argument: la distinció 
entre el temps i el mode. M'adscric al corrent que creu que el mode de les oracions és 
el nivell pertinent que cal teñir en compte a la sintaxi. El problema és que temps i mode 
han estat consideráis inseparables en molts casos. Fixem-nos en una cosa: Mascaró 
(1986) fa notar que en cataláno hi ha un morfemaespecífic de mode. En valencia, per 
exemple, així com en bona part del cátala nord-occidental, el subjuntiu resulta mes 
difícil d'identificar que en la resta de dialectes. Malgrat aixó, tota la descripció 
tradicional de la conjugació ha estat muntada a partir de distincions modals. Podríem 
prendre aquest punt com una prova de la pertinencia sintáctica de la partido. El resultat 
és que nosaltres classifiquem els temps concrets d' acord amb unes adscripcions modals 
prévies. 

Aixó que acabo d'enunciar és part de la hipótesi clássica sobre la consecutio 
temporum, la part que cree que s'adiu amb la idea de la FLEXió com a nucli de les 
oracions. En aquest punt he de reconéixer 1'estímul d'un treball previ. La tesi de M. 
Pérez Saldanya que teñen a la bibliografía és Testudi sobre les modalitats mes complet 
que tenim a hores d'ara sobre el cátala. Que la distinció entre el temps i el mode tingui 
pertinencia sintáctica cree que és coherent amb la seua exposició. La descripció de les 
modalitats de Pérez Saldanya pot ajudar a sostenir el que argumento ací. 

Hi ha unes dades clássiques que ens permetran centrar la qüestió. És conegut que 
en caíala (així com en altres llengües romániques) el mode d'una subordinada 
completiva depén del verb de l'oració principal. A (15)—(18) tenim les alternances 
típiques: 

(15) Sé que l'enganya. 
(16) Lamento que Penganyi. 
(17) * Sé que l'enganyi. 
(18) * Lamento que l'enganya. 

El que observern a (15)—(18) és el següent: canviant el verb de l'oració principal, 
canvia el mode de la subordinada. Pero cada verb principal sembla que estigui preparat 
per combinar-se només amb un mode possible de la subordinada. (17) i (18) serien 
agramaticals perqué el verb no seleccionaría una subordinada en subjuntiu en el primer 
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cas, ni una subordinada en indicatiu en el segon. Teóricament, aixó només és coherent 
si suposem que FLEXió és el nucli de l'oració, i que en el cas de les oracions 
completives, el verb selecciona els seus complements. Alio que seleccionen saber i 
lamentar en cada cas és simplement una oració i la seua modalitat. El parlant del cátala 
ha d'aprendre verb per verb quina mena de complements selecciona, i en el cas que siguí 
una oració completiva, en quina modalitat pot aparéixer. La gramática tradicional, va 
tractar, amb un éxit relatiu, d'agrupar els verbs a partir d'aquesta propietat seleccional. 

L'argument funciona així amb el paradigma clássic de les completives, pero té 
algunes implicacions mes. Em referiré a la tesi de C. Picallo que teñen a la bibliografía 
per parlar del subjuntiu. Picallo va partir de la manca de referencia temporal autónoma 
del subjuntiu per provar la seua transparencia davant determinades operacions de 
lligam. El cas és que el subjuntiu no tolera les oscil-lacions temporals que tolera 
l'indicatiu, com es pot veure a (19)-(22): 

(19) Sabia que l'enganya. 
(20) Creuráquel'haviaenganyat. 
(21) * Lamentava que l'acabi. 
(22) * Procurará que l'hagués acabat. 

Tant a (19) com a (21) la principal apareix en imperfet. En el primer cas, la 
subordinada, obligatóriament en mode indicatiu, té una certa llibertat per escollir el 
temps. No passa així en el segon cas: la subordinada en present de subjuntiu és 
agramatical, contráriament al que tenim a (19). (20) i (22) presenten una alternativa 
semblant: en tots dos casos la principal va en futur i la subordinada en pretérit 
plusquamperfet. Quan el mode triat és l'indicatiu, la frase és gramatical; quan el mode 
triat és el subjuntiu, no. Aquests casos aconseguien marejar ais clássics buscadors de 
simetries. Resulta que només si el subjuntiu acordava el seu temps al temps de l'oració 
principal, l'oració era gramatical. (23) i (24) son les alternativesbones a (21) i (22), amb 
un imperfet i un pretérit perfet respectivament. 

(23) Lamentava que l'acabés. 
(24) Procurará que l'hagi acabat. 

Elqueés obligatori peral subjuntiu no ho espera l'indicatiu. Aixóés coherentamb 
el tractament del subjuntiu com a mode de la "dependencia sintáctica", que és el 
tractament deis gramátics clássics. Picallo, a la seua tesi, va fer notar que el subjuntiu 
només podia aparéixer en contextos de subordinado, i és simptomátic també que la 
tradició gramatical francesa conjugui el mode subjuntiu sempre amb el complementa-
dor léxic estándard que. 
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És un fet que els temps depenen deis modes. De manera que, si la tria del mode depén 
de la sintaxi, la tría del temps dependrá de la tria del mode. El resultat d'aquesta 
jerarquía és que hi haurá correlació temporal obligatoria en el cas del subjuntiu, pero 
no n'hi haurá en el cas de l'indicatiu. El que passaamb els nostres exemples de (9) i (10) 
és que la "simetría" temporal no és obligatoria. Després tornarem sobre els casos de 
"discurs indirecte". 

El tractament del subjuntiu podría extrapolar-se a la resta de modes. L' indicatiu, peí 
que sembla, tant pot aparéixer en dominis subordináis com en frases principáis. 
L'infinitiu had'aparéixer obligatóriamenten dominis subordináis. ¿Hi ha algún mode 
que només pugui aparéixer en frases principáis? La resposta és que sí. Contrastin (25) 
amb (26): 

(25) * Procurará que lamenti-ho! 
(26) Lamenti-ho! 

Una de les definicions clássiques de Timperatiu és justament "el mode que no pot 
aparéixer en dominis subordináis", "el mode de les proposicions independents". 
Aquest és un bon argument per defensar la prioritat deis modes a la sintaxi. Hi ha un 
altre detall que fa encara mes interessant aquesta análisi: l'operador temporal FLEXió 
inclou en cátala i en altres llengües romániques trets nomináis que possibiliten la 
concordanca. La tesi de Picallo va demostrar que hi havia una relació entre FLEXió i 
concordancia en el cas de les oracions completives, dit d'una altra manera, que una 
completiva en subjuntiu no podía teñir un subjecte pronominal correferem amb el 
subjecte de l'oració principal. Bédoncs, Fimperatiu també térestriccions especifiques 
peí que fa a la concordanca, com és sabut. La seua morfología -diguem-ne- defectiva 
potser siguí la manifestado mes superficial de la correlació que indico. Aixó ens deixa 
amb dues modalitats molt marcades peí que fa a la posició del seu subjecte, i peí que 
fa al seu context sintactic: l'imperatiu i el subjuntiu. M3 Lluísa Hernanz, en una sessió 
del Seminan de Lingüística Teórica de la Universitat Autónoma de Barcelona del 
novembre del 1987, va argumentar en favor de la relació entre frases de subjecte 
arbitran en castellá i bloqueig de la referencia temporal a FLEXió. La seua exposició 
feia referencia a la segona persona, la mateixa de les frases en imperatiu. Aqüestes 
dades indiquen, potser, una determinada regularitat. La relació entre FLEXió i 
concordanca no és particular de l'imperatiu i el subjuntiu: recordem que la descripció 
de rinfinitiu vincula precisament el seu carácter no personal amb la manca d'una 
referencia temporal precisa. 

Ara: si acceptem el valor modal del condicional, podríem imaginar una taula com 
la de (27), on el condicional figures al costat de l'indicatiu, pero a diferencia d'aquest, 
no pogués ser autónom en referencia (és a dir, que necessités un altre element per 
definir-la): 
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(27) indicatiu: concordarla lliure i domini indiferent, 
condicional: concordanca lliure i referencia restringida, 
subjuntiu: concordanca restringida i domini subordinat, 
imperatiu: concordanca molt restringida i domini principal, 
infinitiu: concordanca nulla i domini subordinat. 

(27) exposaria que hi ha una relació entre la capacitat referencial d'una oració i la 
posició del seu subjecte, que aquesta relació depén deis dominis sintáctics, i passa 
evidentment pels modes. La distribució té una certa lógica en la mesura que implica la 
representado canónica del ñus FLEXió, referencia temporal i concordanca. 

Lasintaxi de laconjugació, en cátala, passariaper ací: latría del mode condicionarla 
la tria del temps. L'argument funciona bé quan considerem les oracions regides, que 
son complements exigits d'un altre verb. Pero, ¿quina és la situació quan considerem 
el cas oposat, les oracions no regides? La distinció entre regit i no regit o complement 
exigit i complement adjunt ha esdevingut cada vegada mes important a la gramática, 
de manera que hem d'esperar diferencies notables en el comportament del mode entre 
oracions adjuntes i oracions completives. 

Aixó és, efectivament, el que passa. Les oracions no regides o oracions adjuntes 
acostumen a estar encapcalades, en cátala, per una preposició de tipus adverbial que 
formaria una ménade predicat adjunt al predicat principal, juntament amb la proposició 
que té com acomplement. Aixó permet suposar que els modes de les oracions no regides 
tindran una certa autonomia respecte, si mes no, del verb de l'oració principal. 
Comparin (28) i (29) amb (15) i (16): 

(28) Ho sé, perqué he llegit les cartes. 
(29) Ho lamento, perqué he llegit les cartes. 

El mode de la concessiva no canvia encara que canviem el verb de la proposició 
principal. Aquesta és la situació oposada ala presentada per (15) i (16),sobretot perqué 
ara sí que canvia el mode quan canviem el tipus de frase adjunta, (30) i (31) ho 
exemplifiquen: 

(30) Ho sé encara que no hagi llegit les cartes. 
(31) Ho lamento encara que hagi llegit les cartes. 

En principi, dones, quan es tracta d' oracions regides, el mode depén de la proposició 
principal; quan es tracta de complements adjunts, de la mateixa adjunció. Concreta-
ment, el mode de les proposicions adjuntes depén básicament de la preposició que 
encapcala la seqüéncia. La idea és que la preposició -i en molts casos, el mateix ñus 
complementador de la frase adjunta- defineix el nivell de predicado de la proposició. 
Tindrá referencia autónoma si és indicatiu, será dependent en referencia si és subjuntiu. 
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Presenten aquesta oposició típica en cátala les frases causáis i les frases fináis, en 
indicatíu les primeres, en subjuntiu les segones. Les frases concessives poden prendre 
els dos valors, indicatíu o subjuntiu, pero, com coincideixen a assenyalar tots els 
gramátics tradicionals, una concessiva en indicatíu és mes "externa" que una conces-
siva en subjuntiu. Imaginen! que aquesta exigencia d'ordre es pot traduir en termes de 
dependencia del ñus FLEXió de la principal: 

(32) Ho sé encara que no hagi llegit les cartes, encara que ho lamento. 
(33) ?? Ho sé encara que ho lamento, encara que no hagi llegit les cartes. 

L'element que encapcala la seqüéncia selecciona el mode de l'oració adjunta. El 
mecanisme d'aquesta selecció és especialment notable en el cas de les oracions tem
peráis i condicionáis. Tots dos tipus son un autentic trencaclosques a l'hora d'establir 
correlacions temporals. No pretenc ací esgotar el tema, perqué hi ha estudis específics, 
sobretot de les condicionáis, que li donen la perspectiva que es mereix, com el treball 
de M. Harris que cito a labibliografia, inclós dins el magníf ic volum sobre Condicionáis 
de la Universitat de Cambridge, del 1986, que és sobretot un estudi de sintaxi histórica. 
Pero sí que voldria assenyalar només el que cree que és una divergencia fonamental de 
comportament entre temporals i condicionáis, de la qual només seria responsable el ñus 
COMPlementador en cada cas, quan, d'una banda, si, d'una altra, en els casos 
estandards. Fixin-se en els exemples (34)-(37): 

(34) Quan se'n va a Valencia, la Marta ho lamenta. 
(35) Si se'n va a Valencia, la Marta ho lamenta. 
(36) * Quan se'n va a Valencia, la Marta ho lamentará. 
(37) Si se'n va a Valencia, la Marta ho lamentará. 

(34) i (35) proven que tant temporals com condicionáis es poden construir en indi
catíu. Ara bé: fins ací les semblances. Mentre que les temporals han $ acordar el seu 
temps al temps de l'oració principal, per aixó (36) és agramatical, les condicionáis no 
están obligades a fer-ho. Fixin-se que el present d'indicatiu apareix a (34) i (35) tant a 
la subordinada com a la principal. Quan es trenca la correlació (a (36) hi ha un futur a 
la principal, pero la frase temporal no va en futur) la frase temporal esdevé agramatical, 
pero no així la condicional, com mostra (37), amb un futur a la principal i un present 
a la subordinada. Els casos de (38) i (39) illustren el que seria el paradigma regular: 

(38) Quan se'n va anar a Valencia, la Marta ho va lamentar. 
(39) Quan se n'anava a Valencia, la Marta ho lamentava. 
(40) Si la Marta canta, va guanyar. 
(41) Si la Marta va cantar, el Joan ho sap tot. 
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Observin que a (38) i (39) hi ha una regularitat quasi perfecta, d'aquelles persegui-
des com a "liéis de simetría" pels gramátics clássics: perfetperifrastic ala subordinada, 
perfet perifrástic a la principal, imperfet a la subordinada, imperfet a la principal. Cree 
que les frases temporals no son gramaticals sense aquesta mena de "simetries". Amb 
les condicionáis aixó no és ni molt menys una necessitat. Les condicionáis de (40) i (41) 
manifesten una llibertat en la selecció del temps respecte de la principal francament 
envejable. Es tracta de condicionáis anomenades "factives" o "reals" pels gramátics. 

Aixó peí que fa a l'indicatiu. Observin el que passa amb el subjuntiu: 

(42) La Marta la pot acabar quan se'n vagi a Valencia. 
(43) Quan la Marta canti, el Joan ho sabrá tot. 
(44) * Si se'n vagi a Valencia [...]. 
(45) Si se n'anés a Valencia, la Marta ho lamentaría. 
(46) ?? Si se n'anés a Valencia, el Joan guanya la partida. 

Les oracions temporals en subjuntiu apareixen quan a la principal hi ha el futur, un 
temps amb trets modals, deis que creen opacitat, o bé quan hi ha un verb modal; (43) 
representa el primer cas, (42) el segon. Només en el primer cas, a (43), el subjuntiu pot 
alternar amb un futur. Aixó és coherent amb el que venim exposant ací. Quan es tracta 
d'oracions temporals, el temps de la subordinada s'ha d'acordar al temps de l'oració 
principal. Una de les conseqüencies d'aquest acord, per dir-ho d'alguna manera, és 
raparició del mode subjuntiu: només quan a la principal hi hagi un verb modal, o quan 
el ñus FLEXió tingui ell mateix trets modals, com passa amb el futur. 

La situado de les condicionáis és prou diferent. D' entrada hi ha restriccions 
absolutes, com la que mostea (44). Les condicionáis en cátala es poden construir en 
subjuntiu quan es prediquen d'un ñus condicional, precisament, que al seu torn 
necessita un predicat adjunt condicional per completar la seua referencia. Pero frases 
com (46), amb la principal en present d'indicatiu, per exemple, poden ser acceptables 
en molts contextos. A (45) no hi ha en joc la "simetría" temporal, sino el valor d'opera-
dor lógic del COMPlementador si, que actúa també sobre el ñus FLEXió de l'oració 
principal. 

Resumint: les oracions temporals, com el seu nom indica, estableixen una mena de 
predicació sobre el valor temporal de FLEXió, i han d'acordar-hi el temps i el mode. 
Aquesta operació, lógicament, és independent de quin sigui el verb concret de l'oració 
principal. Les oracions condicionáis, en canvi, efectúen una operació lógica sobre el 
ñus FLEXió de la principal, i es construeixen en imperfet de subjuntiu quan completen 
lareferénciadel valor condicional de laprincipal. La situació amb els temps compostos, 
que dona lloc a les famoses "condicionáis contrafactives", cree que no fa sinóconfirmar 
aquesta aproximado. 
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Cada oració adjunta, predicadapossibleraentd' un nivell distintde la frase principal, 
té una certa autonomía de construcció, dins de cada tipus. Aquest panorama es complica 
quan considerem les preposicions particulars que poden encapcalar les menes d'ad-
junts, pero l'argumentació de conjunt és la mateixa. Si parlem de frases adjuntes, hem 
de teñir en compte modes i temps que entren en relació, si assumim que FLEXió és el 
nucli intern de les oracions. 

Aquesta és la situació entre frases regides i frases no regides. ¿Quin panorama tro-
bem ales frases que es construeixen a partir d'unaoperació de moviment? La gramática 
del xix passava revista també a les oracions de relatiu en parlar de la consecutio 
temporum, amb resultáis molts desiguals. Hi havia, almenys ací, un tema que surt de 
manera esparsa en alguns treballs, i que té prou d'interés des de la nostra perspectiva. 
Es tracta de les interpretacions de dicto i de re del mode i del temps a les relatives. La 
terminologia és de Sant Tomás, manllevada amb molta fortuna per Iógics i filósofs, i 
reelaborada, de fet molt reelaborada, pels gramátics de la segona meitat d'aquest segle. 
El conflicte entre les dues interpretacions sorgeix, en determinats contextos sintáctics, 
a propósit de les prioritats en la interpretado de quantificadors i operadors logics. 
M. L. Rivero va dedicar el 1975 un articie molt interessant ais aspectes histories del 
tema, que trobaran a la bibliografía. HÍ ha di verses versions del dilema; una de les mes 
difoses és la que teñen a (47), explicada a (48) i (49): 

(47) La Marta portará una noia maca a la festa. 
(48) [Una noia macax [la Marta portará x a la festa]]. De re 

(49) [La Marta portará [una noia maca]x a la festa]. De dicto 

La interpretado de (48) és L específica; hi ha una certa noia, que será la que la Marta 
portará a la festa. Aquesta és la interpretado que la tradició anomena de re, on el 
quantificador indefinit pren una posició prominent, com indiquen els claudátors. La 
interpretado de (49) és la no específica: la Marta portará una noia a la festa, que sigui 
maca. Ara el quantificador, en larepresentació, no pren unaposició prominent. Aquesta 
és la interpretado anomenada de dicto, o d'abast curt. 

Com va assenyalar G. Rigau a la Gramática del discurs el 1981, la interpretado de 
re correspondria a la d'una oració subordinada en indicatiu, i la interpretado de dicto 
a la d'una oració en subjuntiu. El detall interessant és que la versió de dicto obliga a 
interpretar el ñus FLEXió de Forado subordinada dins l'abast del ñus FLEXió de la 
principal, mentre que la versió de re obliga precisament al ñus FLEXió de la 
subordinada a prendre una posició prominent. A (50)-(53) teñen les dues versions i les 
dues explicacions corresponents: 

(50) Porta una nina que porta llacet! De re 
(51) Porta una nina que porti llacet! De dicto 
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(52) [Una nina [ QU. F L E X ^ [porta Uacet]]x [portaje x]] 
(53) [Portaje [una. nina [ QU. FLEXSUBJ [porti llacet]]]x ] 

Com s'assumeix normalment, (50) (i la seua representado, (52)) lliuren la interpre
tado específica del Sintagma Nominal, com, mes amunt, (48), i a la inversa, (51) (i la 
seua representado, (53)) lliuren la interpretado inespecíñca del Sintagma Nominal, 
com també mes amunt, (49). Com ordena la representado clássica de la versió de re, 
la FLEXió indicativa (préviament adjuntada al COMPlementador a la Forma Lógica) 
pren una posició prominent sobre la FLEXió (en imperatiu, en aquest cas) de la frase 
principal, mentre que la versió subjuntiva, que correspon a la interpretado de dicto i a 
la lectura inespecífica, román en una posició subordinada, a l'abast de la FLEXió de 
l'oració principal. Dit d'una altra manera: l'operador de FLEXió a la relativa de (50) 
té abast llarg, mentre que Toperador de FLEXió (en subjuntiu) a la relativa de (51) té 
abast curt. 

Aquesta distribució és coherent amb el que venim comentant apropósit deis modes 
i la sintaxi. L'únic de particular ací és que es tracta d'oracions produi'des per una opera
do de moviment, queresponen aunarelació especial entre la FLEXió i els determinants 
del Sintagma Nominal. Ni Findicatiu ni el subjuntiu de les relatives és una exigencia 
del verb de la proposició matriu, ni tan sois del nom que fa de nucli del Sintagma 
Nominal; és simplement una opció de la FLEXió que té relació amb la interpretado deis 
determinants de la construcció afectada, probablement via el COMPlementador mateix 
o pronom relatiu. Ací el subjuntiu representa l'abast curt, o el que és el mateix, la 
interpretado dependent. L'indicatiu l'abast llarg, i la interpretado independent. 

Que es puguin donar o no les versions de dicto i de re depén, peí que sembla, d'un 
conjunt de factors, mes coneguts potser en el cas de les relatives. Que l'imperatiu 
permet la interpretado de dicto, o d'abast curt, ho acabem de veure. Només el modal, 
per exemple, pot explicar per quina rao (54) és bona pero (55) ja no: 

(54) Va haver de parlar amb els treballadors que haguessin anat a la reunió. 
(55) * Va parlar amb els treballadors que haguessin anat a la reunió. 

Com és habitual quan apareix el subjuntiu, l'acord temporal és imprescindible, (56) 
és agramatical perqué viola aquesta condició deis modes sobre els temps: 

(56) * Va haver de parlar amb els treballadors que vagin a la reunió. 

S i (56) és agramatical, caldria esperar que una relativa en indicatiu tingues una certa 
llibertat per estipular quin és el temps de referencia, per contrast amb el que ocorre amb 
les relatives en subjuntiu. No únicament aixó és així, sino que els logics parlen també 
de versions de dicto i versions de re en aquests supósits. Els exemples que fan al cas 
son ara (57) i (58): 
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(57) Va conéixer una noia que estudia lingüística. De re 
(58) Va conéixer una noia que estudiava lingüística. De dicto 

La interpretado de (57) allibera el present de la subordinada del perfet de la 
principal. Aquesta és la versió de re, com abans a (50), on el present també quedava 
alliberat del futur de la principal. Una de les interpretacions de (58), al contrari, 
considera l'imperfet de la subordinada dins l'abast del perfet de la principal. Aquesta 
és la versió de dicto, paral-lela a l'exemple (51) d'abans, on el subjuntiu s'interpretava 
dins l'abast del futur de la principal. Ací no s'obtenen els efectes positius o negatius 
d'especificitat sobre el determinant perqué aquesta és la diferencia entre l'indicatiu i 
el subjuntiu. Ni a (57) ni a (58) hi ha operadors que puguin provocar l'opacitat del 
determinant. 

La interpretado de dicto de (58) és la que acostuma a ser glossada també com 
"interpretado d'estil indirecte". Com heanat insinuant, el pas de l'estil directe al'estil 
indirecte ha generat algunes reflexions sobre la correlació temporal. (58) tindrá 
interpretado de dicto quan sigui equivalent de la versió en passat de (59): 

(59) Coneix una noia que estudia lingüística. 

Per tant, el que fan les famoses versions d'estil indirecte és assegurar que el temps 
de la subordinada no tingui un abast independent del temps que estipula la principal. 
Hi ha hagut alguns intents de formalitzar aquest problema. Un d'ells, en el marc de la 
teoria generativa deis anys setanta, el de C. Smith, distingia dues condicions per a la 
interpretado deis temps de les frases subordinades: el Sharing Principie, o acord 
temporal, que seria una versió de la clássica consecutio, i que actuaría quan frases com 
(58) son sinónimes (en passat) de frases com (59), i un Orientation Principie, que 
actuaría en al tres casos, i asseguraria que la interpretado deis temps d'una seqüéncia 
subordinada prengués com a mínim com a temps de referencia el temps de la seqüéncia 
principal. 

Aquests efectes també s'obtenen amb oracions completives. (60) pot rebre dues 
interpretacions; una, segons la qual la Marta enganyava el Pere com a mínim en el 
moment que el Pere ho deia, i una altra en qué la Marta enganyava el Pere com a mínim 
abans que aquest ho digués. La primera de les lectures és l'anomenada "d'estil 
indirecte". La segona s'obtindria a partir d'alguna mena d''Orientation Principie. 

(60) El Pere deia que la Marta l'enganyava. 

Que sigui un procediment com el de Smith el que doni compte d'aquestes 
ambigüitats, o un procediment com el postulat recentment per M. En?, en 1' article que 
teñen a la bibliografía, és un assumpte obert. A (61) teñen les dues opcions, 
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(61) a. Sharing Principie 
Orientation Principie (Smith, 1978) 

b. Anchoring Condition (Ene, 1986) 

El procediment d'Enc parteix d'una condició, Y Anchoring Condition, que diu que 
tot temps ha d'estar fíxat, o "ancorat", segons la seua metáfora. Hi ha, segons Ene, 
diverses maneres d' obtenir aquest resultat. Un temps pot quedar fixat o ancorat perqué 
quedi Uigat per un adverbi que en fixi la referencia, perqué el seu propi ñus COMPle-
mentador quedi fixat, o perqué quedi fixat peí temps de l'emissió. En aquest sistema 
a la Uarga el temps de 1'emissió acaba per fixar la resta de temps. 

Ene imagina 1'operador temporal com una mena de rellotge gramatical, una mena 
de comptador que va prenent valors diferents -sempre en una direcció, naturalment. El 
dispositiu que dissenya en rarticle que esmento esta pensat per explicar els decalatges 
temporals entre oracions diferents, i és probablement 1'aplicado mes desenvolupada 
que tenim deis possibles valors del ñus FLEXió a la sintaxi. En qualsevol cas, encara 
hi ha molta feina per fer. El mateix Ene reconeix que el sistema de modes i modalitats 
pot alterar notablement els principis d1'Anchoring o fixació temporal estipuláis. 

La seua análisi té en compte, precisament, el ñus COMPlementador, a mes del ñus 
FLEXió. Cree que es pot argumentar que el ñus COMPlementador compta també en 
el cas de la tria del mode. En aquesta exposició he insistit en el fet que la distinció entre 
el temps i el mode és fonamental en la sintaxi de la conjugado. He mirat d'explicar que 
en la majoria de contextos és el mode el que compta, en llengües com el cátala, i que 
la tria del temps ve després. És ciar que es poden fer generalitzacions també sobre la 
interpretació deis temps en ámbits sintactics diferents, en les línies apuntades a (61), o 
en unes altres. Pero cree que caldria incorporar d'alguna manera en una gramática les 
repercussions sintactiques de la distinció entree) temps i el mode, quan aquesta és 
pertinent. 

Un camí, podria ser, com dic, considerar el ñus COMPlementador. En el cas de les 
oracions completives, el COMPlementador queda regit peí verb de la proposició 
principal. La selecció del tipus de COMPlementador és una atribució també del verb 
principal. Per altra banda, en les oracions adjuntes, la preposició que encapcala la 
construcció selecciona idiosincráticament si ni ha complementador i el mode de 
l'oració adjunta, com hem vist. En el cas de les relatives, el mode está en relació amb 
el determinant del Sintagma Nominal a través, justament, de la coindexació del 
COMPlementador. A banda deis casos de moviment al COMPlementador, en general 
hi ha una relació estreta entre COMPlementadors i modalitats, pero no entre COMPle-
mentadors i temps. A (61c) teñen uns mots d'A. Par que exposen com era sentida 
aquesta qüestió per alguns gramátics tradicionals: 
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(61) c. A l'escatir el mode en les proposicions subordinades haguérem de des-
compartir-les segons Uurs diverses modalitats, car aqüestes tenien in
fluencia capdal en aquell. Respecte a les relacions temporals no hi ha 
tal cosa; tant si les subordinades son régims com completnents, i 
qualsevulga que sia la modalitat d'aquests, llurs temps se comporten 
d'una mateixa guisa. És mes, llevat l'ús del pretérit imperfet en lloc del 
present (...), i qualques canvis de temps que s'ixen de la regla general 
(...), dic que no hi ha cap concordanca entre els temps de les principáis 
i els de les subordinades. 
(Par (1923: 441)) 

Par expressava una intui'ció general. Els que havien defensat una teoría modal a 
partir de predicáis abstractes, a l'época de la semántica generativa, com M. L. Rivero, 
seguint en part els suggeriments de Bello per al castella, estaven desenvolupant, 
possiblement, la idea que els modes operaven a un nivell diferent deis temps. 
Darrerament, hi ha hagut algún intent significatiu d' incorporar la distinció entre el 
temps i el mode apartir de l'operador FLEXió, jareconegut com a nucli de les oracions. 
L'article d'H. Huot que teñen a la bibliografía exposa, per al francés, una teoría de la 
distinció temps-mode (ella s'ocupa principalment del subjuntiu) que té en compte les 
relacions COMPlementador-FLEXió. Sense assumir ací una presentado com la 
d'Huot, cree que l'enfocament general és corréete. 

Ara arribem a la recta final. En altres llengües romániques es poden trobar dades 
interessants que avalarien la relació entre el ñus COMPlementador i el mode de 
l'oració. E. Raposo, en l'article que teñen a la bibliografía, explica de la segiient manera 
les diferencies de gramaticalitat entre (62) i (63): 

(62) * O Manel pensa [os amigos terem levado o livro] 
(63) O Manel pensa [terem os amigos levado o livro] 

Tant a (62) com a (63) hi ha infinitius conjugáis, o infinitius nomináis, com s'ano-
menen també aquesta mena de frases subordinades en portugués. En principi (62) és 
agramatical perqué el subjecte de la proposició subordinada no pot rebre Cas. Pero el 
verb de la proposició principal admet frases d'infinitiu conjugat, com (63) mostra. 
Aqüestes frases, per definició, no han de teñir cap COMPlementador léxic, a diferencia 
de (64), per exemple: 

(64) O Manel pensa [que eles recebem pouco dinheiro] 

Segons Raposo, (63) és gramatical perqué el verb de la proposició principal 
selecciona un operador TEMPORAL al ñus COMPlementador que tolera 1' aparició de 
la forma infinitiva conjugada. La conseqüéncia d'aixó és el moviment obligatori de 
rinfinitiu cap al COMPlementador. Raposo distingeix entre l'operador TEMPORAL 
al COMPlementador i la forma infinitiva de FLEXió, dotada de concordanca. Dono a 
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(65) la representado abans del moviment: 

(65) O Manel pensa [COMP [e] 
LsFLEX O S a m i S O S LpLEX terC0NC [SV l e V a d 0 

o livro]]]] 
[e] operador TEMPORAL al COMP (léxicament buit) 
íerCONCinfinitiu conjugat, nucli de FLEXió 

El que m'agrada d'aquesta análisi és la idea d'un operador al COMPlementador, 
que jo qualificaria de modal, perqué només toleraría el mode conjugat de 1'infinitiu). 
Veig moltnatural, en qualsevol cas, la connexióentre l'operador del COMPlementador 
(que representaría les exigéncies de selecció del verb principal) i el ñus FLEXió de la 
subordinada. Amb aqüestes premisses, (66) és agramatical en portugués, amb la 
representado que donem a sota, (67), abans del moviment de 1'infinitiu: 

(66) * O Manel desejava [terem os amigos levado o libro] 
(67) O Manel desejava [€OMp [SFLEX os amigos [ ^ ter C0NC [sy levado 

o livro]]]] 

A (67) el verb de laproposició principal no selecciona al COMPlementador el mode 
que preveu l'aparició de 1'infinitiu conjugat, de manera que aquest no pot moure's al 
COMP i (66) és agramatical. La diferencia entre (66) i (63) respon a exigéncies de 
selecció del verb principal. (67) seria tan agramatical com (62), de manera que les 
exigéncies de selecció, i aixó és el mes interessant, involucren l'avancament del verb, 
és a dir, el moviment al COMPlementador. Raposo explica el problema suposant que 
el COMPlementador ha d'estar preparat per a aquesta operado. 

Fins ací les dades del portugués. Els exemples (68) i (69) presenten una situació 
diferent. En romanes hi ha morfemes particulars de mode, pero FLEXió queda 
parcialment neutralitzada peí que fa a laconcordanca. Les frases que presento pro venen 
d'una nota d'A. Grosu i J. Horvath a Linguistic Inquiry. A partir del mateixos casos, 
M. L. Rivero ha proporcionat recentment (vegin Rivero (1987)) una explicació formal 
d'aquest fenomen, en el marc de la teoría de les barreres desenvolupada a Chomsky 
(1986b), que té en compte justament la relació entre FLEXió i el COMPlementador. 
Partirem, dones, de (68) i (69): 

(68) María nu crede ca toji baiejii sunt acolo. 
La María no creu que tots els nois son aquí. 

(69) María nu crede ca tot¿ baiet^i sa fie acolo. 
La María no creu que tots els nois siguin aquí. 

A (68) hi ha una oració completiva en indicatiu, i a (69) la seua contrapartida en 
subjuntiu. Resulta que en romanes el complementador léxic és sensible a les variacions 
modals: ca per al subjuntiu, ca per a 1'indicatiu. Pero a mes a mes en romanes el 
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subjuntiu queda representat a FLEXió peí morfema sa, que té la propietat d'inhibir la 
concordanga de la tercera persona. La situado que presenta (69) és, almenys, la 
simétrica del cas portugués de (63). Allá una forma dotada de concordanca pero sense 
marques de temps s 'havia de desplacar al COMPlementador. Ací una concordanga poc 
activa es correspon amb morfemes modals específics, i amb COMPlementadors 
sensibles al mode. En aquest cas, el que (69) exposa, es veu ben clarament que una cosa 
és el COMPlementador iuna altrael morfema de FLEXió. Pero el romanes tolera també 
en alguns dialectes el moviment al COMPlementador de FLEXió, i en aquest cas no cal 
que aparegui el complementador léxic: 

(70) María nu crede sa fie acolo tot j baiejii. 

(70) s'assembla ja superficialment al cas portugués de (63), amb el tipie desplaca-
ment cap a la dreta del subjecte. Pero el mes interessant és el que teñen en comú (69) 
i (63), malgrat les diferencies. En ambdós casos hi ha una relació entre el mode de 
l'oració i el COMPlementador. En portugués, perqué hi ha desplacament de FLEXió 
(que coincideix amb una concordanca elaborada); en romanes, perqué hi ha unitats 
léxiques especifiques en relació amb morfemes modals (que coincideixen amb una 
concordanca poc activa). Amb aixó hem arribat al final. 

Segons Comrie, les llengües sense especificaeions temporals solen estar dotades, 
almenys, de morfemes modals. Aixó és coherent amb el que venim comentant ací de 
la jerarquía de modes i temps. M'agradaria veure un estudi com el de Comrie que 
relaciones aquest tema amb la concordanca. En un treball així l'infinitiu conjugat del 
portugués seria una opció mes entre les altres. El cas del cátala és el cas d'una llengua 
sense morfemes específics de mode, pero amb una rica morfología temporal i de 
concordanca. A mes a mes el mode no s'aprecia igualment en tots els dialectes, com he 
deixat notar. En qualsevol cas, cree que la diferencia entre el temps i el mode és el que 
té pertinencia sintáctica, en les línies que he anat comentant ací. Cree que els fets que 
he presentat teñen consistencia independentmentde la disposició morfológicaparticu-
lar d' una llengua. Con traposar el portugués i el romanes m' ha servit per adonar- me que 
les diferencies morfológiques poden ser d'un cert gruix, entre llengües relativament 
próximes, i que aixó no afecta directament un tractament sintactic del mode de 1' oració. 
Aquest aspee te particular no ha estat gaire reconegut en la bibliografía, pero cada volta 
mes es va obrint camí la idea que F estudi de les relacions entre el ñus COMPlementador 
i el ñus FLEXió pot f er avancar el nostre coneixement del funeionament de les oracions. 
En aquest context, el paradigmarománic ofereix, amb el que he exposat, bons exemples 
d'articulació d'aquestes dues entitats, fins ara potser estudiades de biaix. 

Amadeu Viana 
Universitat de Barcelona 

(Estudi General de Lleida) 
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